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Atlas Sport feestelijk en officieel geopend

Onder grote belangstelling is zaterdag 3
september Atlas Sport officieel geopend.
De sportschool is op 1 april van dit jaar
van eigenaar gewisseld: Tonnie Korsten
droeg het bedrijf over aan Arnoud
Gengler, Arjan Harthoorn en Bouwina
Harthoorn.
Na een periode van inwerken en enige aanpassingen was het nu tijd voor de officiële
opening onder de nieuwe naam. De moeders
van de Arnoud, Arjan en Bouwina hadden de
eer om de openingshandeling te mogen verrichten. Ook burgemeester de Groot hield

namens Gemeente de Wolden een korte openingsspeech. Ook werden alle medewerkers
voorgesteld. De sportschool is de afgelopen
weken behoorlijk onder handen genomen.
Een nieuwe kleur en aankleding maar ook
nieuwe toestellen. Zo is Atlas Sport de eerste
sportschool in Noord-Nederland die de
Skillmill heeft. Dat is een innovatieve machine die lijkt op een hardloopapparaat maar
waarop je veel meer kunt. Je kunt er oefeningen op doen die bijdragen aan kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid.
Voor iedereen uitdagend! >>
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Verder is er een nieuwe roeimachine die de roeier het gevoel geeft dichtbij het water te zijn.
Het aanbod van Atlas Sport is uitgebreid en biedt voor elk wat wils. Van spinning en krachttraining tot pilates en yoga. Voor kinderen en jongeren is er streetdance en kickfun. Overdag
zijn er circuitlessen waar iedereen aan mee kan doen. Gengler: ‘Onze visie is dan ook om de
lokale sportiviteit te bevorderen. Dat wil dus zeggen dat iedereen ervan uit kan gaan dat wij
ons zoveel mogelijk inzetten
voor de gezondheid en sportiviteit van de mensen uit de Wijk,
Koekange , IJhorst en omstreken. Ook zullen we een gedeelte van de opbrengsten weer
terug investeren in de lokale
economie en proberen zoveel
mogelijk samenwerking te zoeken met sportverenigingen,
scholen, ouderenorganisaties en
verenigingen zodat sporten een
onderdeel wordt en blijft in
onze omgeving’.
‘We zijn ook heel blij met de
verzelfstandiging van het zwembad, onze belangrijke buren,
waarmee wij de intentie hebben
om veel te gaan samenwerken.
Zwemmen en fitness zijn nauw
aan elkaar verbonden en wij
zullen ook ons best doen om het
aantal zwembad bezoekers te
vermeerderen. Een andere
‘buurman waarmee wij blij zijn
is de sporthal. Niet alleen omdat
we daarin onzelf vestigen, maar
ook omdat het een ontmoetingsplek is voor sporters’. Atlas
Sport is zeven dagen per week open.

Te koop, gevonden, aangeboden e.d.
Rits stuk?

Haar en/of hoofdhuidproblemen!

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in
Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse.
Tel: 0522 –481629. kapsalonhairtrends.nl

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.
(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)
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Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Scherpe prijzen, zuinige brandstof en
Airmiles sparen

openingstijden tankstation :
ma. t/m vr. : 07.00 tot 21.00
zaterdag
: 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00

- Wat hek e heurt kriegt wej
een kegelcentrum in De Wiek
- Woar zul dat koomen dan?
- In ut olde pand van de Coop
- Oh, ut zul niet gek ween!
moar ik geleuf er niks van
volgens mij komp doar wat aans
- Ut zul zo maar iens kunnen
d’r goat wel allerlei geruchten
- Hoe zit ut mit dat live in de Wiek
- Now doar week wel meer van!
- Det is dat muziekgebeuren
bej de Wacker op parkeerploatse
- Is det van Wacker dan?
- Nee die hebt er niks mit van doen!
Stichting de Wiek Actief organiseert ut
- De wat?
- Die luu die ook dat muziek gebeuren
doet in Veeningen, en kerstmarkt enzo
- Okay ’t wur mej duudelijk
- En wat holt det live in De Wiek in?
- Det is weer mit twee bandties
woar as Wiekers in mit speult
- Ut begunt mej weer te dagen
det was twee joar geleden ook
- Precies, was een groot succes toen
- Wat is de sportschoele mooi e worn
- Zeker weten
- Ut zwembad is ook weer dichte?
- Klopt op noar de zelfverstandiging
- Spannend, of ut allemaole wel
veur menare kriegt!
- Zal motten toch, gien andere keus
- Zo ist wel, goed beschouwd
- Eem afwachten dus
- Yow
- Goed Goan

4

5

Klarinetdag in De Wijk o.l.v. Lute Hoekstra
Op zondag 18 september organiseert de Koninklijke Muziekvereniging Apollo in samenwerking met BIN/ Selmer voor alle klarinettisten uit het Noorden een klarinetdag o.l.v. Lute
Hoekstra in De Wijk. BIN/Selmer organiseert regelmatig op diverse locaties in het land workshops en instrument-gerelateerde dagen. Nu is de klarinet dus aan de beurt. En wie kan deze
workshop beter leiden dan Lute Hoekstra, oud solo-klarinettist van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Op bevlogen wijze zal hij veel informatie en uitleg geven over de specifieke speeltechnieken die bij de klarinet horen: Het embouchure, ademhaling, klank, intonatie,
samenspel, de voorbereiding van een solo e/o concert, en speeltechnieken.
Er wordt tevens aandacht besteed aan onderwerpen m.b.t. het materiaal, denk hierbij aan de
keuze van riet, de invloed hiervan m.b.t. klank, projectie, weerstand, rietkeuze, en speelcomfort. De deelnemers ontvangen vooraf de bladmuziek die tijdens deze dag gespeeld wordt,
naast de uitleg van alle onderwerpen wordt tevens veel gemusiceerd.
Deze dag is een prima start om de muziek en de klarinet na de vakantieperiode weer op te
pakken, deze dagen werken bijzonder positief en geeft u een extra stimulans het instrument
weer wat extra aandacht te geven. Meer informatie over de dag kunt u vinden op
www.selmer.nl. Hier kunt u zich ook opgeven via de agenda van Selmer. Gewenste speelniveau: B-diploma of B speelniveau.

Kaartavonden Wacker
Beste klaverjasser/ jokeraar, ook in het seizoen 2016/ 2017 organiseert de supporters vereniging Wacker weer haar twee wekelijkse kaartavonden. Hieronder volgen de data:
2016

2017

30

september

06

januari

14

oktober

20

januari

28

oktober

03

februari

11

november

17

februari

25

november

03

maart

09

december

17

maart

23

december

31
07

maart
april (prijsuitreiking)

Kaartmarathon (Klaverjassen): 14 januari 2017
Plaats van handeling: Kantine vv Wacker
Aanvang: 20.00 uur.
Als supporters vereniging hopen we u te mogen begroeten
vanaf 30 september. Tot dan!
De supporters vereniging Wacker.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Frans Segers: “Lekker liggen is heel gevaarlijk”
Slapen op een goed matras is van essentieel belang stelt Frans Segers, initiatiefnemer van
biologische beddenwinkel Segers B.E.D.S. / LAVITAL in De Wijk. 'Lekker liggen is heel
gevaarlijk. Het is net als met lekker eten: als je het niet beheerst gaat het fout. Te zacht liggen
kost veel energie. Je zou moeten liggen zoals je staat. Daarmee voorkom je allerlei klachten.'
Bij Segers B.E.D.S.
wordt daarom vooral een
stevig matras geadviseerd: wanneer het lichaam voldoende steun
krijgt, rust je namelijk
echt uit. Naast het vinden
van de goede stevigheid
wordt er uitsluitend gewerkt met natuurlijke en
vaak biologische materialen zoals paardenhaar,
wol, vlas, hennepvezel
en biologische katoen.
Dit vanwege de goede
temperatuur en ventilerende eigenschappen. Zonder manipulaties of chemische toevoegingen! Binnenkort komt daar
wol bij van de Drentse schaap. Met de beheerders van de schaapskudde in Ruinen is daar al
over gesproken. 'Wat is nu leuker dan duurzame materialen te gebruiken waar we de oorsprong van kennen. Dat de wol uit de regio komt maakt het extra mooi'. Deze wol wordt gebruikt voor het nieuwe Oermatras. 'Bedoeld voor mensen die niet willen of kunnen slapen op
een binnenvering. Het Oermatras is metaalvrij en wordt opgebouwd uit onder andere kokos.
Alle matrassen worden gepersonaliseerd. Dat wil zeggen de schouderzone wordt aangepast.
Matrassen uit de massaproductie hebben allemaal dezelfde zones terwijl niemand gelijk is.
Wij maken alles zelf en kunnen daardoor de matrassen op de persoon afstemmen, echt maatwerk.
Hoogwaardig slaapcomfort, duurzaamheid en milieu staan bij Segers B.E.D.S. hoog in het
vaandel. In het atelier in De Wijk vind je geen matrassen van synthetische materialen.
'Dit wordt gemaakt in de petrochemische industrie. Bevat allemaal giftige stoffen en dat
wordt notabene verwerkt in matrassen. Plastic en schuim is het ultieme gereedschap voor de
glazenwasser omdat het vocht vasthoudt en juist daarom niet geschikt om op te slapen. Je
lichaam moet kunnen ademen en dat gaat niet op een plastic spons.'
Bij Segers B.E.D.S. is het allemaal maatwerk. 'Voorraad hebben we niet. Een matras wordt
pas gemaakt wanneer iemand zegt zo wil ik het hebben. Ook worden er steeds meer baby-en
peutermatrassen gemaakt. Medewerkster Ingrid de Ronde houdt zich daar voornamelijk mee
bezig in het atelier in De Wijk: 'Beginnen bij de basis' 'Een derde van het leven wordt in het
bed doorgebracht dus kan de matras maar beter goed bij het lichaam passen'.
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‘Open Dag’ Kinderdagopvang Ot en Sien goed bezocht
Bij Kinderopvang Ot en Sien was er afgelopen zaterdag een Open Dag. Vele belangstellenden
kwamen even een kijkje nemen. Op 3 Oktober opent Kinderdagopvang Ot en Sien officieel
de deuren aan de Commissieweg 25a (voormalig De Boerderij).
Jan & Carolien Nitrauw
zijn 7 jaar geleden begonnen als eigenaren van
Kinderdagopvang Ot en
Sien in Staphorst. In een
mooie Staphorster woonboerderij ontfermen zij
zich over de kinderen die
in alle ruimte heerlijk
kunnen spelen in een
huiselijke sfeer.
Jan staat als man op de
groep samen met begeleidsters en Carolien doet
alle administratie. Hier
willen zij kinderen een veilige en warme plek bieden waar zij zich op hun eigen wijze kunnen
ontplooien. Binnen wordt het huiselijk en gezellig ingericht, en buiten is volop ruimte om te
spelen, klimmen, voetballen en schommelen. Carolien: 'Thuis voelen bij Ot en Sien dat is ons
credo! Ruimte voor ontwikkeling, knutselen, muziek, spelend leren en aandacht op maat en
professionele begeleiding met ruime ervaring. Respect hebben voor elkaar daar gaat het om'.
Door Jan zijn werkervaring zijn ook kinderen met een geestelijke beperking welkom. Elk kind
is immers uniek! Kinderdagopvang Ot en Sien is ook zeer geschikt voor ouders met wisselende werktijden en dagen zonder daar meer voor hoeven te betalen. Daarnaast worden alle BSO
kinderen uit de gemeente Staphorst en De Wolden kosteloos gehaald en gebracht van en naar
school.
Kinderdagopvang Ot en Sien biedt dagopvang, voor en na schoolse opvang. Daarnaast bemiddelen ze in gastouderopvang. Carolien: ‘We zijn elke werkdag geopend van 07:00 – 19:00
uur. Hecht u waarde aan huiselijkheid, lage drempels en opvang op een unieke locatie? Bent u
op zoek naar een opvang die echt flexibel is, waar de uurprijs voor elk contract gelijk is? Dan
is Kinderdagopvang Ot en Sien de juiste keuze’. Meer weten zie ook
ww.kinderdagopvangotensien.nl of bel met 06- 576 45 293.
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Rietdekkers herstellen kap Wieker Meule
Rietdekkers van rietdekkersbedrijf Kleinjan uit
Den Ham zijn vrijdag
begonnen met het herstel van de kap van de
Wieker Meule. Deze
was lek en moest worden bijgestopt. Met een
hoogwerker konden ze
de mannen er prima bij.
Ook zaterdag waren ze
nog de gehele dag bezig. Daarbij kregen ze
hulp van de molenaars.
Aan het eind van de dag
was de klus geklaard.

Steun SamenLoop voor Hoop
Team 't Kun Minder met als teamcaptain Sandra Brongers uit de Wijk doet mee aan de SamenLoop voor Hoop op 16 en 17 september. Meer dan vijftig teams hebben zich al opgegeven en wandelen 24 uur voor kankeronderzoek. De openingsronde met de 'survivors' begint
op vrijdag 16 september om 18.00 uur. Mensen die kanker hebben of hebben gehad lopen de
eerste ronde op het parcours op het concoursterrein CH De Wolden (Veeningen 1 in Veeningen). 's Avonds verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. Dan
worden met een speciale ceremonie dierbaren herdacht. Op zaterdag om 18.00 uur loopt iedereen samen de laatste ronde. Daarna wordt de opbrengst bekend gemaakt en de cheque
overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. Wilt u SamenLoop voor Hoop en Team 't Kun
Minder ondersteunen? Kom ons dan aanmoedigen op 16 en 17 september. Ook kunt u doneren op NL 88 RABO 0308158547 t.n.v. SamenLoop voor Hoop Zuidwolde (ovv Team't Kun
Minder).

Inloopmiddag met bakkie troost
Sandra Brongers is Rouw en Verlies consulent in de Wijk.
www.rouwenverliesmeppel.nl Haar praktijk Rouw en Verlies is wekelijks open op de dinsdagmorgen tussen 10 en 12uur.
Je kunt in die tussenliggende tijd komen en gaan wanneer je wilt.
Je hoef je niet aan-of af te melden, kom gewoon maar even langs
en kijk of het wat voor je is.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is een ontmoetingsplek
waar de gesprekken gaan over alle soorten vormen van rouw en
verlies, ook verlies van gezondheid, van werk, van een levensperspectief of verlies aan zingeving.
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Zwemseizoen ten einde
Het zwemseizoen voor de zwembaden in De Wolden is weer ten einde. Afgelopen zaterdagmiddag was de laatste kans om nog even een paar baantjes te trekken. En daar was
het prima weer voor. In De Wijk stond het traditionele 'stuivertje duiken' weer op het programma. De badmeesters gooiden een paar honderd (grijp) stuivers in het zwembad. En daar
wilde de jeugd maar al te graag naar duiken. Vanaf 15.00 uur hadden honden en hun baasjes
het zwembad voor zich alleen. Enkele tientallen honden kwamen een frisse duik nemen in het
zwembad. Waarbij
de ene hond wat
driester was dan de
andere. Het was in
ieder geval een
prachtig gezicht
om te zien. Alle
hondenbezitters
kregen een
'doggybag' mee
naar huis aangeboden door Dierenpension De Wijk.
Volgend jaar wil
de gemeente de
Wolden de verantwoordelijkheid voor het zwembad in De Wijk overdragen aan de inwoners van het dorp. Zo
is al geruime tijd bekend. Een jaar geleden is daarom de werkgroep Verzelfstandiging zwembad De Slenken in het leven geroepen. Deze groep bestaande uit: voorzitter Bea van Oenen,
Jan Boverhof, Jan Faber, Arnoud Gengler, Bouwina Harthoorn en Remko Hendriks is inmiddels volop bezig met
de voorbereiding van
deze overgang.
Voor de zomervakantie heeft de werkgroep
verzelfstandiging
zwembad de Slenken
in de Wijk het eindrapport aan wethouder
Jan van 't Zand (sport)
aangeboden. Het rapport is het resultaat
van veel gesprekken
met betrokken inwoners, medewerkers,
ondernemers en verenigingen. Het is de bedoeling dat de zwembaden van de Wijk en Zuidwolde met ingang van
1 januari 2017 verzelfstandigd worden.
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Positieve kijk ontwikkelen op het gedrag van je kind
Het nieuwe schooljaar is gestart. In de regel hebben kinderen zes weken nodig om te wennen
aan veranderingen. Wennen aan veranderingen is voor sommige kinderen extra lastig. Hoe ga
je hier als ouder mee om? Speciaal voor ouders van kinderen op de basisschool, organiseren
we een thema-avond. We gaan deze avond dieper in op wat er achter het gedrag van jullie
kind schuil gaat ten aanzien van veranderingen. Wat laat het kind zien en hoe kan je er ook
naar kijken als ouder? Een praktische handleiding die 'altijd' toepasbaar is. Aanmelden via
info@praktijkvoorkinderen.nl (Mirjam Remmelts) of info@omdatikben-kindercoaching.nl
(Christel Duit). Op 20 september om 19.30 uur zijn jullie van harte welkom aan de Haalweidigerweg 2 in De Wijk. De kosten voor deze avond bedragen 10 euro p.p.

Zangdienst
Op 18 september wordt er in de Protestantse kerk van IJhorst/De Wijk een zangdienst gehouden, aanvang 10.00 uur. We zingen vele oude bekende liederen uit diverse bundels. O.a. Bundel 1938, Johannes de Heer en de Evangelische liedbundel. Er wordt een korte uitleg gegeven
over de diverse bundels en de tekstinhoud van de liederen. Heeft u problemen met het vervoer
dan kunt u gebruik maken van onze eigen taxidienst, hiervoor kunt u bellen met Annie Troost
0523-649304. Zingt u met ons mee?

Wacker neemt nieuwe Dug-outs in gebruik
VV Wacker heeft zondag 11 september voor aanvang van de wedstrijd tegen Hoogersmilde
de nieuwe Dug-outs op het hoofdveld in gebruik genomen. Deze werden aangeboden door
hoofdspsonsor Bert Spronk van café de Casteleyn uit Meppel. De andere Dug-out werd aangeboden door: Bruins BV betonstaalvlechtbedrijf, Sander Bruins (Sport-Inn) en Businessclub
Wacker. Op de nieuwe grasmat werd de eerste overwinning van dit seizoen behaald. (2-0) De
wedstrijdbal werd aangeboden door café de Wiekslag.
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Wieker muzikanten op podium ‘Live in De Wiek’
Stichting de Wiek Actief organiseert op zaterdag 22 oktober ‘Live in De Wiek’ met twee coversbands waarin Wieker muzikanten spelen. De bands The Mid en Beg Steal or Borrow treden deze avond op in de feesttent op het terrein van vv Wacker aan de Wiltenweg.
Coverband The Mid is de band van Wieker Bert van Bremen. Deze band heeft het bestaan te
danken aan een jamsession. Het eerste serieuze optreden van The Mid was in mei 2014 tijdens
de The Battle of The Jam bij café de Kastelein in Ruinerwold. Makelaar en Ruinerwoldiger
Jan Weide wilde als muzikant The Battle of the Jam een keer in zijn leven meemaken. Hij
kreeg vrienden Bert van Bremen en Wim Hegen zo ver om ook weer aan de muziekstudie te
gaan. Drummer en ‘jonkie’ Erwin Nijboer trok het winnende lot en werd aan de vijftigers
gekoppeld: The Mid was geboren. De vijf bijeengeraapte muzikanten maakten er een doldwaze avond van en besloten verder te gaan met de band.
BSOB oftwel Beg Steal or Borrow is de band van Wieker bassist Ferry Johannes. Twee jaar
geleden tijden de eerste editie van Live in De Wiek lieten ze al zien wat ze in huis hebben.
Het repertoire is bijzonder gevarieerd en wordt omschreven als Rock & Roll-Metal-Pop en
extravaganza.
Dit zgn.‘Rocktober fest’ wordt voor de tweede keer georganiseerd door Stichting de Wiek
Actief. Dit gebeurt in een feesttent op parkeerplaats van vv Wacker. Het is voor iedereen toegankelijk. Aanvang is 20.30 uur. Entree € 5. Kom op tijd als je niets wilt missen, want de eerste band (The Mid) begint ook al op tijd te spelen. Meer informatie: www.dewijk.info

indruk maken
doe je met drukwerk
van
Van Dijk bellen
0522-270280
voor Huisstijl !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen
voor een offerte !
0522-270280

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
T (0522) 270280

Printwerk bij
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a
Meppel

Van Dijk
t
druk ook boeken !
0522-270280

Full Colour folders
ophalen bij Van Dijk !
Zomerdijk 13a
Meppel

Bij Van Dijk
verzorgen ze ook
gepersonaliseerde
mailingen !

Van Dijk vragen
naar mogelijkheden
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Voor al het
drukwerk kan ik
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

www.drukkerij-vandijk.nl
info@drukkerij-vandijk.nl
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Het aandeel inwoners dat zich maatschappelijk inzet is hoger dan gemiddeld. Als inwoAfgelopen voorjaar is weer het onderzoek
ners zelf hulp of zorg nodig hebben, zegt 8%
Waar staat je gemeente gedaan. Dit onderzoek geeft gemeenten inzicht in de behoeften niet terug te kunnen vallen op familie of
en de betrokkenheid van inwoners. Gemeente vrienden en 18% niet op buren.
Waarstaatjegemeente.nl
De Wolden heeft een 6,9 gescoord. Ten opOp de website www.waarstaatjegemeente.nl
zichte van het totaal scoort De Wolden gunzijn de resultaten van de Burgerpeiling in te
stig: het gemiddelde ligt 0,3 % hoger. De
zien en onderling te vergelijken.
peiling is via een vragenlijst uitgezet onder
Vernieuwing centrumplan
inwoners van de gemeente. In de vragenlijst
kwamen vier maatschappelijke thema’s aan
De Belangen Vereniging gaat meedenken
de orde:
over de vernieuwing van het centrumplan van
ons dorp. Dit kunnen we natuurlijk niet als
1. Woon- en leefklimaat – over betrokkenheid
BV alleen doen daarom roepen wij de hulp in
bij en inzet voor de buurt en samenwerking
van het dorp. Zijn er ideeën voor de vernieuen partnerschap met de gemeente.
wing of misschien verzoeken, dan zouden we
2. Relatie inwoner-gemeente: dit thema bedat graag vernemen of misschien wil iemand
steedt aandacht aan de netwerksamenleving
meedenken/ discussiëren tijdens onze vergaen de veranderende rol van inwoner en overdering. Graag zien we jullie belangstelling
heid.
hiervoor op de eerste woensdagavond van
3. Gemeentelijke dienstverlening: hoe ervaren
iedere maand voorafgaand aan de vergadering
inwoners de dienstverlening van de gemeentegemoet. Denk je ik vind het leuk om over
te?
dit soort zaken mee te denken en praten op
4. Zorg en welzijn: over de decentralisaties en
lange termijn, ook dan bent u van harte welde maatschappelijke veerkracht
kom. De eerst vergadering was woensdag 7
(vrijwilligerswerk, mantelzorg).
september, vervolgens dus alle eerste woensdagavonden van de maand en het vindt plaats
Op de verschillende thema’s scoort De Wolin de Havezate. Aanvang 20.00 uur.
den als volgt: Een vergelijking met voorgaande jaren is niet te maken omdat de onderWie geeft er schilderles?
zoeksopzet gewijzigd is.
Voor WZC Dunninghe zijn we op zoek naar
Een greep uit de resultaten
iemand die schilderles kan geven aan de cliDe inwoners waarderen de zorg van de geënten. Uiteraard zijn ook mensen uit het dorp
meente voor de woon- en leefomgeving gemiddeld met een 6,8. Inwoners zijn tevreden van harte welkom om hierbij aan te sluiten.
over de ruimte die ze krijgen om ideeën en
Wanneer u dit leuk lijkt of wanneer iemand
initiatieven te realiseren. Slechts 9% is hier
kent, die dit kan doen, dan kan er contact opniet of deels ontevreden over . De digitale
genomen worden met Gerline Kuiers, mededienstverlening scoort een 7,0 en voorlichting
werker welzijn. Er kan dan een afspraak ingeen communicatie vanuit de gemeente krijgt
pland worden om te kijken naar de mogelijkeen 6,7 van haar inwoners.
heden. Contact gegevens Gerline Kuiers:
De overgrote meerderheid van de WoldenaTel. Nr: 06-57168140
ren zegt nauwelijks tot geen belemmering –
Mail: g.kuiers@destouwe.nl
op financieel, fysiek of mentaal vlak – te ondervinden om aan het maatschappelijke leven
Ook adverteren in dewijk.info?
deel te nemen. Ongeveer 20% geeft aan onTelefoon : 06-50 953 385
voldoende contacten te hebben met andere
e-mail:
info@dewijk.info
mensen en 13 %voelt zich (soms) eenzaam.
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente de Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
OBS de Horst………………………………….
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie de Wolden……………………………...
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..

112
0522 - 820377
088 - 0128210
0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
0522 - 238508
14 0528
0900 - 1120112
0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 666 69

dewijk.info
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl en www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 1 oktober 2016. Kopij inleveren voor 26 sept. 10.00 uur

