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Krijgt De Wijk een McDonalds?

De aankondiging op weblog-dewolden.nl en op facebook.com/weblogdewolden dat De Wijk
een vestiging van McDonald’s krijgt zal menigeen vast niet zijn ontgaan. Het in aanbouw
zijnde pand op de hoek aan de Oosterakker/Kokkerije werd daarbij als locatie genoemd. En
voor wie het op Social Media niet heeft mee gekregen, zal vast de tekst ‘hier bouwt McDonald’s‘ op de betreffende locatie wel hebben gezien, of er anders van hebben gehoord.
Dat dit het werk van grappenmakers is mag duidelijk zijn. Ondanks dat deed het onderwerp
veel stof opwaaien. Velen vroegen zich toch enigszins vertwijfeld af of het waar was.
‘1 april was immers al geweest’. Alsof er op andere dagen geen grappen worden uitgehaald!
Een omwonende vond ‘de lelijke M, de stank en het verkeer in de woonwijk’ bezwaarlijk en
wilde eerst een inspraakronde. Anderen doorzagen het gelijk en gingen er in mee, en vonden
McDrive wel handig’ zo dicht bij huis. Op weblog-dewolden.nl werd het vele duizenden keren bekeken en gedeeld. En op de FB pagina bereikte het meer dan 14.000 personen.
Wie het nieuws de afgelopen tijd een beetje in de gaten heeft gehouden had kunnen weten dat
op deze locatie de duurzame woning van Henk en Jessica Bulder wordt gebouwd. De bouw
van de woning is zelfs te volgen op http://energieprovincie.nl/blog/category/duurzaamhuis/
Bulder zelf was aanvankelijk onaangenaam verrast door het bericht, maar kan er bij nader
inzien wel om lachen Wie er achter de grap zit is vooralsnog niet bekend.
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Problemen met je buren? Buurtbemiddeling!
Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt. Soms lukt dat niet omdat de relatie met
de buren niet goed is. De oorzaak daarvoor is vaak iets kleins dat langzaam uitgroeit tot een
conflict dat het woonplezier bederft. Een goed gesprek doet wonderen. Vrijwilligers van
Buurtbemiddeling helpen als u dat zelf niet goed lukt. Voorkom ergernis en bespreek uw
problemen met de buren.

Wanneer buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling richt zich op vroegtijdige aanpak van problemen. Buurtbemiddeling werkt
met bemiddelaars die de landelijke training voor bemiddelaar gevolgd en succesvol afgesloten hebben. Als u een bemiddelaar inschakelt kunt u ook neutrale en zorgvuldige hulp verwachten. De bemiddelaar wil met alle partijen tot een juiste oplossing komen.
De top 10 burenproblemen:
1.Geluidsoverlast
2.Bedreigingen/treiteren/verbaal geweld
3.Tuin of tuinafscheiding
4.Kinderen
5.Parkeren
6.Dieren
7.Rommel/troep/stank/viezigheid
8.Vernielingen
9.Grond/Overpad
10.Verbouwing
Niet geschikt voor buurtbemiddeling zijn familieruzies, ernstige psychische/psychiatrische
problematiek, verslavingsproblematiek en criminaliteit. Als er strafbare feiten gepleegd zijn
wordt de politie ingeschakeld.

Stichting Welzijnswerk
Wilt u hulp bij het oplossen van uw burenconflict? Dan kunt u kosteloos de getrainde en
gecertificeerde vrijwilligers inschakelen van Buurtbemiddeling. Dit kan door een e-mail te
sturen naar de Stichting Welzijnswerk (SWW): buurtbemiddeling@swwh.nl, of via T.
(0528) 278855 of via de website www.problemenmetjeburen.nl.

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

Iedereen bedankt voor de bloemen,

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

kaartjes en bezoekjes na mijn ziekenhuisopname. Dat heeft me erg goed gedaan.
Groeten Mienie Dekker.

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 heur ik, haalt ze de
grieze container niet meer leeg
- Wel leeg, allend minder vake as aans
- Wie hef dat now weer bedacht?
- Now volgens mej is er onderzuuk
e doane noar het legen er van
- Oh, en wat muk me doar bej
veurstellen dan?
- de oranje plasticbak wur twee keer
per maand leegt en de grieze een keer
- Das ja veul te weinig
- Tja, das eem afwachten he!
- Hej verder nog nejs dan?
- Nou ja, niet heel veule eigenlijk tis
komkommertied en dat kuj marken!
- Maar kan alvast wel een paar kleine
onthullingen doen
- Wat dan? Ie maakt me nejsgierig
- Ik heb e heur dat er weer een Live in
De Wiek komp in oktober
- Help me eem, wat was dat alweer?
- Dat muziek gebeuren mit dit twee
bandties net as twee joar e leden
- Oh in tente op Wacker pakeerploatse
- Precies det was wel een succes toen
- En wie koomt er dan?
- Wederom twee bandties mit
plaatselijke muzikale prominenten
- Een soort van Rocktoberfest dus?
- Zo kuj ut wel beschouwen!
- En anders nog nejs dan?
- Heb e heurd dat Boerenblond komp
optreden op 26 nov in de Havezate?
- Mit ut neje programma dan?
- Jazeker!
- Yow
- Goed Goan
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Taallunch Taalvrijwilligers
In het kader van de week van de alfabetisering, begin september, organiseren de vier
bibliotheken in de gemeente de Wolden en
stichting Welzijn een Taallunch voor Taalvrijwilligers. Een ieder die op welke manier
dan ook in gemeente de Wolden op vrijwillige basis anderen helpt een taal te leren of beter te leren beheersen wordt opgeroepen zich
aan te melden voor deze lunch. Deze gaat
plaatsvinden op donderdag 8 september vanaf
12.00 uur. Deze vrijwilligers doen belangrijk
werk, waarvoor ze op dan extra in het zonnetje zullen worden gezet. Bovendien kan er zo
een ontmoeting plaatsvinden en er kunnen
ervaringen uitgewisseld worden. Opgave kan
door te mailen naar info@bibliotheekdewijk.nl of bellen naar 0880128290.

Check of je recht hebt op korting bij Fit in de Wijk!

Sportschool Fit in de Wijk heeft het Keurmerk Fitness van LERF. Dit is een officiële
erkenning die aangeeft dat Fit in de Wijk voldoet aan de eisen die aan professionele bedrijven in deze branche gesteld worden. Veel
zorgverzekeringen geven leden van LERFgecertificeerde sportscholen korting op hun
abonnement. Vraag het na bij je zorgverzekeraar en profiteer ervan als het kan. Veel werkgevers bieden, als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, een vergoeding aan voor je
sportschoolabonnement. Informeer hiernaar
bij je werkgever! Als je vragen hebt, helpen
wij je natuurlijk graag verder. Fit in de Wijk
uitproberen? Doe een gratis proefles! Wil je
kennismaken met Fit in de Wijk? Dat kan! Je
mag gratis en vrijblijvend een proefles doen.
Van 5 september tot 11 september is de week Je mag zo binnenlopen maar aanmelden kan
van de alfabetisering, dat is rond 8 september, ook, via www.fitindewijk.nl. Vanaf 3 september gaat Fit in de Wijk verder als Atlas Sport.
de Wereld-alfabetiseringsdag. In de week
rond deze dag organiseren honderden organisaties een evenement rondom taal en geletterdheid. Bij elkaar opgeteld vormen deze
evenementen de Week van de Alfabetisering.
Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt
er aandacht gevraagd voor het belang van
geletterdheid. Het is belangrijk dat zo veel
mogelijk mensen weten dat 1 op de 9 Nederlanders laaggeletterd is. Dat zijn 1,3 miljoen
mensen tussen de 16 en 65 jaar. 65% van de
laaggeletterden in Nederland is autochtoon.
Zo wordt iedereen zich meer bewust van het
probleem en is iedereen beter op de hoogte
van de mogelijkheid om mensen met taalproblemen in hun eigen omgeving door te verwijzen naar een taalcursus in de buurt. In de
Week van de Alfabetisering worden de provinciale TaalHeldenprijzen uitgereikt. De
TaalHeldenprijs is een bijzondere prijs voor
bijzondere mensen. TaalHelden hebben zich
in het voorgaande jaar verdienstelijk ingezet
voor een beter geletterd Nederland. De provinciale Taalhelden strijden samen tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst voor de nationale of
landelijke TaalHeldenprijzen.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Zwembad De Wijk ontvangt de licentie Zwem-ABC
Op woensdag 16 augustus hebben de zwembaden van Zuidwolde en de Wijk, maar ook de
zwemvereniging ‘de Watersnip’ uit Zuidwolde de Licentie Zwem-ABC ontvangen. Daarmee
voldoen ze aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het ZwemABC, de Nationale Zwemdiploma’s. De licentie werd aan de medewerkers overhandigd door
Mariska Hol, kwaliteitsmanager van het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ-NRZ).
Sinds jaren wordt er bij een zwembad of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het
Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwem-eisen;de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's (BREZ). Met de invoering van de
licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan
wet- en regelgeving, is de zwemdocent gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de
zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben
ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles en is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.
Wethouder Mirjam Pauwels is blij met het toekennen van de licentie Zwem-ABC. “Het is erg
belangrijk dat kinderen in ons waterrijke land op een goede manier veilig leren zwemmen.
Door het aanbieden van het Zwem-ABC weten ouders dat het kind op een goede en veilige
manier zwemles krijgen. Niet alleen in het water, maar ook dat de randvoorwaarden rondom
zwemles goed geregeld zijn en dat dit jaarlijks gecontroleerd wordt.”
Deze licentie geeft de ouders/gebruikers duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het
bezit is van de licentie
Zwem-ABC handelt
volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de
zwembranche.
Het Zwem-ABC wordt
uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut waarin de partijen RECRON, VSG en
KNZB bestuurlijk zijn
vertegenwoordigd. Deze
partijen streven naar een
continue kwaliteitsverbetering van het ZwemABC. De licentie ZwemABC is een volgende
stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van
leren zwemmen wordt
gestimuleerd.
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Gezellig druk in De Wijk tijdens Fiets4Daagse
De Drents Fiets4Daagse is weer prima verlopen. Uit alle windstreken
van Nederland en zelfs vanuit andere
landen kwamen deelnemers naar
Drenthe om te genieten van de natuur, de rust en de ruimte. Jaarlijks
doen er ca. 14.000 mensen mee aan
dit fietsevenement. Het routeaanbod om een deel van Drenthe te
verkennen is groot, gezien de acht
startplaatsen die de Fiets4Daagse
kent. Elke startplaats heeft zijn eigen
unieke kenmerken en charme.
In De Wijk was het dinsdag ook
lekker druk. Volgens de organisatie zijn er tussen de 1200 en 1300
fietsers geweest bij de
controlepost voor de Molen. Een
gezellige pleisterplaats waar velen
dan ook even bleven plakken. Vele fietsers vanuit startplaats Meppel waren al vroeg vertrokken.
Terwijl de organisatie nog bezig
was om de puntjes op de i te zetten kwamen de eerste al binnen.
Zij hadden keuze uit de afstanden
30, 40 of 60 km.
Mede door het prachtige en zonnige weer waren de mensen goed geluimd. De meesten zochten gelijk de schaduw onder de bomen op. Daar kwamen de lunchpakketten en thermoskannen tevoorschijn. En wie meer zin had in een vers gezet bakje koffie/thee of broodje hamburger kon terecht bij de stand van Vrouwenkoor Meander. Zij deden prima zaken. Verder was
TIP De Wijk de gehele dag geopend,
stond er een enorme sjoelbak opgesteld en was de molen te bezichtigen.
De voorbereiding en organisatie van
het hele evenement was in handen
van Tourist Info. Van de ondernemersvereniging kregen de deelnemers
een appel en een lekker spekkie. Dat
werd zeer op prijs gesteld. Veel fietsers gaven aan dat ze de Wijk zo gezellig vonden, en de omgeving zo
prachtig. En dat ze daarom zeker nog
een keertje terug willen komen.
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Kinderdagopvang Ot en Sien opent locatie in De Wijk
Op 3 oktober opent Kinderdagopvang Ot en Sien in een unieke locatie haar 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. '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. Zaterdag 3 September houdt Ot en Sien een Open Dag van 10:00 -16:00 uur.
Kinderdagopvang Ot en Sien biedt dagopvang, voor en na schoolse opvang. Daarnaast bemiddelen wij in gastouderopvang. 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. Wilt u meer weten kijk dan op onze website
www.kinderdagopvangotensien.nl of bel met 06- 576 45 293. We hopen u te mogen begroeten op zaterdag 3 September.
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Raad De Wolden doet mee aan Democratic Challenge
De gemeenteraad van De Wolden doet mee aan de Democratic Challenge, een driejarig
experimenteerprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met dit programma wil de Democratic
Challenge experimenten verzamelen, bundelen en ondersteunen voor vernieuwing van
de lokale democratie.
Nieuwe werkwijze
De gemeenteraad van De Wolden gaat per 1 september van start met een nieuwe werkwijze,
waarbij een betere scheiding is aangebracht tussen dialoog, debat en besluitvorming. De raad
wil vooraf aan besluitvorming meer en beter in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s. Er komt meer ruimte voor dialoog door werkbezoeken en
vergaderen op locatie. Daarnaast komt er meer ruimte voor debat. In de nieuwe werkwijze
wordt een deel van die besluitvorming ook digitaal gedaan. Daardoor kan de raad maatschappelijker en efficiënter werken en vermindert dit de werkdruk van raadsleden.
Thema’s
De raad gaat ieder kwartaal themagericht werken. Zo staat het eerste kwartaalthema in het
licht van de evaluatie van de regeling Initiatiefrijk De Wolden, een regeling waarbij maatschappelijke initiatieven maximaal 100.000 euro aan gemeentelijke bijdrage ontvangen. Hiervoor had de raad een miljoen beschikbaar gesteld in het kader van overheidsparticipatie. Er
zijn al dertig projecten gehonoreerd. Meer informatie over deze regeling kunt u lezen op dewolden.nl/initiatiefrijk.
Experiment
In het politieke seizoen 2016/2017 wordt met deze werkwijze geëxperimenteerd zonder het
Regelement van Orde aan te passen. Na dit seizoen wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd,
en wordt bekeken of en hoe de nieuwe werkwijze kan worden vastgelegd in het Reglement
van Orde.

Wiekloop neemt G-Loop op in het programma
De COOP-Wiekloop beleeft dit jaar
de twintigste editie. Naast de bekende
afstanden en leeftijdscategorieën is er
dit jaar een G-Loop in het programma
opgenomen. Uiteraard is het toegestaan, dat begeleiders meelopen. Start
en finish is bij de feesttent op het evenemententerrein. Vanwege het succes
van vorig jaar gaat de 5 en 10 kilometer weer richting Dickninge. Tevens zijn er dit jaar twintig extra prijzen op de twintigste Wiekloop voor
de twintig snelste Wiekers op de 5km FunRun. Donderdag 25 augustus 2016 is het weer zo
ver. Inschrijven via ww.wiekloop.nl en/of www.facebook.com/wiekloop

kijk voor drukwerk op
www.drukkerij-vandijk.nl

indruk maken
doe je met drukwerk
van
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‘Actie Appelmoes’
De succesvolle ‘Actie Appelmoes’ gaat in
september weer van start. In 2014 bracht Actie Appelmoes rond de elfhonderd potten appelmoes naar de voedselbank. Dit jaar gaan
de dames weer aan de slag.
Initiatiefneemster Marry Germs is de drijvende kracht achter de actie. ‘In het najaar zie je
nogal eens dat er appels ongebruikt onder de
bomen liggen. In plaats van de appels te laten
verpieteren willen we ze verwerken tot appelmoes en deze schenken aan de voedselbank’.
Germs organiseert dit samen met Marian
Terbeije, Barbara v.d. Brink en Pauline Hofstra. De doelen van dames zijn duidelijk. Ze
willen voedselverspilling voorkomen door
van ‘verloren appels appelmoes te maken.
‘Mensen met elkaar in contact brengen door
samen te plukken, schillen en koken om zo
het gemeenschapsgevoel te vergroten is het
andere doel. Iedereen van jong tot oud kan
mee helpen met grote of kleine taken. Deze
zinvolle besteding geeft een goed gevoel, en
met vereende krachten steunen we een goed
doel’.
Van 2 september tot 20 oktober gaat de groep
wekelijks een middag schillen/koken in kleine groepen. Op 8 oktober is er ‘s morgens een
grote schil en kookactie in de Havezate. Welzijn De Wolden heeft het Ontmoetingscentrum daarvoor kosteloos ter beschikking gesteld. Wie mee wil helpen met plukken, schillen, koken of andere hand en spandiensten
kan zich aanmelden bij de dames. Ook op
andere wijze kan geholpen worden door bijvoorbeeld suiker te doneren of voor iets lekkers te zorgen bij de koffie op 8 oktober.
Germs: ‘Als er mensen zijn die een appelboom met appels in de tuin hebben staan
waar niets mee gedaan wordt horen we dit
ook graag. Eventueel kunnen wij helpen met
plukken’. Grote lege glazen potten met metalen deksels zonder etiket zijn nog steeds welkom. Deze kunnen gedeponeerd worden in
de bak aan de Prof. Blinkweg 18 te De Wijk.

Of in IJhorst in de bak bij Kroko Heerenweg
42. Voor opgave of meer informatie kunt u
mailen met appelmoesactie@hotmail.com
Bellen kan ook naar Barbara v.d. Brink 0522440384 of Marry Germs 0522-440547.

Badjuf Annet in zonnetje gezet
Het was dinsdag 19 juli een bijzondere dag in
zwembad de Wijk. En dat kwam niet alleen
door de hoge temperaturen. Maar het was
'Annetdag’. Badjuf Annet IJmker werd door
de collega's van dit mooie zwembad in het
zonnetje gezet. En dat verdiende zij echt. Na
elke zwemles (schoolzwemmen of particuliere zwemles) heeft Annet een kopje koffie of
thee klaar staan voor de collega's. Het lijkt
een kleinigheid maar wanneer de badmeester
of badjuf koud uit het water komt dan is zo'n
warm bakkie leut of thee heerlijk! En Annet
voelt dat perfect aan. Als dank voor haar
jarenlange trouwe zorg kreeg Annet tijdens
deze speciale 'Annetdag' een mooi mandje
met vers brood, koekjes en natuurlijk koffie
en thee.
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jaar) bleek dat door deze meer kinderen op de
fiets of lopend naar school kwamen. En die
positieve vooruitgang werd beloond met een
Van 8 t/m 25 september 2016, op de donder- clinic mountainbiken door de IJhorster bosdagen t/m zondagen, kunt u opnieuw genieten sen. Daar oefenden ze zachtjes en hard fietsen, van een berg af fietsen, bochtentechniek,
van kunst op 25 bijzondere locaties in De
remmen enz. En ondanks de regen genoten de
Wijk, IJhorst en het tussenliggende beekdal
van de rivier de Reest. Hier wordt sinds 2008 kids (en juf Hilde) volop. De clinic wordt binnenkort bij de Heidevlinder gegeven.
elk jaar in de laatste drie weken van september kunst getoond die een nadere verkenning Deze actie werd georganiseerd door JOGG in
meer dan waard is. Het landschap van de
het kader van ‘Gratis Bewegen’. Pak jij de
Reest is een prachtig gebied om ontspannen in fiets wel eens of stap je liever in de auto? Prote wandelen, te genieten van de vele ooiebeer het maar eens uit: stap eens #opfietse en
vaars, een gebied om nog eens terug te koga actief bewegen. Je voelt je er direct een
men.
stuk lekkerder bij.
De Kunstcommissie is al vanaf november
vorig jaar aan het werk met de voorbereiding. Smaakmakers Festival
Net als elk jaar zal er in september kunst te
Op zaterdag 24 en zondag 25 september vindt
zien zijn van bekende, gevestigde kunstein het Reestdal voor de derde keer het Smaaknaars, van regionale kunstenaars en van jonge makers Festival plaats. Dit festival is een feest
kunstenaars. Ook de outsiderkunst en de taal- voor jong en oud en is gratis toegankelijk.
kunst krijgen opnieuw en op een eigen manier Bezoekers betalen alleen voor het eten en
een plek binnen de manifestatie.
drinken. Van pure, bijzondere ingrediënten
worden de lekkerste gerechten bereid in bijBeeldende kunst in verschillende vormen
zondere foodtrucks. Landschapsbeheer Drenwordt tentoongesteld in binnen- en buitenlothe en Landschap Overijssel zijn aanwezig en
caties, veelal bij particulieren. Langs alle,
ongeveer 25, locaties is een fiets- en wandel- laten d.m.v. live cooking zien wat er zoal beroute gemaakt (rondwandeling) van ongeveer reid kan worden aan de hand van natuurpro8 kilometer. De route is bewegwijzerd. Er zijn dukten. De bij het landschap en de sfeer passende aankleding en muziek maken het feest
enkele bijzondere locaties, zoals de kerk in
compleet en voor de kinderen zijn er diverse
IJhorst (1823) met klokkenstoel, de brug bij
activiteiten. Zo aan het begin van de zomer
de Reest en een noamdhuusie.
een perfecte zomerafsluiter om alvast te noteren in uw agenda!

De 9e editie van Grensloos
Kunst Verkennen komt er aan!

Mountainbike Clinic

Alles en iedereen zat onder de blubber, de
fietsen, de kinderen van groep 7 van obs de
Horst en zelfs juf Hilde ontkwam er niet aan.
Maar ze kwamen allemaal met een ‘smile van
oor tot oor’ weer terug op het schoolplein. En
dat was de bedoeling. Obs de Horst uit de
Wijk heeft net als de Heidevlinder uit Zuidwolde meegedaan een JOGG-actie (Jongeren
Op Gezond Gewicht) om zoveel mogelijk
#opfietse of wandelend naar school te gaan.
Tijdens twee meetmomenten (najaar en voor-

Ook adverteren in dewijk.info?
Telefoon : 06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 3 september 2016.
Inleveren voor 29 augustus 10.00 uur
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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
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