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De Wolden heeft veel talenten in huis

De Havezate in De wijk zat vrijdagavond bomvol tijdens de Wolden Got Talent. Aan de
eerste editie van deze talentenshow deden negen verschillende acts mee. Daarbij kwamen
verschillende disciplines aan bod zoals zang, playback, acrogym dans en toneel. Voor de
jury, bestaande uit Mirjam Pauwels, Benny Spin en Mark Beekelaar was het lastig om een
keuze te maken wie er van al deze talenten als winnaar naar huis zou gaan. Britt Tuin uit
Ruinerwold ging uiteindelijk met de hoogste eer strijken. Zij vertolkte de song The Climb
van Miley Cyrus op een prachtige wijze. En mocht daarom de beker in ontvangst nemen.
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Op vrijdag 6 maart 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering. U bent van harte welkom
in sporthal De Slenken. We bedanken deze avond ook onze sponsoren en vele vrijwilligers.
Zij zorgen ervoor dat onze activiteiten kunnen doorgaan. De Oranjevereniging is daar
natuurlijk ontzettend blij mee!
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart komt de Oranjevereniging langs de deuren met mooie
potjes met bloembollen. Echt een must voor in ieders huishouding en ook erg leuk om weg
te geven.
Hieronder ziet u ons voorlopig jaarprogramma. Nadere info volgt via dit kanaal, onze
Facebookpagina en onze internetsite.
Algemene Ledenvergadering
Bloembollenpotjes actie
Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsvuurestafette
Bevrijdingsfeest
Jaarlijkse collecte OV
Wijkerfeest

6 maart
20 en 21 maart
27 april
4 mei
4 en 5 mei
5 mei
24 t/m 30 mei
27 t/m 31 augustus

Te koop, gevonden, aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon 0522 - 451308.

Nestkastjes te koop:
Alle soorten nestkasten en voedertafels. Prijs vanaf: 6 Euro. J. Bisschop, Beatrixweg 20,
7957 AC De Wijk. Telefoon 0522 - 441350.

Te koop:
Oude stalmest van diverse dieren 7,50 per aanhanger T: 06 208 11 558

Opbrengst collecte
De collecte van de Hersenstichting in het dorp de Wijk € 984,67 heeft opgebracht.
De Hersenstichting is gevers en collectanten daarvoor zeer dankbaar.
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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ABS De Ronde regelt uw
belastingaangiften
en verzorgt professioneel
belastingadvies.
Voor ondernemers
en particulieren.
De Wijk | 06-48784279
www.absderonde.nl
info@absderonde.nl

- D’r was veurige weke enige
ophef over een nepcollectant
- klopt iniens allerlei meldingen
via whatsapp enzo
- Heb er ook niks van weer heurt
- Hij was e woarschouwd denk ik!
- Precies, denk ik ook
- Het gef wel vertrouwen
dat ze hier zo alert bint allemaole
- Mit iens
- In koekange hebt ze al een
Soort burgernet via whatsapp op zet
- Ik heurde het ut, warkt mooi.
- In de wiek hebt ze now die keerl
van dit kraantie vroagd of hij
dat ook wul doen in De Wiek
- Wat holt dat in dan?
- Now ai dan een app groep
op e zet kuj mekaar woarschouwen
- Okee ie bedoelt veur verdachte
situaties in het dorp enzo?
- Ja precies!
- Liekt mej op zich wel handig
ai het puur doar veur gebruukt
- Dat zal ook mutten
aans hef het weinig effect
- Kank me doar al veur an melden?
- Nog niet het is nog in ontwikkeling
- As het oe wat lek muj hum een
bellen of mailen, hij zocht medestanders
om het op te zetten hek e heurt.
- Aans nog nejs?
- Heb heurt dat er geen thema
is mit wiekerfeest
- Ja las ik ook veesboek
- Woarumme is dat?
- Het legt meinsen teveul beperkingen op
- Okay
- Wej heurt ut wel bij de joarvergadering
van de Oranjevereniging op 6 maart
- Yow
- Goed Goan
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Kleding krijgt tweede ronde bij Plips

Onder de naam Plips verkoopt Jolanda Veneberg uit De Wijk al enige jaren tweedehands
kinderkleding. Vanaf heden is daar ook dameskleding aan toegevoegd. Omdat de kledingcollectie steeds groter wordt is een gedeelte van de loods achter het woonhuis verbouwd tot winkel. Waardoor er meer mogelijkheden zijn om de kleding overzichtelijker te tonen.
Veneberg: ‘Het kamertje in huis werd te klein om alles te kunnen tonen. Tegen het aanbod
van de buurman om een gedeelte van de loods te huren konden we geen nee tegen zeggen’.
Samen met haar partner stak ze de handen flink uit de mouwen om er wat moois van te maken. En dat is gelukt. Een compleet nieuwe pui, een nieuwe houten vloer en fraai gestucte
muren laten zien dat er vertrouwen is in de toekomst. Veneberg heeft er ‘echt zin in’ om hier
aan de slag te gaan. Op 7 maart staat de officiële opening gepland zoals het nu lijkt.
Vier jaar geleden begon ze met Plips 2e hands kinderkleding, op de huidige locatie aan de
Commissieweg 26 A in De Wijk. Een leegstaande ruimte in het eigen woonhuis diende al die
jaren als winkel voor tweedehands kinderkleding van merken als Mexx, We, Name-it, Esprit
en Retour. Omdat ze zelf een zoontje heeft, merkte ze dat kindermerkkleding soms behoorlijk
prijzig kan zijn. ‘Ze groeien er zo weer uit, maar om het dan gelijk af te danken is ook zonde.
Het is vaak nog in prima staat voor een tweede ronde. Voor een paar euro heb je bij ons al
een leuk broekje of truitje’.
Klanten krijgen bij verkoop een gedeelte van de verkoopprijs retour. De winkel is vanaf 1
maart ook geopend op woensdag en donderdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur. En op vrijdag
en zaterdagmiddag van 13.00 – 16.30 uur. En op afspraak. Commissieweg 26a, 7957 ND De
Wijk Meer informatie: 0522-441175 of 06-15566389. <<
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Dickninger Crossloop op zaterdag 7 maart
De organisatie van de Wiekloop en de Reestrunners organiseren op zaterdag 7 maart een crossloop op het landgoed Dickninge in de Wijk. Omdat de populariteit van crosslopen (lopen in
bossen en over onverharde paden) in de winter periode steeds meer toeneemt, hebben een
aantal lopers van de Reestrunners met de organisatie van de Wiekloop vorig jaar het initiatief
genomen om de Dickninger Crossloop te organiseren.
In goed overleg met de grondeigenaren en de rentmeester van het landgoed is er een fantastische route van ongeveer 5 km uitgezet. De route gaat nagenoeg over alle paden van het landgoed Dickninge. Er kunnen 1 of 2 rondes worden gelopen. Na het succes van vorig jaar
wordt daarom op 7 maart voor de tweede keer deze crossloop georganiseerd
Wederom wordt tijdens deze Dickninger Crossloop ook een Canicross wedstrijd georganiseerd. Canicross is hardlopen samen met de hond, waarbij baas en hond samen een team vormen en hardlopend het parcours afleggen. De hond is daarbij aangelijnd en zit middels een
elastische lijn vast aan een gordel om de middel van de hardloper. Hierbij mag de hond trekken! Als hardloper ga je hierdoor net wat sneller dan normaal!
De Canicrossers zullen 10 minuten na de reguliere lopers starten. Hierbij starten de baas/
hond combinaties individueel om de 15 seconden. Vanaf 9.30 uur kan men zich inschrijven in
de kantine van vv Wacker. De start is om 11.00 uur op het Dickningerpad. Na afloop is er
tegen inlevering van het startnummer een lekkere kop snert in de kantine. Alle verdere informatie over deze crossloop kunt u vinden op: www.wiekloop.nl - www.canicrosstrainingen.nl

Opbrengst Nieuwjaarsduik verdeeld
De opbrengst van de Nieuwjaarsduik is weer verdeeld. Dat waren dit jaar de stichting Zonnedag voor een uitje voor de bewoners van Dunninghe in De Wijk en voor de moestuin van
de Iekmulder in IJhorst. Beiden kregen 900 euro uitgereikt. Bij de uitreiking van dit bedrag
in Dunninghe werd voor de bewoners ook een film van de Nieuwjaarsduik en een film van
de Zonnedag 2014 vertoont.
Met eigengebakken cake van de Wiekslag bij de koffie en een borrel en hapje na de film was
dit een zeer gezellige avond. De Zonnedag zal dit jaar gehouden worden op donderdag 18
juni. Over de invulling hiervan wordt al druk nagedacht. Voor de bewoners van Dunninghe
doen de Antrappers nog iets extra. Op initiatief van de toercommissie van de club gaat gedurende de zomertijdperiode de elektrische duofiets weer door het prachtige Reestdal rijden.
Deze werd door een tekort aan vrijwilligers nauwelijks meer gebruikt, wat de bewoners ten
zeerste betreurden. Mocht je zin hebben om ook een keer op deze elektrische duofiets met
een bewoner te willen rijden, geef je dan op via motorclub@antrappers.nl. Je hoeft geen lid
van de club te zijn om je voor deze vrijwilligerstaak.
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Darttoernooi levert aantal winnaars op

Afgelopen zaterdag was er een groot darttoernooi bij café de Wiekslag in De Wijk. Na alle
voorrondes 'best of drie 501' zijn dit de winnaars. 1 Wesley. 2 Kevin. 3 Jorick. 4 wout.
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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
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Helen van Elven wint ‘Fietstelleractie’

De fietstelleractie van stichting de Wiek op Wieln is gewonnen door Helen van Elven. Ze
won daarmee de door Fietswereld Huisjes beschikbaar gestelde fiets. Woensdagavond voorafgaande de presentatie van de damesronde mocht ze deze splinternieuwe fiets in ontvangst
nemen. In vier maanden tijd fietste ze maar liefst 1.700 kilometer. Doordat ze elke dag fietst
van De wijk naar het werk in Hoogeveen, tikten de kilometers lekker aan. De fietstelleractie
was door de Stichting de Wiek op Wieln opgezet om meer mensen in beweging te krijgen en
het fietsgebruik te promoten.
Op 11 oktober kregen zeventien deelnemers bij Huisjes een fietsteller op de tweewieler
gemonteerd. Afgelopen woensdag werd deze weer verwijderd om te zien wie de meeste
kilometers had gereden. Ook was het de bedoeling dat de deelnemers van zich lieten horen
via social media. Zodat ook buitenstaanders de sportieve verrichtingen konden volgen.
Op drie en twee eindigden respectievelijk Bertus Morsink en Marcel Roesscher.

Ook adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385

e-mail info@dewijk.info
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Kinderatelier Klarinet of Trompet
Op maandag 2 maart (trompet) en donderdag 5 maart (klarinet) start Scala Centrum voor de
Kunsten, in samenwerking met Koninklijke Muziekvereniging Apollo te de Wijk, een Kinderatelier Muziek voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. De gemeente subsidieert deze
ateliers, zodat van de leerlingen slechts een kleine bijdrage (€ 15,-) wordt gevraagd. Op deze
manier kunnen alle kinderen laagdrempelig in aanraking komen met kunst- en cultuureducatie. In deze ateliers wordt gespeeld op klarinet of trompet. In 5 lessen, gegeven door docent
Inge Donker (trompet) of Eberdine van Breemen (klarinet), krijgen de kinderen de basisvaardigheden van het bespelen van de trompet/klarinet aangeleerd. Samenspel en genieten van
het musiceren staan centraal. De kinderen krijgen van Apollo een instrument in bruikleen.
Het kinderatelier wordt afgesloten met een fantastisch concert i.s.m. Apollo. De lessen
worden gegeven op o.b.s. De Horst te de Wijk en vinden plaats van 15.30-16.15 uur.

Avondvierdaagse zoekt vrijwilligers
Van 2 t/m 5 juni is de avond wandel 4 daagse in De Wijk. Opgeven voor dit evenement kan
bij het TIP kantoor in De Wijk vanaf 1 april. Opgave is mogelijk voor 5 en 10 km per dag.
Voor de allerkleinsten is er vrijdag een route van 2,5 kilometer, met muziek. Natuurlijk zijn
er vrijwilligers nodig om deze tocht tot een groot succes te maken. Er zijn diverse klussen,
zoals het helpen bij de inschrijvingen, bemensen van de stempelpost, uitdelen van versnaperingen enz. Help je ook mee? Meld je nu aan via mail avondvierdaagsedewijk@gmail.com

Antrappers Off the Road Rit voor 30e keer
Op zondag 15 maart 2014 organiseert de motorclub De Antrappers uit De Wijk al weer haar
30e editie van de Off the road rit voor wegmotoren. Het evenement zal voor de achtste keer
starten bij Gebben Motoren te Rogat. Inschrijven kan vanaf 09.00 uur . De club is er wederom in geslaagd rondom de Wijk een route van ongeveer 40 kilometer lengte uit te zetten,
waarvan zeker 90% onverhard is. Er wordt om 10.30 uur gestart en verwacht wordt dat de
laatste rijders rond 15.00 uur gefinisht zullen zijn. In café De Wiekslag wordt ‘s avonds na
afloop van deze rit een samenvattende film van de rit van de dag vertoond.

Reestdalfair op 30 en 31 mei
De Reestdal Fair wordt op 30 en 31 mei gehouden op het prachtige landgoed Dickninge.
Het bestaat uit cultuurgronden en prachtige bossen, temidden waarvan het monumentale huis
Dickninge, een boerderij en een prachtig gerestaureerde tuinmanswoning gelegen zijn. Tijdens de Reestdalfair worden meer dan zeventig standhouders uitgenodigd die hun waar
presenteren op het gebied van brocante, mode, delicatessen, tuinideeën en andere zaken.
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Limonadeconcert Apollo groot succes

Het jaarlijkse limonadeconcert dat de jeugdleden van de Koninklijke Muziekvereniging
Apollo uit De Wijk op zondag 8 februari hebben gegeven in de Brede School in De Wijk was
een groot succes. Voor een groot aantal toeschouwers, veelal vaders/moeders/opa’s en
oma’s, traden de jeugdige muzikanten op. De middag werd muzikaal geopend door de blokfluiters. Vol enthousiasme lieten zij 4 liedjes horen die zij hadden ingestudeerd met hun dirigente Ilona Slomp.
Hierna was het de beurt aan meerdere solisten, duo’s en trio’s om op te treden. Hoewel de
meesten het erg spannend vonden om voor zo’n groot publiek op te treden merkte je daar
niets van tijdens de optredens! De Wijk zit vol muzikaal talent! Als laatste trad het jeugdorkest op wederom onder leiding van Ilona Slomp die tevens de presentatie en de begeleiding
van de solisten voor haar rekening nam. Zij brachten meerdere nummers ten gehore, waaronder een heuse saxofoonsolo van Ewout Vos. De middag was weer uitstekend georganiseerd
door dirigente Ilona en de leden van jeugdcommissie. Apollo mag trots zijn op zulke betrokken mensen in de vereniging! Onder het genot van een kopje koffie voor de ouders en een
glas ranja met een zakje chips voor de talentjes kon er nog even gezellig worden nagepraat.
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Meldpunt bereikbaarheid
Het CDA De Wolden opent een digitaal meldpunt waar inwoners van De Wolden kunnen melden hoe het in de gemeente is gesteld is met de bereikbaarheid van de mobiele
telefoon en de kwaliteit van de internet verbinding. Het CDA is van mening dat dit op
sommige plekken in de gemeente beter kan en heeft daarom voor zowel de bereikbaarheid van het mobiele net als de kwaliteit van de internetverbinding een meldpunt ingesteld.
Kandidaat-Statenlid Bart van Dekken, uit Zuidwolde is van mening dat voor een veilig platteland het belangrijk is dat het noodnummer 112 overal gebeld kan worden. Door het niet kunnen bellen van 112 met de mobiele telefoon kunnen er mensenlevens op het spel staan
Naast het niet kunnen bellen van 112 zijn er andere schrijnende situaties. Mensen die voor
hun werk (in de zorg bijvoorbeeld) piketdiensten moeten draaien, blijken niet bereikbaar te
zijn, omdat hun mobiele telefoon geen bereik heeft. Ook voor ondernemers heeft de gebrekkige bereikbaarheid nadelige gevolgen.
Daarnaast heeft de gemeente De Wolden relatief veel buitengebied. Een groot deel van de
huishoudens in dit gebied heeft geen kabel-TV- aansluiting en zijn voor hun internet aangewezen op de telefoonlijn en voor hun TV op een eigen satellietontvanger. In het buitengebied
zit veel bedrijvigheid, zoals agrarische en recreatieve ondernemers en andere zelfstandigen.
Door deze bedrijven aan te sluiten op snel internet kunnen zij vanuit het buitengebied toch op
een hoog niveau zaken doen met de wereld.
“Een innovatief, creatief en een veilig platteland” is uiterst belangrijk. “Geef ondernemers de
ruimte om te ondernemen. Snel internet en een goede mobiele verbinding is uiterst belangrijk
om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten” aldus Van Dekken die voor het CDA Drenthe
op plaats 7 staat op de kandidatenlijst i.v.m. de Statenverkiezingen van 18 maart as.
De uitkomsten van de enquête worden bekend gemaakt op de site van CDA De Wolden en ter
beschikking gesteld aan de fracties van CDA De Wolden en CDA Drenthe. Inwoners van De
Wolden kunnen meedoen door naar het meldpunt te gaan op www.cdadewolden.nl.

Hollands Zangfestijn wordt groot feest
In de Havezate in De Wijk wordt op zaterdag 28 februari een Hollands Zangfestijn gehouden
onder leiding en presentatie van ‘Jans Polling’. Het levensliederen/feestkoor ‘De Traan’ uit
Borger, dat bekend is van RTV Drenthe, zal vol overgave de meest aanstekelijke levensliederen zingen. Hun unieke verschijning en presentatie waarborgt zowel een weemoedige sfeer
als een groot feest. Kaarten zijn verkrijgbaar in de Havezate in de Wijk. Aanvang: 20.00 uur.
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De Wolden subsidieert energiebesparing
Woldenaren met een eigen woning, gebouwd voor 1 januari 2006, kunnen vanaf maandag
2 maart subsidie aanvragen voor woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen.
In totaal stelt gemeente De Wolden voor 2015 € 50.000,- subsidie beschikbaar.
Voor de aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen kan twintig procent subsidie worden aangevraagd. Per woning keert de gemeente maximaal 3.200 euro subsidie uit.
De regeling was de afgelopen jaren erg succesvol. Het voorziet in een behoefte. We starten
de regeling dit jaar tijdens de start van het Energieloket. Hierbij kunnen woningeigenaren
hulp krijgen bij het energiezuinig maken van hun woning. Het SNN Samenwerkingsverband
Noord-Nederland) behandelt de aanvragen namens gemeente De Wolden.
Wethouder milieu Jan ten Kate: “Deze subsidie is goed voor lokale ondernemers en werkgelegenheid. Met deze extra subsidie van € 50.000,- heeft de gemeente de afgelopen jaren
(vanaf 2010) in totaal € 325.000,- subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor is er voor meer dan
€ 1.625.000,- geïnvesteerd in energiebesparing bij woningen in De Wolden.”
Aanvragen subsidie
Het aanvraagformulier voor de subsidie is vanaf maandag 2 maart beschikbaar via
www.snn.eu/dewolden.nl. Het formulier is ook telefonisch op te vragen via (050) 5224900.
Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden en welke energiebesparende maatregelen voor
subsidie in aanmerking komen, staan op de websites dewolden.nl of snn.eu/dewolden.
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een afspraak maken bij Hairtrends
Damesvoetbal
Een
online afspraak
maken
bij de
kapper
wanneer
het 35+
jou uitkomt
heden
Vereniging
Wacker is
op zoek
naar
een aantal
dames
om meeistevanaf
doen aan
de mogelijk
voorjaarsbij
kapsalon
Hairtrends
in
Ruinerwold.
Daarmee
loopt
de
kapsalon
van
Monica
Oostra
competitie 7x7 voetbal. Dames die zin hebben in een potje damesvoetbal kunnen zich uit De
Wijk
alvast
voorop
v.w.b.
hetgespeeld
aanbieden
tevoren
Internet
een
opgeven.
7x7
voetbal
wordt
op van
een de
halfmogelijkheden
voetbalveld enom
wint
enormvia
aan
populariafspraak
in
te
plannen
binnen
de
openingstijden,
en
op
een
tijdstip
dat
dit
de
klant
het
beste
teit. Regionaal doen Zuidwolde, Kerkenveld, Koekange , Ruinen, Hoogeveen en Meppel al
uit
komt.
mee.
Via
de de
buttonknop
‘afspraak maken’
op de website www.kapsalonhairtrends.nl
je eenN.a.v.
nieuwjaarwedstrijd
bij Voetbalvereniging
Wacker zijn er al een aantalkun
dames
die
voudigweg
een
afspraak
inplannen.
Via
een
keuzemenu
kun
je
daarna
kiezen
uit
het
ruime
mee willen doen aan de voorjaarscompetitie in de Wijk. Maar er kunnen altijd nog dames
aanbod
kappersbehandelingen,
maar bijvoorbeeld
welke persoon
je geknipt
bij. Dat aan
houdt
in dat je 4 vrijdagavonden
om de week ook
gaatdoor
voetballen
en een keer
per week
wilt
worden.
Als de
afspraak
Sms'je
ter bevestiging.
trainen.
De speel
datums
zijn is20ingepland
maart, 10ontvangt
april, 24degene
april eneen
8 mei.
Reserve
datum is15mei.
Monica: ‘Daarmee geven we gehoor aan de vraag van klanten om een afspraak in te
Lijkt hetwanneer
jou ookdit
leuk?
plannen,
hen uitkomt. Dat kan dus vanaf heden 24 uur per dag, 7 dagen in de
week’. Uiteraard blijft het ook nog steeds mogelijk om gewoon contact op te nemen via
telefoonnummer: 0522- 481629. Meer informatie www.kapsalonhairtrends.nl
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Showavond Apollo en Diep Triest

Op zaterdag 21 maart geeft de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit De Wijk een bijzonder concert samen met de band DiepTriest uit Groningen.
Een feestband met een veelzijdige Harmonie-orkest op één podium: de ingrediënten voor een
bijzonder avondje uit! Een avond vol Nederlandstalige muziek in een stevig jasje. Op pad
met de Wandelclub, een heel apart gevoel van binnen krijgen, naar Mexico gaan met Jan
Klaassen, Eviva Espana in het Brandende zand, donderen en bliksemen met LUV en knallen
met Malle Babbe. Met andere woorden: Bestel maar!!!
Feesten met een band die DiepTriest heet. Het klink onlogisch, maar het is ze toch al ruim
1700 keer gelukt. Overal waar DiepTriest komt zingt men de kelen schor en praat men nog
lang na over deze Groningse band. Vooral tijdens de dorpsfeesten zijn ze echte publiekstrekker. Succes gegarandeerd!
Het Harmonie-orkest van Apollo heeft inmiddels al wel bewezen een zeer veelzijdig orkest te
zijn na de zeer succesvolle Rabo regioconcerten in 2012 en 2013 (2 maal uitverkocht) en
eerdere concerten zoals Music Greets Movies en Nederpop in Concert. Dit gedreven orkest
zal zich onder leiding van dirigent Lute Hoekstra zeker weer van haar beste kant laten zien.
In ongedwongen sfeer (veelal staanplaatsen en een bar die tijdens het concert open blijft) kan
er volop meegezongen worden met alle hits die voorbij komen! DiepTriest en Apollo: Feest
met een hoofdletter F en Meezingen met een hoofdletter M! Het concert begint om 20.00 uur
in Sporthal De Slenken in De Wijk. Kaarten à €12,50 zijn te bestellen via apollodewijk.nl.
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