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Vrijwillige ouderenadviseurs uit De Wolden 

hebben op donderdag 8 oktober hun certifi-

caat in ontvangst genomen. De afgelopen zes 

weken hebben ze een opleiding gevolgd  

welke is ontwikkeld door de ouderenbonden.  

Alle ouderen uit de Wolden kunnen een be-

roep doen op de VOA’s  ook als ze geen lid 

zijn van een ouderenbond. Het doel  hiervan  

is het bijdragen aan het in stand houden/

vergroten van de mogelijkheid tot het voeren 

van de eigen regie over het leven. Dit laat 

zich ook vertalen als: ouderen ondersteunen  

in het behouden van zo veel mogelijk zelf-

standigheid, optimale participatie in de sa-

menleving  en minimale afhankelijkheid van 

instanties. >> 

 

 

Vrijwillig ouderenadviseurs gecertificeerd  
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308.           

Collecte Nierstichting                        

De collecte voor de Nierstichting in De Wijk 

heeft 860 euro opgebracht.  Waarvoor  een 

ieder hartelijk dank.  

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

 

 

 

 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Vervolg van voorpagina 

Daarnaast informeren de VOA’s  over regels en mogelijkheden die zoveel mogelijk aanslui-

ten bij de oudere. Een bezoek van een vrijwillige ouderenadviseur is kosteloos. Er geldt een 

zwijgplicht; wat in de gesprekken boven tafel  komt blijft tussen de VOA en de oudere. 

Een VOA is een vrijwilliger vanuit de samenwerkende ouderenbonden. Dit betekent dat de 

VOA geen enkele ondergeschiktheid hoeft te betrachten naar de gemeente of enig ander in-

stantie of institutie. De VOA is onafhankelijk en kan dus de oudere volledig centraal plaat-

sen. 

Een huisbezoek kan worden aangevraagd via  de receptie van Welzijn de Wolden;  tel: 0528 

378686. Jannie Schuring, buurtwerker met specialisatie ouderen zal dan samen met de VOA 

kijken wie de aanvraag in behandeling gaat nemen. De aanvraag kan, in overleg met de ou-

dere, worden gedaan door huisartsen, thuiszorgorganisaties, ouderenbonden,  Wmo consu-

lenten, familieleden of gewoon door een bezorgde burger.  

Sinterklaasintocht De Wijk 

Ook dit jaar zal de Sint weer zijn intrede doen in De Wijk! Nadat de goedheiligman op 14 

november in Meppel aankomt zal hij een week later, op zaterdagmiddag 21 november 

2015, in ons mooie dorp zijn.  Iedereen kan zich verzamelen om 14:30 uur bij De Molen, 

waar we op een bijzondere manier de Sint zullen verwelkomen. 

Na ontvangst van de Sint zal er een korte optocht zijn onder begeleiding van Apollo. Aan-

sluitend is er voor de kinderen t/m groep 4 een leuke, gezellige activiteit in de Havezate. 

Voor de allerkleinsten onder ons is er een aparte ruimte, waar de ouders ook mee naar toe 

kunnen. 

Eindtijd zal omstreeks 16:00 uur zijn. De grote mensen kunnen in de tussentijd bij de        

Havezate een kopje koffie of wat anders nemen. Het belooft weer een gezellige, leuke mid-

dag te worden. Tot dan! Sintcommissie De Wijk 



  

 3 

 

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 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

Het skut mooi op doar in het           

nije plan Dunningen! 

- Zeker weten ai eem niet oplet hebt 

stoat er zo weer een paar huuzen bej 

- En de bouw van de neje super ook? 

- Ut liekt er wel op 

- Dat gat zal toch niet veur niks ween 

- Dunkt mej ook niet 

- De vervuilde grond mus eerst af-

voert worn hek e heurt 

- Das now beurt zag ik 

- Precies en now de volgende stap 

- Eem afwachten dus 

- Ut blad valt ook weer van de boom 

- Zekers, wat een bladbende  

- De harfs is alweer volop an de gang 

- Nog eem en de olde boas uut Spanje 

komp weer mit zien gevolg hier hen 

- Nog een moand is hej hier alweer 

- Wanneer was die intocht? 

- Op 21 nov komp hij noar De  Wiek   

- Ut stiet ook wel op veesboek 

- En waor kank dat vien? 

- Eem Sint in De Wijk intoetsen 

- Anders nog nejs dan? 

- Now Harm en Roelof komt ook nog 

noar oens dorpie op 6 november 

- Is de koartverkoop al start dan 

- Ak goed heb wel bej de Tip 

- De warkgroep verzelfstandiging 

zwembad is ook goed bezig heur ik! 

- Zeker ze bint ant kieken of dat lukt 

- Super dat er meinsen bint die zich 

doar veur in wult zeten. 

- Zeker weten 

- Yow 

- Goed Goan  
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 DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Hulp gevraagd voor Kerstwandeling de Wijk  

Al meer dan 20 jaar  vindt op tweede Kerstdag de kerstwandeling plaats in de Wijk-IJhorst. 

Het evenement trekt altijd veel bezoekers. Vorig jaar wandelden meer dan 800 mensen mee. 

Om de wandeling dit jaar weer te kunnen organiseren, zijn wij op zoek naar vrijwilligers. 

We hebben hulp nodig bij activiteiten 

als: 

Het uitzetten van de route 

Opzetten koek-en-zopietent 

Inschrijven van de wandelaars 

Verkoop in de koek-en-zopietent 

Opruimen  

Vindt u het belangrijk dat de kerstwandeling ook dit jaar doorgaat en kunt u op tweede Kerst-

dag een aantal of meerdere uren missen om ons te helpen, neem dan contact op met het TIP-

kantoor in de Wijk. Telefoon: 0522-443275 of via dewijk@tipdewolden.nl. 

Het zou geweldig zijn als de kerstwandeling ook dit jaar weer een groot succes wordt. 
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Haarmode José bestaat een jaar 

Op 1 oktober was het  precies een jaar geleden dat José Hulzebosch Drogt de deuren van 

Haarmode José aan de Vijverweg overnam. Daarmee kwam een droom uit voor jonge onder-

neemster woonachting in Nijeveen. Na vele jaren elders bij verschillende kapsalons te hebben 

gewerkt, was ze toe aan een nieuwe uitdaging in haar leven. 

‘De tijd is letterlijk voorbij gevlogen’ blikt José terug. Er is de afgelopen periode veel ge-

beurt. De kapsalon werd opgeknapt,  geschilderd en er kwam een andere vloer in. Behalve dat 

werden er ook diverse cursussen en trainingen gevolgd om op de hoogte te blijven van de  

laatste ontwikkelingen in de kappersbranche. ‘De presentatie van de nieuwe haarmodelijn 

herfst/winter 2016 in september leverde ook weer nieuwe inzichten op. Daarnaast hebben we 

een aantal specifiek kleurcursussen gevolgd. Dit was ook erg interessant en leerzaam’.  

Haarmode José is een kapsalon voor het hele gezin. Mannen, vrouwen en kinderen kunnen bij 

ons terecht voor een kappersbehandeling.  José roemt de sfeer. ‘Gewoon, gezellig en laag-

drempelig’.  Spijt om voor haar zelf te starten heeft ze nooit gehad. ‘Dat was een goede be-

slissing. Elke dag ga ik nog met plezier aan het werk. Onder de mensen zijn, ze adviseren dat 

is prachtig om te doen. En als ze dan ook nog  tevreden de deur uitstappen, geeft dat zeker  

een goed gevoel’.  

De  openingstijden zijn: dinsdag en donderdag van 09.00 – 20.00 uur en woensdag en vrijdag 

van 09.00 uur – 18.00 uur. En op zaterdag van 08.30 – 14.00 uur. Hulzebosch Drogt: ‘We 

werken uitsluitend op afspraak. Maar even binnen lopen om te kijken om er toevallig nog een 

plaatsje is, of om een afspraak te maken kan natuurlijk altijd’. Behalve José werkt ook Kap-

ster Anita in de salon. Zij is aanwezig op woensdag en donderdag.  Meer informatie:  

www.haarmodejose.nl   

_________________________________________________________________________ 

Samen soep eten                      

tijdens Burendag 

Aan de Molenstraat in De Wijk was het  

zaterdag 26 september echt een Social 

Meeting tijdens Burendag. Verschillende 

buurvrouwen hadden soep gekookt. En er 

was van alles te eten. Alle buren en be-

woners schoven tussen de middag even 

aan voor een bakkie soep. De soep 

smaakte goed, want de pannen gingen tot 

op de bodem leeg. 
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Project ‘Jong en Wijs’ van start in De Wijk 
Op 2 oktober is het project ‘Jong en Wijs’ in de Wijk officieel van start gegaan. De leerlingen 

uit groep 8 van OBS de Horst gingen samen met bewoners van verzorgingstehuis Dunninghe 

een wandeling maken. Onder leiding van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange werd 

de historie van de Wijk uitgelegd. 

Jong en Wijs is een project waarin er door middel van sport en cultuur een verbinding tussen 

jong en oud wordt gecreëerd. Dit om eenzaamheid bij de bewoners van woonzorgcentra tegen 

te gaan en bepaalde normen en waarden aan te leren bij de jeugd. 

Activiteiten 

De maandelijkse activiteit die gerealiseerd gaat worden is een initiatief van de buurtwerker en 

sportfunctionaris. Samen worden er toepasselijke activiteiten bedacht en uitgevoerd. Er wordt 

ook gekeken waar de bewoners en leerlingen actief aan kunnen bijdragen aan de activiteiten. 

Leerzame wandeling 

Voorafgaand aan de wandeling was het noodzakelijk dat de leerlingen weten hoe ze een rol-

stoel moeten duwen. De week voorafgaand aan de wandeling is er in de gymles een rolstoel 

les gegeven. Hierdoor wisten de leerlingen precies hoe ze veilig door De Wijk konden lopen 

achter een rolstoel. 

De stoet van 50 leerlingen, bewoners en begeleiding hebben een prachtige wandeling achter 

de rug waarin veel is geleerd. In de volgende ontmoeting wordt er samen met groep 7 ge-

schaakt, gedamd en gekaart. 
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Popkoor Nameless bestaat 15 jaar 

Precies 15 jaar geleden bedachten een paar mensen dat het leuk was om samen te gaan zin-

gen. Nog maar nauwelijks gestart of er was al een wachtlijst! Popkoor Nameless was een feit. 

Zo’n 40 mannen en vrouwen repeteren wekelijks bij zalencentrum  ‘Het Vosje’ in IJhorst. 

Bijna de helft van het koor bestaat uit mensen van het eerste uur, de andere leden zijn in de 

loop van de tijd het koor komen versterken. 15 jaar Nameless kan natuurlijk niet ongemerkt 

voorbij gaan! Het wordt 31 oktober gevierd met een spetterend  jubileumconcert met als the-

ma  ‘Feelings’ Tijdens deze avond kan het publiek luisteren naar een muzikaal verhaal. Het 

repertoire bestaat uit muziek uit verschillende decennia, zo komt Queen natuurlijk voorbij, 

Coldplay ontbreekt niet, Amy Winehouse herleeft op het podium en ook recente nummers als 

“Hey Brother” van Avicii wordt vol overgave gezongen. De muzikale begeleiding is ook op 

deze avond weer in handen van de eigen Nameless band, bestaande uit Timo Matser, Teun 

Lucassen, Herman Reuvers en Boudewijn Koch. Niet minder enthousiast is dirigent Peter 

Smedinga, die het koor al jaren op geheel eigen wijze begeleidt. Aan het eind van de avond 

gaat het feest nog een tijdje door, want de band verzorgt met een deel van het koor de after 

party!  Reden genoeg om 31 oktober naar Partycentrum “Klein Oever’ te komen, het adres: 

Oud Avereest 60, 7707 PP in Balkbrug.  De avond begint om 20.00 uur, entree is €10 inclu-

sief koffie/ thee en wat lekkers. Kaartverkoop via de leden of telefonisch: 0522 440626. 
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Integraal kindcentrum De Horst 

Dinsdag 6 oktober was 

er open huis op IKC De 

Horst. Deze morgen en 

middag was het moge-

lijk een kijkje te nemen 

in ons frisse en moderne 

schoolgebouw en in de 

ruimtes van het peuter-

arrangement en de na-

schoolse opvang.  

Kinderen die gebruik 

maken van ons peuterar-

rangement en onze naschoolse opvang worden begeleid door Charel van der Felz, een erva-

ren allround pedagogisch medewerker. Sinds 17 augustus maakt zij onze peuters en de kin-

deren die na schooltijd opvang nodig hebben, vertrouwd in de nieuwe uitdagende omgeving 

op IKC De Horst. Charel is jong en energiek, zij is naast allround pedagogisch medewerker 

ook onderwijsassistent en gediplomeerd peuter- en kleuter dansdocent. Charel werkt ook op 

school als onderwijsassistent, de doorgaande lijn met het IKC is daarom makkelijk te realise-

ren. Voor de peuterthema’s die aansluiten bij de groepen 1/2, werken we onder andere met 

Puk en Co, een programma dat naadloos aansluit bij de methode Schatkist die bij ons in 

groep 1 en 2 gebruikt wordt. Voor het naschoolse opvangprogramma bieden we uitdagende 

en leuke activiteiten.  

Op Prinsjesdag 2015 werd duidelijk dat de kinderopvangtoeslag in 2016 flink omhoog gaat. 

Daardoor hoeven werkende ouders maandelijks zo'n 5 procent minder zelf uit te geven aan de 

kinderopvang. Daarnaast kunnen alle peuters gebruik maken van 2 dagdelen peuteropvang. 

Ook van niet werkende ouders. Elke ouder kan hiervoor gebruik maken van een toe-

slag tegemoetkoming in de Kinderopvang. 

 

Als voorbeeld stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat ouders met een 

verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar een 

buitenschoolse opvang gaan, per 2016 € 56 per maand minder gaan betalen. Gaan die kin-

deren naar een kinderdagopvang, dan dalen de kosten met € 108 per maand. 

Met de komst van Kindcentra Wolderwijs zijn er binnen gemeente De Wolden -  en dus ook 

in de Wijk -  meer mogelijkheden gekomen om gebruik te maken van kinderopvang die bij u 

past. Kindcentra Wolderwijs zet de mogelijkheden van het IKC graag voor u op een rij. U 

kunt contact met ons opnemen via 0522-820970 voor een vrijblijvende offerte.  U mag na-

tuurlijk ook altijd binnenlopen voor meer informatie en voor een rondleiding.  
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Burgemeester en wethou-

ders presenteren sluitende 

begroting 2016 

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Wet-

houder Jan van ’t Zand van Financiën is zeer 

tevreden . “Het is gelukt om na een aantal 

moeilijke jaren de begroting meerjarig slui-

tend te krijgen.” Wethouder Van ’t Zand geeft 

daarbij aan dat het college de gemeenteraad 

dit jaar geen nieuwe bezuinigingsvoorstellen 

hoeft aan te reiken. Wel stelt het college de 

raad voor om zoals destijds bij het collegepro-

gramma is afgesproken in te stemmen met 

enkele heroverwegingsmaatregelen. 

’Hierdoor versterken we onze financiële posi-

tie en creëren we meer ruimte voor investerin-

gen. Daarnaast zullen we er alles aan doen om 

de verhoging van de woonlasten tot een mini-

mum te beperken’, aldus wethouder Van ’t 

Zand. 

Investeringen                                                

Er staat voor volgend jaar voor 8,2 miljoen 

euro op het investeringsprogramma. Investe-

ringen worden onder meer gedaan in de riole-

ring, de Jan Wierengaweg in Ruinen en er 

gaat extra geld naar het centrumplan De Wijk. 

Er wordt voortvarend verder gewerkt aan de 

centrumplannen van De Wijk, Ruinen en 

Zuidwolde, waarvan delen al zijn uitgevoerd. 

Meer toeristische overnachtingen               

Op het gebied van economie en werk zet het 

college in op de recreatieve en toeristische 

sector. ‘De groei van het aantal toeristische 

overnachtingen zet hopelijk de komende jaren 

door’, zegt wethouder Van ’t Zand. 

Inbedding sociale wetgeving                     

Binnen het programma sociaal beleid en on-

derwijs spelen de wmo, jeugdwet en partici-

patiewet een belangrijke rol. De gemeente zet 

er op in deze nieuwe taken in het sociaal do-

mein binnen de beschikbare budgetten uit te 

voeren. ´Het eerste beeld is dat dit lukt, zon-

der dat er mensen tussen wal en schip raken. 

Hoewel we minder geld van het Rijk krijgen, 

is en blijft de inzet van de gemeente om haar 

kwetsbare inwoners voldoende te blijven on-

dersteunen.´ 

Vertrouwen in haar inwoners                   

Het college ziet een grote betrokkenheid van 

de inwoners uit de gemeente, bijvoorbeeld bij 

projecten in het kader van Initiatiefrijk De 

Wolden. Dit staat ook komend jaar weer pro-

minent op de agenda. Er zijn meer ontwikke-

lingen, aldus wethouder Van ’t Zand. “De 

ambities van De Wolden om in 2017 Culture-

le gemeente van Drenthe te worden. ´En ter 

versterking van de aspiratie om ‘paarden-

gemeente’ van het noorden te worden, onder-

steunen we ook het plan van Concours Hippi-

que De Wolden om in 2018 het Europese 

kampioenschap voor ´children-juniors-

youngriders’ te organiseren. 

Raad behandelt begroting op 5 november             

De begroting is een voorstel van het college 

van B&W. De gemeenteraad neemt hier een 

beslissing over. Wie de behandeling van de 

begroting 2016 wil volgen, is van harte wel-

kom tijdens de bijzondere raadsvergadering 

op donderdag 5 november vanaf 10.00 uur. 

De begroting is in te zien in het gemeentehuis 

en bij de bibliotheken. De aanbiedingsbrief 

bij de begroting ligt ter inzage bij de dorps-

huizen. De begroting 2016 zelf – met aanbie-

dingsbrief – is na te lezen op 

www.dewolden.nl. 

De gemeente biedt de gelegenheid om in te 

spreken op donderdag 5 november om 10.00 

uur. Wie het woord wil voeren, meldt zich 

hiervoor bij de griffier, graag uiterlijk op 

woensdag 4 november. 

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

e-mail:  info@dewijk.info        

 www.dewijk.info 
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Senioren- peutergym  

Senioren- peutergym is een project waarin 

peuters gezamenlijk met senioren in bewe-

ging worden gebracht. De gemeente wil door 

middel van het nieuwe sportstimuleringsbe-

leid zoveel mogelijk inwoners – ongeachte 

achtergrond, leeftijd, beperking en financiële 

situatie – laten sporten en bewegen. Een van 

de initiatieven op dit gebied is het senioren-

peutergym. Samen bewegen is een leuke acti-

viteit voor zowel de peuter als de senior. Bei-

den beleven er veel plezier aan. Zowel voor 

peuters als voor senioren is het belangrijk om 

te bewegen. Bij de peuter heeft beweging 

invloed op de totale ontwikkeling van het 

kind. Door te bewegen onderhoudt de senior 

de fysieke basiseigenschappen die nodig zijn 

om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Seni-

or-peutergym vindt nu maandelijks plaats in 

De Wijk, Zuidwolde en Ruinerwold. 

Bladkorven geplaatst 

Het duurt niet lang meer voordat de meeste 

bomen hun bladeren laten vallen. Voor de 

gemeente is dit het moment om op verschil-

lende plekken in de dorpen bladkorven neer te 

zetten. Vanaf deze week kunt u de bladeren 

weer in de korven gooien. 

Bladkorven in de gemeente                         

De gemeente leegt de bladkorven eens per 

week. Mocht de korf eerder vol zitten, neem 

dan telefonisch contact op met de gemeente. 

T. 14 0528. Half december worden de blad-

korven weer weggehaald. De bladkorven zijn 

alleen bedoeld voor blad. 

Blad in de gft-container                               

De bladeren kunt u ook in de gft-container 

kwijt. Deze herfst laat de gemeente, als proef, 

wekelijks de gft-container legen. U kunt uw 

container vanaf volgende week tot in de week 

van 14 december, elke week aan de weg 

plaatsen. In de wintermaanden daarentegen, 

leegt de gemeente de gft-container maar eens 

per vier weken. Wethouder Jan van ’t Zand: 

“De gemeente wil haar service aan u vergro-

ten met deze proef. We willen het u makkelij-

ker maken om uw afval apart in te zamelen.” 

Wanneer bladeren in de restafvalbak terecht 

komen, kost dit de gemeente drie maal zoveel 

als het verwerken van bladeren uit de gft-

container. 

Gratis tuinafval storten                               

Vanaf deze week kunt u ook gratis uw tuinaf-

val en bladeren afgeven bij de Milieustraat in 

Zuidwolde. U kunt hier uw tuinafval recht-

streeks storten in een zogeheten stortbunker. 

U hoeft hiervoor niet in de eventuele wachtrij 

van het stortbordes. Het gratis storten van 

tuinafval geldt niet voor het mobiele afval-

brengstation dat maandelijks in Ruinen wordt 

opgesteld.  

Meer weten?                                                      
De extra inzamelingen van het gft-container 

zijn opgenomen in de afvalkalender.  
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Getuigen oproep! 

Op zondag 11 oktober 2015 omstreeks 13:00 

uur is er door enkele jongeren die op het via-

duct bij De wijk stonden meerdere keren iets 

naar beneden gegooid. Het gaat om het via 

duct (tussen De wijk en Koekange) dat over 

de A28 gaat. Doordat er iets naar beneden is 

gegooid is bij een automobilist de voorruit 

gesneuveld en bij een ander is schade aan het 

dak ontstaan. Het mag duidelijk zijn dat iets 

van een viaduct op een auto gooien levensge-

vaarlijk is.  

Bij deze de vraag aan u of u op zondag 11 

oktober omstreeks 13:00 uur jongeren heeft 

gezien op het betreffende viaduct of dat u 

misschien weet wie deze jongeren zijn die op 

genoemde datum en tijd iets naar beneden 

hebben gegooid vanaf het viaduct.   

Heeft u informatie bel dan met de politie 

0900-8844 en vraag naar uw wijkagent         

T.  Meijering. 

Maak het ze niet te mak-

kelijk… 

De donkere dagen komen er weer aan. Iedere 

jaar merken wij als politie dat het aantal wo-

ninginbraken dan ook toeneemt. Toch kun je 

met een paar simpele handelingen het risico 

dat je slachtoffer wordt van een woningin-

braak doen afnemen. 

Hieronder een paar tips:                       

Draai de deur op slot als je weggaat !! Draai 

de sleutel om  en trek de voordeur niet alleen 

maar dicht !! 

Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt. 

Zorg dat je standaard je verlichting hebt aan-

gesloten op een tijdschakelaar. Liefst niet 1 

klein schemerlampje maar net zoveel licht als 

je ook aan zou hebben als je thuis was. Leg 

dure spullen uit het zicht.                                   

Een beetje elektriciteit kost minder dan een 

inbraak !!!! 

Sluit alle ramen                                         

Zorg dat inbrekers niet via vuilcontainers of 

ladders op je platte dak je huis kunnen bin-

nendringen. 

Laat geen sleutels aan de binnenkant in het 

slot zitten. 

Bij vakantie: maak afspraken met buren over 

toezicht 

Maak je smartphone waardeloos voor dieven 

door je instellingen zo aan te passen dat hij 

niet teruggezet kan worden naar de fabrieks-

instellingen. 

Meldt via 0900-8844 verdachte personen of 

zaken.  Kijk ook eens op :                           

www.stopheling.nl     

www.maakzehetniettemakkelijk.nl     

www.politie.nl                                            

Nederlandse Inbraakpreventie Weken.  
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Gemeenteraad bezoekt Werkgroep Zwembad  
In 2017 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.  

Om er achter te komen hoe inwoners en bezoekers het zwembad ervaren is er afgelopen sei-

zoen een enquête gehouden onder basisscholieren en andere inwoners van De Wijk. Om zo 

een reëel beeld te krijgen hoe het zwembad wordt bezocht, wat er leeft, de staat van onder-

houd en welke kosten er worden gemaakt. Al deze zaken worden uitgewerkt tot een plan van 

aanpak, om de verzelfstandiging van te bewerkstelligen. 

Ook heeft de werkgroep afgelopen woensdagavond een afvaardiging van de gemeenteraad 

ontvangen voor een rondleiding door het zwembad. In de kantine van de sporthal werden 

de  bevindingen gepresenteerd. De raad reageerde positief over het onderzoek, en over de 

ideeën die zijn ontstaan. Voor 31 december 2015 wil de werkgroep een definitief advies klaar 

hebben. Voor die tijd roept de werkgroep ook de klankbordgroep nog weer bij elkaar om de 

plannen en ideeën door te nemen.  

___________________________________________________________________________ 

Halloween Party 

Op vrijdag 30 oktober is er in de Havezate 

een Halloween party.  

We starten vanaf 14.30-17.00 voor groep 1 

t/m 4, van 18.30-20.00 voor groep 5 en 6 

en van 19.30-21.30 voor groep 7 en 8.  

De kinderen kunnen meedoen met allerlei 

activiteiten en vanaf 19.30 uur start de gave 

Halloweendisco voor groep 5 en 6 tot 20.00 

uur en gaan groep 7 en 8 nog even door.  

De kosten zijn €2,- dit is inclusief drinken 

en iets lekkers. Wil je nog iets extra’s    

kopen dan betaal je hiervoor €0,50 (b.v. 

chips of extra drinken) 

Komen jullie net als ons verkleed?  
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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 

0522 - 441434 

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 

  

 Informatie:  

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 7 november 2015. Kopij inleveren voor 2 nov 10.00 uur 

 

http://www.dewijk.info

