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Antrappers winnen ‘Mennen met Sterren’

Het was afgelopen weekend prima toeven op
het prachtige landgoed Dickninge in De
Wijk. Onder prima weersomstandigheden
werd hier het Pinksterconcours verreden.
Drie dagen genieten van een sfeervol paardenevenement, waarbij de disciplines sprin-

gen, dressuur en de tuigpaardensport ruimschoots aan bod kwamen. Het stemde de organisatie tevreden. Albert Zoer ging daarbij
op pinkstermaandag met de Van Spijker Infrabouw prijs aan de haal. Motorclub de Antrappers wonnen ‘Mennen met Sterren’. >>
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Vervolg van voorpagina
De 4- en 5 jarigen competitie ging
vrijdag als eerste van start. Deze dag
werd afgesloten met de Bixie wedstrijd voor de kleintjes. Zaterdags werden de pony's van stal gehaald en werden alle klassen verreden in zowel de
dressuur als in het springen. Joanne
Vos werd gekroond als winnaar bij het
Z-ZZ springen. Zaterdagavond stond
in het teken van het 50 jarige bestaan
van ponyclub De Reestruiters. De show 'Mennen met Sterren' was een groot succes. Verschillende clubs en vereniging streden hier tegen elkaar. De deelnemers moesten daarbij
plaatsnemen achterop een marathonwagen en hierbij opdrachten uitvoeren. Waaronder een
stukje skippyballen. Het was een spectaculaire show, welke werd begeleid door het menteam
Tutert uit Heeten. De beste vier combinaties uit de eerste ronde mochten het in de eindstrijd
nogmaals tegen elkaar opnemen. De geldprijs was voor Jan Boverhof van de Antrappers, hij
eindigde na een snelle rit op de eerste plaats. Een tweede plaats was er voor Alfred Doorn
van muziekvereniging Apollo, en een derde plaats voor Klaas Vos van Voetbalvereniging
IJhorst. Deze show werd mede mogelijk gemaakt door eetcafé Het Vergulde Ros en stichting
CH De Wijk.
Op pinkstermaandag werden alle klassen voor de paarden verreden. De ZZ licht dressuur
werd gezamenlijk gewonnen door Mandy Dokter en Anne Lehmann, in de andere rubriek
waren dit Wendy Santing en Ilona Mens. The winning round om de Van Spijker Infrabouw
prijs werd gewonnen door Albert Zoer. Tevens was er dit jaar een extra geldprijs te winnen
voor diegene die de 'Muur van Dickninge' van 1.80 meter foutloos wist te springen. Deze
hindernis was geen verplicht onderdeel. Michael Greeve, Manon van der Sluis, Albert Zoer
en Lennard de Boer, maar liefst twee maal, wisten deze foutloos te springen en mochten de
geldprijs verdelen. De extra prijs een mountainbike werd door Anne-Liza Makkinga mee
naar huis genomen. Zij was de beste over beide parcoursen.

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

Wielerronde De Wijk 30 mei

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon 0522 - 451308.

17.45 uur start wedstrijd nieuwelingen- en
junioren-dames. 19.45 uur: start wedstrijd
dames Elite. Na afloop live muziek in tent.

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 een mooi evenement
is dat CH de Wiek toch!
- Zeker weten
- Ut landgoed is allent al prachtig
en wat een volk op de bien’
- Ze truffen ut ook mit ut weer
- Precies
- De Antrappers hebt ut Mennen
Mit sterren weer u wunnen?
- Klopt
- De veurige keer toch ook al?
- Toen waren zo ook al zo raps
- Anders nog nejs dan?
- Zage op FB dat ze bej de welkoop
’s nachts bloemen steulen hadden
- Zo muj er wel mit an
gewoon op Internet zetten.
- De bloemen buuten zetten
is niks mit mit, maar ze mit nemen!
- Vien ik ook, dat kan niet
- Ut was een vrouwe die ze mit nam
- Ja en?
- Nou ja gien keerl die zien
vrouwe wol verassen in iedergeval
- Hoop dat ze de dader pakken
- De Havezate hef flink geld e beurt
- Oh van wie?
- Van ut Oranjefonds
- Een mooie stimmulans um het
tot een passende umgeving te maken
veur een groot aantal dorpactiviteiten
- Zo ai ut zegt, klinkt het wel goed
- Ut bint mien eigen woorden niet!
- Dacht al, stun in dat persbericht
toch?
- Dat hebbie goed e lezen
- Yow
- Goed Goan
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Jan Talen in het zonnetje gezet
Iedereen in de Wijk kent hem: Jan Talen, tuinman van
zwembad de Wijk. Jan werd onlangs door wethouder
Jan van ’t Zand (Sport) in het zonnetje gezet. Al 25
jaar zorgt Jan Talen ervoor dat de tuintjes en bloembakken van zwembad de Slenken er netjes bijliggen.
En dat doet hij met veel passie en inzet, dat alle
zwemgasten dit enorm waarderen.
Totaal onverwacht kwamen alle (oud-) medewerkers
naar het zwembad om samen met Jan en zijn vrouw
Willie het 25-jarig jubileum te vieren. Namens het
college van B&W overhandigde wethouder Jan van ’t
Zand een mooie bos bloemen en kreeg de jubilaris
een mooi boek en een tuinbon.

De Wolden sluit 2014 af met een positief saldo op jaarrekening
Gemeente De Wolden heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief saldo van 1,9 miljoen
euro. Dit blijkt uit de door het college gepresenteerde jaarstukken over 2014. Deze ‘plus’ is
ruim 1,3 miljoen hoger dan in december 2014 was berekend. Het positieve verschil van 1,3
miljoen wordt voor de helft (€ 650.000) veroorzaakt door lagere uitgaven binnen het sociale
domein, zoals de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Naast deze incidentele meevaller was er een positief effect op onder andere de kapitaallasten en personeelslasten van in totaal € 531.000. Naar de toekomst toe zijn er vanuit de jaarrekening 2014 geen
structurele meevallers die doorwerken naar 2015 en volgende jaren. Zoals het nu lijkt komen
er nog een aantal jaren waarin De Wolden nog met tekorten wordt geconfronteerd. Met als
uitgangspunt een sluitende meerjarenbegroting blijft het noodzaak de vinger aan de pols te
houden.
Reserve voor sociaal domein
Een onzeker financieel element zijn de decentralisaties van het rijk in het sociale domein. De
risico’s van de overdracht van zorgtaken vanuit de AWBZ naar de WMO, de invoering van
de participatiewet en de nieuwe jeugdwet zijn nog niet duidelijk in beeld. Om deze eventuele
risico’s op te vangen wordt bij bestemming van het rekeningresultaat van 2014 voorgesteld
een bedrag van € 279.000 te storten in de nieuw gevormde reserve ‘sociaal domein’. Ruimte
voor nieuwe initiatieven Het resterend resultaat van het positieve saldo wordt volgens afspraak toegevoegd aan de reserve investeringsprojecten. Gelet op de vele projecten die nog
op stapel staan in De Wolden was deze reserve uitgeput.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Helena Telgenhof neemt afscheid

Bloemen, attenties en lovende woorden waren er maandagmiddag 11 mei voor Helena Telgenhof. Na ruim 6 jaar werkzaam te zijn geweest als buurtwerker informele zorg/ouderen in
De Wolden nam ze afscheid in de Havezate in De Wijk.
Binnen het Ouderenwerk verzorgde Helena de coördinatie van het centraal Meldpunt. Als
coördinator werkt ze de afgelopen jaren veel samen met de ouderenadviseur en de consulent
mantelzorg. Maar een nieuwe uitdaging lonkt. Vanaf volgende week gaat ze aan de slag als
ouderenadviseur voor de gemeente Nunspeet.
Ondanks dat Telgenhof het prima naar de zin had in De Wolden begonnen de reistijden en
lange werkdagen vanuit haar woonplaats Harderwijk iets tegen te staan. ‘Vooral vanwege de
flexibele werktijden, en doordat er ’s avonds ook nog wel een vergaderd moest worden was
ik hier veel tijd mee kwijt’. Doordat haar man hier als predikant aan de slag kon, verhuisde
het gezin, inclusief drie kinderen hier enige tijd geleden naar toe. Voorheen woonde ze in
Nieuweroord.’Kwartiertje rijden was prima te doen. Vanuit Harderwijk was dat een uur’.
Helemaal onopgemerkt wilde deze stap niet laten passeren. Daarom was er een kleinschalig
afscheidsfeestje gepland. Vele bekenden, mantelzorgers en collega’s kwamen haar nog even
de hand schudden, en alvast succes wensen met haar nieuwe baan. Jannie Schuring wordt de
opvolger van Telgenhof als welzijnswerker zo is al bekend. Zij gaat binnenkort al aan de slag
in deze functie.
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Vijfde editie van de Avond4daagse in De Wijk
Van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni kunnen wandelaars – jong en oud - weer genieten van De
Wijk en omgeving tijdens de Avond4daagse. Er zijn routes van vijf en tien kilometer. Het
startschot voor de Avond4daagse is op dinsdag om 18.00 uur bij de kantine van vv Wacker
aan de Wiltenweg.
Extra feestelijk
De Avond4daagse wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. Reden voor de organisatie om
er een extra mooie editie van te maken met als thema: De Avond4daagse loopt door! Door de
molen, door een stal, door een kerk… het beloven mooie verrassingstochten te worden. Met
natuurlijk onderweg een pauzestop met drinken en wat lekkers. Op vrijdag mogen de deelnemers verkleed meelopen. Tijdens de laatste 2,5 kilometer van de route op vrijdag gaat muziekvereniging Apollo voorop. Ook kleine kinderen en ouderen die niet meer zo goed ter
been zijn zijn dan van harte welkom om in de tocht mee te gaan.
Inschrijven kan nu al bij het TIP in de molen. Verder kunt u inschrijven op maandag 1 juni
van 18.00 tot 19.00 uur in de kantine van vv Wacker. En natuurlijk kan het ook op de wandeldagen als u op tijd komt. Deelname kost € 5 per vier dagen en € 2 per dag. Starten kan op
dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 18.00 uur. Op vrijdag kunnen de wandelaars die 10
kilometer lopen, vanaf 17.45 uur starten.
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WIJC F2 met overtuiging kampioen

Groot feest in IJhorst en de Wijk WIJC F2 is kampioen. Luid toeterend, zingend en zwaaiend
door de straten met vele supporters langs de weg. Zo werd het kampioenschap van F2 gevierd. Zaterdagochtend 09.00 uur Onder het toeziend oog van vele familieleden liep het team
van F2 in de stromende regen het strak gemaaide veld in IJhorst op.
Gespannen koppies, ging het vandaag dan echt gebeuren? Fluitsignaal….Al vrij snel werd het
1-0 maar ook veel te snel weer 1-1. Zou toch niet waar zijn…..gaat het dan toch op de laatste
wedstrijd aankomen de derby tegen het even sterke en zeer fanatieke WIJC F3? Maar nee het
werd 2-1 en na de rust ging het snel einduitslag 5-1 tegen HZVV naast F3 de andere kanshebber voor het kampioenschap. Alles wat de toppers hebben geleerd dit jaar kwam samen in 40
minuten prachtig en spannend voetbal.
F2 is met 1 wedstrijd nog te gaan niet meer in te halen. Met 7 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren wedstrijd hebben de dame en heren een knappe prestatie geleverd. Met een solide verdediging, hard werkend middenveld en hoog scorende vermogen zijn er knappe punten bereikt
waarbij het opvalt hoe weinig er tegen is gescoord (9) keurig.
Daarnaast is het mooi om te zien hoe het team vrienden zijn geworden en heel erg veel
plezier hebben beleefd….
Nb dat geldt trouwens ook voor de trouwe supporters aan de zijlijn en achter het doel. Met
nog 1 wedstrijd te gaan en het WIJC toernooi op 30 mei kijken we terug op een leerzaam en
vooral heel leuk voetbaljaar 2014-2015. Op naar het nieuwe seizoen.
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Start verkoop Dunningen 3e fase deel 2
Op zaterdag 30 mei start de verkoop van deel twee van de nieuwbouwlocatie Dunningen. In
deel 2 van Dunningen 3e fase worden nog eens 9 kavels uitgegeven voor de bouw van vrijstaande woningen of twee-onder-een-kapwoningen. In totaal komen er ongeveer 54 woningen op de locatie Dunningen, deel 1 is op dit moment in aanbouw. De kavels maken onderdeel uit van de wijk Dunningen 3e fase. Het wordt een woonbuurt die passend is in de omgeving met veel zorg voor het landschap, de aansluiting op het dorp en de overgang naar het
Reestdal. Het is een rustige woonbuurt waar het goed wonen is, in een verkeersveilig en sociaal veilige omgeving met een mooie uitstraling.
Succesvolle verkoop eerste deel
Gemeente De Wolden heeft het afgelopen jaar op de nieuwbouwlocatie Dunningen 3e fase 13
kavels in de vrije sector te koop aangeboden waar de koper zelf een eigen woning kan (laten)
bouwen met een architect en aannemer naar keuze. Op dit moment zijn tien kavels verkocht
of onder optie. Tien kavels voor sociale koop en tien kavels voor sociale huur in deel 1 zijn
ook grotendeels uitgegeven. In deel 2 worden nu nog eens 21 kavels uitgegeven. Drie kavels
voor sociale huur, negen voor sociale koop en negen kavels in de vrije sector.
Inschrijven Wie interesse heeft voor een kavel in de vrije sector kan zich inschrijven voor een
kavel met een inschrijfformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
dient vóór vrijdag 19 juni 2015 om 17.00 uur ingeleverd te worden bij de receptie van Stotijn
Notariaat in de Wijk. Om iedereen een gelijke kans te geven op een kavel wordt er bij meerdere gegadigden geloot.
Bouw- en woonbeurs De Wolden
Zaterdag 30 mei organiseert De Wolden in het kader van de Bouw & Woonweken van de
provincie Drenthe een Bouw & Woonbeurs. Iedereen die een woning wil kopen, bouwen of
verbouwen is van 10.00 tot 14.00 uur welkom in Buitencentrum De Poort aan de Kloosterstraat 12 in Ruinen. Wie niet in de gelegenheid is om zaterdag 30 mei de Bouw & Woonbeurs
te bezoeken, kan vanaf 1 juni 2015 de brochure met inschrijfformulier opvragen bij de gemeente. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op dewolden.nl/bouwkavels of
contact opnemen met Ankie Lindeboom, via T. 14 0528.
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Informatieavond over glasvezel
Belangenvereniging De Wijk organiseert op 10 juni een informatieavond
over glasvezel. Dit gebeurt in samenwerking met Glasvezel De Wolden;
een bewonersinitiatief dat glasvezel in
de gemeente De Wolden wil laten
aanleggen. Het doel is om iedereen,
van de huizen en bedrijven in de kernen tot en met de verst afgelegen bedrijven, huizen en boerderijen, aan te
sluiten op een supersnel glasvezelnetwerk.
Bent u nieuwsgierig wat het inhoudt, hoe het werkt, wat het kost en – vooral – wat het u
oplevert? Kom dan op 10 juni om 20.00 uur naar de Havezate voor meer info. Als u besluit
nu al ‘ja’ te zeggen tegen glasvezel, betaalt u bij aanleg geen aansluitkosten! En hoe meer
mensen mee willen doen, hoe eerder het netwerk aangelegd kan worden. Informatie over het
project vindt u ook op glasvezeldewolden.nl.

Rollecate wint bedrijvenvolleybaltoernooi WIJHKO
Onlangs organiseerde volleybalvereniging WIJHKO uit De Wijk weer haar
jaarlijkse volleybaltoernooi voor bedrijven. Dit jaar hadden zich 9 teams aangemeld. Er werd fanatiek maar sportief
gestreden. Uiteindelijk wist het team
van Rollecate na een spannende strijd in
de winnaarspoule de wisselbeker te veroveren.
Het team van Van Dijk IJzerhandel werd
tweede en het team Boogbal
(Noorderboog) dat vorig jaar wist te winnen moest nu genoegen nemen met een
3e plaats. Het was weer een gezellige en
sportieve avond. De toernooicommissie
van WIJHKO hoopt voor volgend jaar
weer op een goede opkomst.
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& Lia van Rhijn (Hofstede Duet), Bert Denneman en Olga de Lange (Beeldenatelier
Wildschutserve), Maarten en Annelies ’t Hart
Ook dit jaar organiseert de groep kunste(De Schuur; alleen open op vrijdag en zaternaars uit het Reestdal een 'Ateliers in bedag) en Erik en Marijke Bennink (Fotostudio
drijf!' Tijdens deze bijzondere open atelierdagen bent u tussen 11.00 en 17.00 uur Bennink). Nieuwe deelnemer in 2015 is schilvan harte welkom bij 10 bevriende kunste- derijen-restaurateur Eric Veth (Schilderijen
naars. De data in 2015 zijn: vrijdag 29 t/m Boerderij De Wiek). Beeldenatelier Wildschutserve toont naast beelden ook prachtige
zondag 31 mei en vrijdag 5 t/m zondag 7
stads- en havengezichten (in zeefdruk en anjuni.
dere technieken) van de Groningse kunstenaAteliers in Bedrijf is niet zomaar een kunstres Anke Slooff. De route is ongeveer 20 km,
route. De kunstenaars zijn tijdens Ateliers in dus een prima fietsafstand. Met de auto kunt u
Bedrijf in hun ateliers bezig met hun werk. Ze uiteraard ook terecht.
geven uitleg en demonstreren diverse technieken. Juist dit vonden de bezoekers de afge- Samenwerking met bezoekerscentra
lopen twee jaar bijzonder. Het is inmiddels
In het bezoekerscentrum De Wheem van
een hechte groep geworden. Beeldend kunste- Landschap Overijssel (Oud Avereest) is vanaf
naar Bert Denneman vertelt: “Door het samen 7 mei t/m 7 juni weer een overzicht te zien
organiseren van Ateliers in Bedrijf hebben we van het werk van de deelnemende kunsteelkaar als persoon en als kunstenaar beter
naars. In bezoekerscentrum ’t Ende van Het
leren kennen. Deze vriendschap willen we
Drentse Landschap (De Stapel) is de vaste
graag delen met anderen. We willen dat de
tentoonstelling over historie, cultuur en natuur
bezoekers zich vrij voelen om rond te kijken van het Reestdal en de nieuwe wisselexpositie
en vragen te stellen: als vrienden onder elte bekijken met onder meer een demonstratiekaar. Dat tekent ook de gemoedelijke sfeer
kast met bijen. Via de natuurgebieden van
van Ateliers in Bedrijf.”
Landschap Overijssel en Het Drentse Land-

Ateliers in Bedrijf 2015

Deelnemende ateliers
De kunstenaars tonen schilderijen, etsen, tekeningen, beelden van keramiek, brons en
steen en fotografie. U kunt een kijkje nemen
in de ateliers van: Piet Eggen, Han van Hagen

schap kunt u ook wandelend een aantal ateliers met elkaar combineren. Een uitgelezen
kans om het prachtige Reestdal op de grens
van Drenthe en Overijssel te verkennen!
Meer informatie: www.ateliersinbedrijf.nl.

Ook adverteren
in dewijk.info?
Bel of mail ons:
06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
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60 jaar getrouwd
Voor Johan de Boer (86) en Albertje
Mulder (84) was het woensdag 20 mei
precies 60 jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester de
Groot kwam daarom persoonlijk langs
om het echtpaar te feliciteren.

Het was hard werken, en tijd voor andere
dingen waren er niet echt. In ‘89’ gingen we
pas voor het eerst van ons leven op vakantie
weet Albertje zich te herinneren.
De ziekte van ménière gooide voor Johan
roet in het eten. Hij werd daardoor afgekeurd, de boerderij en veestapel werden van
de hand gedaan. En ze verhuisden naar de
Wijk Inmiddels wonen ze alweer drieëndertig jaar met veel plezier in een huisje aan de
Wiltenweg.

Met de gezondheid gaat het naar omstandigheden redelijk goed. ‘We wonen nog
geheel zelfstandig. Fietsen doen we niet
meer, maar met de auto er uit, om boodschappen te halen, of om op visite te gaan
gebeurt nog regelmatig. Heb pas mijn rijbewijs weer verlengd’. vertelt Johan. Die als
hobby graag nog wat mag tuinieren en knutselen. Zijn vrouw mag nog graag een kaartje
leggen met vriendinnen, en lezen en puzzeHet was tijdens de Pasen in ‘53’ dat ze ellen doet ze eveneens graag. Ook de avonden
kaar voor het tegenkwamen bij kennissen.
De vonk sloeg pas later over toen Johan uit van de Plattelandsvrouwen worden nog
Wanneperveen, Albertje uit Oud Veeningen trouw bezocht. Het geheim van hun 60 jarig
opnieuw ontmoette. Met muziekvereniging huwelijk! Albertje: ‘Gewoon kalm aan
Onderling Genoegen waar hij Bugel speel- doen, en doorgaan’. Het echtpaar heeft twee
dochters. En inmiddels zijn er ook drie
de waren ze naar een muziekconcours in
kleinzoons.
Apeldoorn geweest. ‘Op de terugweg gingen we nog een afzakkertje halen bij het
Verkoop afgeschreven boeken
voormalige café Hein in Veeningen en daar
sprak ik haar weer’. Vanaf dat moment waVanaf donderdag 4 juni tot en met 2 juli
ren ze een stel. Een jaar later was de verlokunt u in bibliotheek De Wijk afgeschreven
ving een feit, en in 1955 trouwden ze in
boeken kopen. Wilt u boeken kopen voor
Zuidwolde.
een schappelijke prijs dan kan dit, tijdens de
openingsuren, in bibliotheek De Wijk. Voor
Samen werkten ze op de boerderij van haar
elk wat wils en volop keuze. De verkoop
ouders. Hij als knecht, en zij als dienstmeid.
duurt ongeveer één maand. Regelmatig worEen jaar later bestierden ze hun eigen boerden de afgeschreven boeken aangevuld.
derij aan de commissieweg in De Stapel.
Kom dus regelmatig eens snuffelen.
Maar liefst 33 jaar woonden ze hier.

14

Oranjefonds stelt 40.000 beschikbaar voor de Havezate
Het oranjefonds heeft de aanvraag, welke in oktober 2013 is verstuurd, gehonoreerd
met een bijdrage van 40.000 euro. In de aanvraag is verwoord dat het project is gericht
op de verzelfstandiging van de Havezate en dat de accommodatie terug wordt gegeven
aan de bevolking.
Initiatiefnemer Jannes Kuik van Welzijn De Wolden is trots op dit resultaat. Naast de bijdrage van het Oranjefonds zal ook de gemeente De Wolden volgens de kaders van de subsidieaanvraag haar steentje bijdragen.
Na het overleg met de
Initiatiefgroep verzelfstandiging Havezate zal
met de lokale inzet en de
verkregen subsidie de
multifunctionaliteit van
de accommodatie vergroot worden. Hierbij
wordt de grote zaal aangepast en wordt, de
jeugdsoosruimte omgevormd naar een flexibel
inzetbare ruimte. Verder
wordt de buitenruimte
aan achterzijde van het gebouw heringericht. De ontvangen subsidie is een prachtige stimulans om het ontmoetingscentrum tot een passende omgeving te maken voor een groot aantal
dorpsactiviteiten.
Met de realisatie van de dorpsvisie is een goed beeld geschetst van de wensen van de inwoners. Daarin nemen de openingstijden in het weekeind, uitbreiding van activiteiten en voorzieningen een centrale plaats in. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis
en contacten. Afgelopen jaar besteedde het fonds bijna € 29 miljoen aan organisaties die een
betrokken samenleving bevorderen.
Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of nemen actief deel aan de samenleving. Het
Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto, vrienden en
bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn al sinds de oprichting het
beschermpaar van het Oranje Fonds.”
Wij hopen in goed overleg met de verschillende partijen zoals de Initiatiefgroep verzelfstandiging Havezate, Welzijn De Wolden en de Gemeente De Wolden voor de zomer een groot
deel van de plannen te kunnen realiseren aldus Jannes Kuik.-tr
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Nieuwe kalender actief na Schooltijd in De Wolden
Oproep aan verenigingen en organisaties in De Wolden
Als start voor het nieuwe schooljaar wordt er vanuit het Brede school team weer een goed
gevulde kalender uitgegeven. Het gaat om activiteiten op het gebied van sport, bewegen, cultuur, hobby etc. voor alle kinderen tot groep 8 van het basisonderwijs.
Het Brede School Team is daarom op zoek naar verenigingen en andere organisaties die activiteiten aanbieden voor kinderen in de basisschool leeftijd.
Verenigingen die bij het Brede School Team bekend zijn ontvangen een uitnodiging om hun
activiteiten aan te melden bij het Brede School Team. De activiteiten worden dan opgenomen
in de zomerkalender voor de periode van 17 augustus tot en met 4 oktober.
De kalender wordt in de week eerste week van het nieuwe schooljaar aan de schoolkinderen
uitgereikt.
Aanbieders van activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd die geen uitnodiging hebben ontvangen, worden van harte uitgenodigd om uiterlijk 1 juni 2015 contact op te nemen
met het Brede School Team; Welzijn de Wolden Lotte Koolhof, Lottekoolhof@welzijndewolden.nl of 0528-378686 of Gemeente de Wolden Marleen Schepers, Cultuurcoach@dewolden.nl of 140528.
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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
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

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 13 juni 2015. Kopij inleveren voor 8 juni 10.00 uur

