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Toekomst zwembad in handen van burgers

De belangrijkste opmerking bij de klankbordavond over de toekomst van zwembad De
Slenken in de Wijk, kwam helemaal aan het
eind van de avond. ‘Er zijn maar weinig mensen op deze avond, leeft het zwembad eigenlijk wel onder de bevolking?’ Opgeteld bij het
gegeven dat dit jaar slechts 113 gezinsabonnementen werden verkocht, was de vraag van
een bezorgde inwoner heel legitiem. De werkgroep die in opdracht van de Belangenvereniging de Wijk druk is met het formuleren van

een advies, legde haarfijn uit hoe De Slenken
er voor staat. Alles wordt erop gericht om per
1 januari zelfstandig verder te gaan, als vereniging of stichting. Volgens voorzitter Bea
van Oenen kan dat met een jaarlijkse bijdrage
van 170.000 van de gemeente De Wolden.
Dat is precies 50.000 euro minder dan dat de
gemeente op dit moment kwijt is aan De
Slenken en ook precies de taakstellende opdracht van de raad. >>
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Vervolg van voorpagina
Twijfels over draagvlak Zwembad De Slenken
Wat donderdagavond in De Havezate ook doorklonk, was dat de hele administratie rond de
abonnementen, die volgend jaar ook nog bij de gemeente ligt, onduidelijk is. Het aantal van
113 gezinsabonnementen werd als erg laag gezien. ‘Het kan best zijn dat die cijfers niet kloppen, de gemeente heeft het niet zo goed op een rij’, aldus Van Oenen. Er werden ook nog 155
supplementen en 280 kinderkaartjes verkocht en er waren nog individuele abonnementen.
Het teruglopende bezoekersaantal baarde de mensen die gisteren aanwezig waren, grote zorgen: van 76.000 in 2002 tot 25.868 in 2015. ‘Er zijn minder kinderen in de Wijk en vroeger
kwamen er meer mensen uit Meppel’, weet Van Oenen. Daarnaast is er de concurrentieslag
met een zwembad als het Heuveltjesbosbad in Balkbrug. Uit een enquête onder volwassenen
en schooljeugd, bleek duidelijk dat er voor de Wijk nog vele wensen leven. Ook de publiciteit is voor verbetering vatbaar. ‘De zwemwebsite van de gemeente werkt niet goed, wij krijgen komend jaar een eigen site’, meldde Van Oenen. De openingstijden worden ook aangepast, onder meer de sluiting tussen de middag verdwijnt in 2016.
Aantrekkelijker
Het zwembad moet een stuk aantrekkelijker worden, wat jeugd betreft komen er boomhutten,
nóg meer waterspeelgoed, een pannakooi, een familieschommel, kamperen bij het zwembad
en meer speeltoestellen. De werkgroep is al bezig met een survivalachtig iets, dat in samenwerking met de sportschool kan worden gerealiseerd. Vanuit de zaal werd de suggestie van
reclameborden gedaan, net als in sporthal en op het voetbalveld.
In hoeverre met duurzaamheidsmaatregelen geld bespaard kan worden, is nog maar de vraag.
Op een zwembad kun je nauwelijks zonnepanelen kwijt. ‘Maar misschien op het dak van de
sporthal’, suggereerde de voorzitter. De houtpelletkachel, die sinds twee jaar energie moet
leveren aan het zwembad, kampt met opstartproblemen. ‘Die heeft vorig jaar niet goed gedraaid en heeft geen besparing opgeleverd. Dat was teleurstellend voor de raadsleden, die
hier onlangs op bezoek waren’, aldus Bea van Oenen. Bron: Artizzl Media/Peter Nefkens

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

Haar en/of hoofdhuidproblemen!

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

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

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

Scherpe prijzen, zuinige brandstof en
Airmiles sparen

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

- Ik zeg hondeweer
- Now dat is ut zeker
- De kachel an en warm bliem
- Of eem een slok smeereulie?
- Eh wat, muk neem?
- Dat is dat neje drankie
wat de Antrappers hebt lanceert
- Woarumme dat?
- In ut kader van hun jubileum
- En woar kank dat kriegen dan?
- Bej de Coop of de club zelf
- D’r giet trouwens ook een gerucht
dat ze volk bej de baank heb e pakt
- Dat hek ook e heurt
- Een week of twee e leden
- Die heulen zich verdacht op
bej de Rabo flappentapper
- Verschillende buurtbewoners hebt
de plietsie belt ak ut magge gleuven
- Heb er verder niks van weer heurt
- Ikke ook niet
- Roreko hef de sportquiz wunnen
- Alweer?
- Jazeker net as veurig joar
- Goed bezig
- Precies dat kuj van Wacker 1
niet zeggen op dit moment
- Een sportieve dip hebt ze, dat klopt
- Zul ut lukken mit ut het zwembad?
- De verzelfstandiging? vast wel
- Zo’n prachtig zwembad murre
wej behollen hek al vaker zegt
- En zo ist
- Goeie feestdagen e wenst
- Van ut zelde
- Yow
- Goed Goan
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WIJC F2 kampioen

WIJC F2 heeft het kampioenschap behaald. Om kampioen te worden moest er nog een punt
gepakt worden tegen de Weide, de nummer twee van de competitie. Tegelijkertijd ook het
enigste team zijn waarvan nog niet gewonnen was. Een eerdere onderlinge confrontatie leverde slechts een gelijk spel op. Dat er gestreden zou worden om het kampioenschap was
duidelijk. De spanning was voelbaar aanwezig in het veld. In de eerste helft werd er daarom
ook afwachtend gespeeld. Grote kansen waren er niet. Daan, Fleur en Eefje zorgden er voor
dat het achterin dicht bleef. En dat doelman Sybren een rustige eerste helft had.
De tweede helft was de spanning er wat vanaf. Het middenveld werd meer in stelling gebracht en Joep, Nick en Thomas wisten daarna het doel van de tegenstander gemakkelijk te
vinden waar spits Merik gevaarlijk aanwezig was. Er werd dan ook met een duidelijke 7-0
gewonnen waarna het kampioenschap kon worden gevierd met de schaal een medaille een
patatje. Ook werden de leiders Rob en Johan nog even in het zonnetje gezet.

Kerstmiddag Welzijn Voor Ouderen
Op donderdagmiddag 17 december wordt er een gezellige kerstmiddag gehouden voor ouderen. Tijd: 14.00. Waar: ontmoetingscentrum de Havezate. Kosten € 5.00 inclusief 2 koffie/thee met kerstkrans en een drankje. Komt u deze middag voor het eerst in de havezate
dan krijgt u de koffie/thee en kerstkrans gratis. Hoe ziet de middag er uit; Het ouderenkoor
“kunst naar kracht” treedt voor u op. Mathilde Wever draagt een mooi kerstgedicht voor.
Tevens vindt er een verloting plaats met mooie prijzen, de hoofdprijs is een levensmiddelen
mand ter waarde van € 50.00. Uw bent allen welkom om deze gezellige middag met ons
mee te vieren.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Sint gastvrij ontvangen in De Wijk
Sinterklaas en zijn gevolg zijn zaterdagmiddag gastvrij ontvangen in De Wijk. Het gezelschap uit Spanje kwam om 14.30 uur aan
in De Wijk. Waar veel kinderen en hun ouders al met smart stonden te wachten op zijn
komst. Voor de Molen werd de goedheiligman welkom geheten door Burgemeester de
Groot en ceremoniemeester Carl Steenbergen.
Onder begeleiding van Apollo was er een
korte tocht door het dorp. Aansluitend was
er voor de kinderen tot en met groep 4 een
leuke, gezellige activiteit in de Havezate. De
Sinterklaasintocht werd dit jaar voor wederom georganiseerd door de Sintcommissie De

K.V. Roreko wint sportquiz opnieuw
K.V. Roreko heeft dit jaar opnieuw
de sportquiz gewonnen. Deze quiz
werd voor het tweede jaar georganiseerd door De Wiek op Wieln.
Tweeëntwintig teams streden daarbij
op zaterdag 14 november in de kantine van vv Wacker om de titel
'slimste vereniging van de Wijk'.
Roreko mocht uit handen van Henk
Kreeft van Stichting De Wiek op
Wieln de beker in ontvangst nemen.
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Lezing rechercheurs van de Zedenrecherche Drenthe.
Vrouwen van Nu De Wijk hebben rechercheurs van de Zedenrecherche Drenthe op bezoek
gehad om een lezing te geven over hun werkzaamheden. met als titel: ‘Van aangifte tot aanhouding’. De twee rechercheurs, Liena Pinkster en Sigrid de Lange, zijn gespecialiseerd in
het rechercheren van zedemishandeling bij kinderen en van kinderporno.
De rechercheurs verhoren de slachtoffers en de (mogelijke) daders. Zij doen na aangifte van
een zedenmisdrijf buurtonderzoek, forensisch onderzoek en sporenonderzoek. Het berechten
van de daders behoort tevens tot hun functie. De rechercheurs werken steeds zeer discreet en
met respect voor het slachtoffer en de dader en hun naaste omgeving. Er is, indien nodig, een
nauwe samenwerking met slachtofferhulpinstanties. Er wordt verteld over de vele schrijnende
zaken welke de twee rechercheurs in de loop van de jaren in behandeling hebben gehad. Zoals
bijvoorbeeld: incest, verkrachting, aanranding, openbare schennis met/van kinderen en kinderporno.
Steeds vaker vindt een zedenmisdrijf bij kinderen plaats via de sociale media, zoals o.a.: internet, Facebook en de mobiele telefoon. In verband hiermee geven de rechercheurs nadrukkelijk het advies om als ouder en/of grootouder voortdurend alert te zijn wat betreft kinderen
en hun omgang met hun sociale media. De realistische lezing van de rechercheurs maakt een
diepe indruk op de aanwezige vrouwen. Daarnaast roept het ook veel vragen op. Hiervoor
wordt ruim de tijd genomen. Elke vraag vanuit het publiek wordt door de rechercheurs met
veel geduld en vooral informatief beantwoord. Hierbij komt nogmaals duidelijk hun intentie
van hun beroep naar voren: “Een veilige en vertrouwde leefomgeving voor het kind staat boven alles centraal”.

Hondenschool Havixhorst Meppel [HHM]
vanaf 01-11 a.s. nieuwe combi-cursus: Gehoorzaamheid [op no-nonsensbasis],
Behendigheid en/of Neuswerk. Les: 1 uur, Kosten € 10,00 all-in.
Tevens puppycursus. Info: Anneke Robben, tel.nr.: 06-46 31 66 96.
Praktijkspeuren [vermiste personen] is vol t/m 31-12 a.s., nog wel plaats voor
Vlaktespeuren
[voorwerpen o.a.].
1e. proefles gratis!!
Info: Martin Severein,
tel.nr.: 06-27 29 27 00.
Facebook: speurhondenschool havixhorst.
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Olivier’ gelezen. Beer Olivier rent achter een
blad aan wat weg dwarrelt door de wind. Zo
weet hij ineens niet meer waar hij is en is hij
helemaal alleen. Wat moet hij nu doen? We
Inmiddels hebben we alweer 4 weken aan het hebben het voorgelezen, we hebben erover
thema Herfst gewerkt. Om in het thema te
gepraat wat te doen als je je papa en mama
komen, zijn we begonnen met een wandeling kwijt bent. We hebben Olivier met zijn allen
in het bos. Wat troffen we het de eerste maan- gezocht en we hebben met zijn allen verstopdag, wat een mooi weer. We hebben veel ma- pertje gedaan. Kortom, het was weer een leuk
terialen kunnen vinden in het bos, zoals eithema om aan te werken!
kels, kastanjes, takjes en bladeren. Ook hebben we de beroemde uil gezien en paddenstoelen. Dinsdag was het wat minder mooi
weer, maar de kinderen hebben ook toen genoten. Wat is er nou leuker dan dwars door de
plassen te lopen! En ondanks de regen en de
modder, ook deze ochtend weer volop materiaal gevonden. Woensdag was het weer droog
en hebben we zelfs twee eekhoorntjes gezien.
Kortom we hebben met zijn allen genoten!
Ouders die mee waren, bedankt!

Herfstblaadjes, egeltjes en
lampionnen bij Doomijn!

Inmiddels weten de kinderen van alles op te
noemen wat er bij de herfst hoort. We hebben
spinnen gemaakt, we hebben als egeltjes gespeeld en we zijn natuurlijk druk met onze
lampionnen aan het werk geweest. Eerst prikken, dan verven en tenslotte de rupsjes e.d.
plakken. Het ziet er prachtig uit, al deze appel
lampionnen! Van het rondje dat we uit de
lampion geprikt hebben , hebben we een mooi
egeltje gemaakt. Met onze vingers kunnen we
een spinnetje nadoen en we kunnen herfstspullen soort bij soort zoeken. Natuurlijk
hebben we ook weer voorgelezen. De jongste
kinderen uit het boek “De spin die het druk
had’. Hier komen allerlei dieren in voor, die
we kunnen benoemen, en we weten ook wat
voor geluid die dieren maken. En wat kan een
spin het druk hebben met zo’n mooi web. De
oudste kinderen hebben het boek ‘Wat nu,

Op 11 November zijn we met 14 peuters
van Doomijn naar verzorgingstehuis Dunninge geweest. We hadden allemaal
onze mooie lampion mee. We hadden de
lichtjes aan en we zongen alle liedjes die we
geleerd hadden. Wat genoten de kinderen van
hun lichtjes en de opmerkingen die de opa’s
en oma’s gaven over hun lampion. We hebben ze goed laten bekijken. We kregen een
lekker bekertje drinken. Toen hebben we nog
wat andere leuke liedjes gezongen met zijn
allen. Toen het weer tijd was om naar
de peuterspeelzaaalterug te gaan kregen alle
kinderen een hele leuke verassing. Een mandarijn met een gezichtje erop en een hoedje
van snoep. Prachtig, wat vonden de kinderen
dat leuk. Opa’s en Oma’s, hartelijk bedankt
voor de gastvrije ontvangst en het lekkers!.
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Antrappers lanceren jubileumdrankje ‘Kroepeulie’

Eind november, de koude tijden komen er weer aan, lanceert Motorclub De Antrappers hun
nieuwe jubileumdrankje. Het betreft een zorgvuldig samengesteld drankje van Rodolm
(bruinachtig) Reestwater vermengd met 35 (genees) krachtige kruiden uit het Reestdal,
waarvan enkele een licht verdovende werking hebben. Het drankje heeft dan ook de toepasselijke naam ‘Kroepeulie’. Het drankje zit verpakt in een origineel 0,5 liter olieblik (MC
35) en is vanaf 30 november te verkrijgen bij de slijterij van supermarkt Coop Dunnink in
De Wijk (of via mail bestelling bij de club). Het blikje ‘Kroepeulie’ kost € 7,50 en is natuurlijk een leuk en origineel cadeau voor Sint of Kerst.

Wieker Winteravond zaterdag 12 december
Het succes van de Kerst Inn de Wiek krijgt dit jaar een vervolg in een nieuwe opzet in de
vorm van een Wieker Winteravond. Dit gebeuren zal plaatsvinden op zaterdag 12 december
vanaf 16.00 uur voor de Wieker Meule. Het belooft een gezellig, knusse en dorpse winteravond te worden waar de warmte van een gezellige winteravond voorop staat. De Wieker
Winteravond wordt opgeluisterd met een uitgebreid entertainment en (live) muziek van
Willem Spans. Gratis entree!!!
Kijk voor meer info op: www.facebook.com/wintermarktdewijk en/of www.dewijk.info/
wintermarkt - Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het TIP kantoor in de
Wijk, telefoon 0522-443275 of per email : dewijk@tipdewolden.nl
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Seniorenvereniging
In de Wolden is de nieuwe 'Seniorenvereniging De Wolden' opgericht. Deze is ontstaan daar
de ANBO afdeling Ruinerwold /De Wijk/ Koekange is opgeheven. Het bestuur kon zich
(evenals vele afdelingen in den lande niet meer verenigen met het beleid vanuit Woerden. De
nieuwe vereniging die een uitstekende start heeft gemaakt stelt zich ten doel een actieve vereniging te worden. De teller wat het aantal leden betreft staat reeds op 115. Wij richten ons
op de lokale belangen en activiteiten van senioren. Het jaarlijks terug keren van bijeenkomsten, reisjes en wat niet meer, staan hoog in ons vaandel. Ook zullen wij senioren die problemen mochten krijgen deze zo veel mogelijk bijstaan of hun de weg wijzen. Leden kunnen
ook in aanmerking komen voor een korting op hun zorgverzekering. Een ieder die geen lid is
van een seniorenvereniging kan vaak belangrijke informatie en kortingen mislopen. Onze
afdeling staat open voor nieuwe leden van alle gezindten. Indien u voor 1 januari nog lid
wordt valt bij u de uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst van 15 januari nog op de mat.
In deze bijeenkomst zal een bestuur moeten worden gekozen. Zangeres Wilma Fieten zal
deze middag luister bijzetten. De contributie bedraagt 30 euro per jaar en voor een partner of
huisgenoot 25 euro. Wilt u meer weten mail het naar: aliedebest@ziggo.nl of een telefoontje
naar : 0522- 481956.

Verloting voor bewoners huize Dunninghe
Op zaterdag 12 december is er een optreden van Gin Gedonder bij café de Wiekslag. Aanvang 20.30 uur. De entree is gratis en deze dag is ook de jaarlijkse verloting mede mogelijk
gemaakt door sponsoren uit de wijk en omstreken De opbrengst komt weer geheel ten goede
aan de bewoners van huize Dunninghe. Een van de hoofdprijzen is een geheel verzorgd diner
bij de Havixhorst.
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vinden dat het eens per vier weken legen van
de pmd-container te weinig is. Wethouder Jan
van ’t Zand: “Als gemeente zijn we gevoelig
Leerlingen van OBS de Horst in de Wijk en
voor deze signalen, we willen het u graag
de Heidevlinder in Zuidwolde hebben meegemakkelijker maken uw afval te scheiden. In
daan aan de fiets-loopweek. Het JOGG-team
februari gaan we de inzameling evalueren.
De Wolden vraagt kinderen (en hun ouders)
Vooralsnog zamelen we het afval eens per
om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar
vier weken in. Mocht u, tot deze tijd, een exschool te komen.
tra container wensen voor uw plastic, metaal
en drankkartons dan kunt u deze gratis bij de
Iedere leerling die #opfietse of lopend naar
gemeente aanvragen.”
school gaat mag een sticker plakken. De
school met de meeste stickers krijgt een middag met de Tour de Funbus aangeboden. Deze
bus rijdt door heel Drenthe en staat vol met
25 mountainbikes. Tijdens een clinic leren
Dit jaar kunnen leerlingen uit groep 8 weer
kinderen de beginselen van het mountainbideelnemen aan de cursus typevaardigheid die
ken. De fiets-loopweken zijn onderdeel van
wordt aangeboden door Stichting Welzijn De
het Drentse beweegprogramma #opfietse.
Wolden. De stichting verzorgt al jarenlang de
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Getypecursus met een vaste docent, dhr. T. Eskes. Nieuw is dat de cursus niet meer in de
wicht.
Havezate wordt gegeven, maar op onze
Wethouder Mirjam Pauwels: “Mijn eigen
school. Tijdens de cursus leren de kinderen
kinderen gaan ook op de fiets naar school, dat blindtypen volgens het tienvingersysteem.
is een vanzelfsprekendheid. Zo krijgen ze
Daarnaast leren ze ook het opmaken van een
lekker wat beweging en frisse lucht. Natuur- werkstuk, een e-mail en een rapport. De curlijk wordt daar bij slecht weer ook wel eens
sus start op 18 februari en bestaat uit 12 lesover gemopperd, maar dat hoort er bij."
sen van een anderhalf uur. Ze worden gegeven op de donderdagmiddag van 14.30 In het voorjaar van 2016 doen beide scholen 16.00 uur. De kosten van de cursus zijn € 145,
weer een week mee aan deze actie om te kij- -. Dit is inclusief lesmateriaal, maar exclusief
ken of het aantal kinderen dat fietsend of lohet eventuele VSLM examen. De kinderen
pend naar school gaat groter geworden is.
doen wel tijdens de laatste les allemaal een
examen waarvan ze een certificaat krijgen. De
cursus zal van start gaan bij voldoende aanmeldingen. Ook kinderen van buiten De Horst
Sinds de komst van de nieuwe container voor kunnen deelnemen aan deze cursus. Wilt u
plastic, metaal en drankenkartons (pmd-afval) uw kind aanmelden, dan kunt u mailen of
zamelen we in totaal al meer dan het dubbele bellen naar Lotte Koolhof: lottekoolhof@welzijndewolden.nl of 0528-378686.
in. In oktober hebben we in totaal 38.960 kg
pmd-verpakkingsmateriaal ingezameld. Wel
ging het in de maanden januari tot en met juni
Adverteren in dewijk.info?
2015 om alleen plastic afval. In de tabel hieronder staan de resultaten per route en in toBel of mail ons: 06-50 953 385
taal.
e-mail: info@dewijk.info
Wethouder Jan van ’t Zand: “Geweldig dat u,
www.dewijk.info
als inwoners, steeds meer verpakkingsmateriaal gescheiden aanbiedt.” Er zijn inwoners die

Op fiets naar school

Cursus typevaardigheid

PMD Afval verdubbeld
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BoekStart
Op donderdag 19 november hebben dertien
pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Doomijn, Vlindertuin, Koo
en De Huiskamer uit Meppel en De Wolden
het certificaat van de training voorleescoördinator ontvangen. De training waaraan de pedagogisch medewerkers hebben deelgenomen
is aangeboden en verzorgd door Bibliotheken
Meppel en De Wolden. De training maakt
onderdeel uit van BoekStart in de kinderopvang, een initiatief van Kunst van Lezen in
opdracht van het Ministerie van OCW.
Met het certificaat “op zak” gaan de medewerksters aan de slag om voorleesbeleid vorm
te geven op hun locaties. Samen met hun collega’s zorgen zij dat (voor)lezen een vast onderdeel van het dagritme wordt en dat er een
leuke BoekStart leeshoek is op hun locaties
met leesbevorderende activiteiten voor ouders
en kinderen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, stimuleert
de taalontwikkeling en bezorgt ouder en kind
veel leesplezier. Uit onderzoek is gebleken
dat als kinderen op jonge leeftijd worden
Samen eten en elkaar te ontmoeten. Dat kan
voorgelezen, al vanaf vier maanden, zij daar
weer bij het sociaal eetpunt op woensdag 9
de rest van hun leven profijt van hebben.
december in Ontmoetingscentrum de Havezate. Deze keer op het menu: Chinese tomatenMet BoekStart in de kinderopvang willen de
soep, Aardappelkroketjes en twisters, StoofBibliotheken de taalontwikkeling van jonge
peer en haricots verts met spek, Beenham ,
kinderen stimuleren door een structurele saLuxe toetje. De kosten bedragen € 8.50 en
menwerking aan te gaan met de kinderopaanschuiven kan om 17.00. Opgave tot en
vang, waarbij aandacht is voor collectie, lees- met 7 december. Tel: 0522 444200 of E:
omgeving, deskundigheidsbevordering en
hildakalter@welzijndewolden.nl
ouderbetrokkenheid.

Samen eten

Optreden Willem Spans
Op zaterdag 12 december speelt Entertainer/
Zanger Willem Spans tijdens - en na afloop
van de Wieker Winteravond in de tent voor de
molen. Het repertoire bestaat uit alle mogelijke muziekstijlen. Nummers uit de jaren zestig
tot aan de muziek van nu! ‘Ik speel overal
waar een stopcontact aanwezig is’ Aldus
Willem. Gratis entree!!!

Roreko kipactie
Korfbalvereniging Roreko is afgelopen week
langs de deuren geweest in De Wijk met de
bestellijst voor de jaarlijkse kipactie. De
opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan
de jeugd – en overige korfbalactiviteiten. Op
woensdag 23 december wordt de bestelling
thuis afgeleverd. Roreko dankt de inwoners
voor deze vorm van sponsoring.
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Ekocups zijn het milieuvriendelijke, duurzame
alternatief voor plastic
bekertjes.
Op ekocups.nl besteld u
snel en eenvoudig koffiebekers
met een unieke bedrukking.
Er zijn vele toepassingen te
bedenken waar u met uw
eigen koffiebeker goed in
de smaak valt!
Wij verzorgen ook graag het
ontwerp voor uw koffiebeker.

onderdeel van www.drukkerij-vandijk.nl meppel
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Hypotheken hypotheken hypotheken

hypotheken

Voor grote en kleine hypotheken bent u bij
ons, aan het juiste adres

2.8% 20
jaar vast*
*NHG tarief annuïteitenhypotheek.
Vraag naar de voorwaarden

!

Als onafhankelijke hypotheekadviseur kunnen
wij u adviseren over hypotheken van elke bank
die er toe doet!
Bijvoorbeeld: ABN Amro, ING, RegioBank,
SNS, Munt, Obvion, Aegon, ASR, Conservatrix,
BLG, Nationale-Nederlanden, Argenta, Woonfonds, BOS, enz enz.
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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
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