
  

   

Jubilarissen in het zonnetje gezet 

                                       3e jaargang nr. 13 l 9 juli 2016 

 

Dit jaar zijn er acht jubilarissen die collecteren voor de Maag Lever Darm Stichting in 

het zonnetje gezet. Op woensdagavond  22 juni werden de dames bij Annie van de Berg 

thuis uitgenodigd, voor een kop koffie met wat lekkers van Bakkerij Dunnink. Na afloop 

kreeg  iedereen  een speldje voor het aantal jaren dat er collecte is gelopen. Tevens was 

er voor iedereen een mooi blauw bloemetje van Bloemenboetiek Jarina.  

Jenny Witte heeft tien keer gecollecteerd. Rita Tijink heeft vijftien keer gecollecteerd. De 

dames Klaasje van Spijker, Tieneke Bennink en Greetje Snijder hebben twintig gecollecteerd. 

De dames Ge Nederveen en Hanneke Stapel hebben vijfentwintig gecollecteerd. Annie van 

den Berg heeft verschillende jaren gecollecteerd, en is eveneens al vijfentwintig jaar betrok-

ken bij het organiseren van de collecte. Eerst samen met Griet Hendriks en de laatste jaren 

helpt Inez Westerd haar met de organisatie van de collecte. 
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260       

Haar en/of hoofdhuidproblemen!        

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)  

 

 

 

Maag Lever Darm Stichting 

haalt €1393.54 euro op  

De collectanten van de Maag Lever Darm 

Stichting hebben tijdens de collecteweek 

van 13 tot en met 18 juni 2016 het bedrag 

van  € 1393.54 opgehaald in De Wijk. 

Goed nieuws voor alle 2 miljoen buikpati-

ënten in Nederland, waar nu meer onder-

zoek voor gefinancierd kan worden. De 

Maag Lever Darm Stichting bedankt haar 

vrijwilligers, collectanten en gevers harte-

lijk voor hun steun.  

Tijdens de collecteweek sloeg de Maag Lever 

Darm Stichting alarm voor de ruim 2 miljoen 

buikpatiënten in Nederland. Patiënten die 

dagelijks beperkingen ondervinden als ge-

volg van hun ziekte, soms met dodelijke ge-

volgen.  

Opbrengst collecte 
De Maag Lever Darm Stichting steunt baan-

brekende wetenschappelijke onderzoeken. 

Wij maken concrete stappen mogelijk op het 

gebied van erfelijkheid, vroege opsporing en 

gepersonaliseerde behandeling van darmkan-

ker. 

Daarnaast zetten wij ons in voor het verbete-

ren, behandelen en zelfs genezen van andere 

buikziekten, zoals de ziekte van Crohn, coeli-

akie en Prikkelbare Darm Syndroom.  Aan-

doeningen die vaak een hoop pijn en beper-

kingen met zich mee brengen. 

“Voor mij is dat essentieel. Op een slechte 

dag lig ik plat, op een goede dag probeer ik 

zoveel mogelijk te doen om iedereen met 

Crohn en andere maag-, darm- en leverziek-

tes te helpen.” Fransisca Lubbinge organisa-

tor Hoogeveen en Crohn patiënt.  

Collectant gemist?                                                                                                                                

Heeft u de collectant gemist? Doneren kan 

alsnog via www.mlds.nl of sms IKGEEF 

naar 4333.  

Fietspad geopend 

Wethouder Jan ten Kate heeft vrijdagmiddag 

1 juli samen met Gina Homan, voorzitter 

Belangenvereniging de Wijk het nieuwe 

fietspad geopend. Het nieuwe fietspad sluit 

aan op het Hoge Linthorstpad, volgt de route 

langs het kanaal en eindigt bij de brandweer-

kazerne aan de Zuiderkanaalweg. Hiermee 

wordt het tracé langs de Hoogeveense vaart 

tussen Hoogeveen en Meppel voltooit. 

Initiatief van inwoners                                               

Belangenvereniging de Wijk heeft het initia-

tief genomen om de ontbrekende schakel 

tussen NAM- locatie en Slenkenweg bij de 

Wijk in de fietsverbinding over de kade van 

de Hoogeveensevaart aan te leggen. Het was 

een prioriteit en wens uit de dorpsvisie die de 

Wijk in 2012 heeft opgesteld. Dit fietspad 

heeft een verharding van beton. Met de aan-

leg van het fietspad is in het najaar van 2015 

gestart, begin 2016 is de aanleg door aanne-

mersbedrijf Van Spijker uit de Wijk afge-

rond. Belangenvereniging de Wijk is trekker 

geweest, de gemeente heeft gefaciliteerd.  

The tracé van het fietspad is ongeveer 1,6 

kilometer lang. Het fietspad is gefinancierd 

door de provincie Drenthe, Recreatieschap 

Drenthe en gemeente De Wolden. 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 
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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 

  

- De classic tt is mooi verlopen of nie? 

- Classic Grasbaanrace bedoel ie! 

- Ja precies van de Antrappers 

- Ik heurde dat de plaatselijk helden 

ut crossen nog niet verleerd bint 

- Zeker die mannen  kunt ut nog steeds 

- Weten wej  now al wat er in ut  

olde Coop pand  komp? 

- Volgens mej nog weinig bekend 

- Ie heurt wel allerlei geruchten 

-  Precies, meer ook niet! 

- Dat Dikke Reint gebeuren is 

helemoale uutverkocht of nie? 

- Ja, ie snapt  ut niet, blef een succes 

- De eerste keer dit joar was 

nog al vermakelijk heurde ik 

- Klopt, kwam umdat de karre 

vaste kwam te zitten in een speur 

- Nou ja, kan gebeuren nie woar! 

- De Zunnedag was trouwens 

ook weer een daverend succes 

- Zekers, die olden van dagen 

hebt een mooi daggie uut e had 

- Wat is dat kiender zwarfboekensta-

tion doar aan de Koopweg veur iets? 

- Kuj boeken lenen, lezen, deurgeven 

zonder controle of lidmaatschap 

- Mooi bedacht, dat zeker 

- En dat amfitheater is ook zeker  

een heel ambitieus plan 

- As ut lukt wur dat vast mooi 

- Jammer dat de kritische vroagen 

de feestvreugde enigszins overstemden 

- Kritisch is goed, maar um  now geliek 

overal beren op de weg te zien! 

- Yow                                                                       

- Goed Goan  
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Opening Kinderzwerfboekenstation is een feit 
 

De opening van het eerste Kinderzwerfboekenstation in gemeente De Wolden is een 

feit. Dit werd zaterdag 25 juni geopend in de voortuin van Atelier C aan de Willem 

Koopsweg. Deze boeken mogen vrij geleend worden, teruggebracht, doorgegeven aan 

anderen, zonder dat er controle aan verbonden wordt. Dit initiatief is het eerste deel 

van een groter plan om het plantsoen in de Koopsweg een speciale functie te geven 

voor het hele dorp.  

De inzet van deze groep, is om 

een plek te creëren in de vorm 

van een amfitheater waar ont-

moetingen kunnen plaats vin-

den.  Initiatiefneemster Caecile 

Cnoops: ‘Bij gebrek aan een 

Brink hier in het dorp, gaan wij 

voor een open podium, waar we 

in rust kunnen horen en zien wat 

er aangeboden wordt. Waar on-

dertussen kinderen kunnen spe-

len, en ook ouderen goed kun-

nen zitten. Tevens is het de be-

doeling om er  toneeluitvoerin-

gen, muziek, dansvoorstellingen te laten plaats vinden. Verenigingen kunnen zich hier bij-

voorbeeld laten zien en horen met open repetities.  

 

Cnoops: ‘Dit trekt nieuwsgierigen aan. Spontaan publiek dus! dat geeft en kweekt een on-

gedwongenheid interesse’. Er zijn plannen voor de bouw van een groot en kleiner amfithea-

ter. ‘Hier  kan de buitenschoolse opvang, gastouders met kinderen en andere groepjes kin-

deren in een beschutte plek lezen, voorgelezen worden, elkaar voorlezen, samen eten of wat 

anders laten zien of doen. Er is 

actief overleg in deze werkgroep, 

waar de speeltuinvereniging in 

participeert, de gemeente (ruimte 

en groen), Landschapsbeheer Dren-

the voor aanplant en aanleg, jonge-

ren uit de buurt, Dorpsbelangen De 

Wijk, Welzijn De Wolden en ande-

ren op persoonlijke titel.   

 

De opening werd verricht door Jan 

Tijink en kinderen uit het dorp. In 

het plantsoen was daarna een pre-

sentatie over de plannen. Cnoops 

heeft een ‘enthousiaste groep om zich heen gevormd, met behoorlijk draagvlak en input zo 

bleek’. Het merendeel van inwoners en omwonenden vindt het ook een prachtig initiatief. 

Echter, er werden ook enkele kritische vragen  gesteld door  een paar omwonenden. Met 

name over veiligheid,  evt. overlast en parkeren van auto’s. 
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Summertime op de Havixhorst                                            

Op 10 juli organiseert zangvereniging Wijker Kunst, het 70 jarige bestaan met opnieuw 

een mini-muziek festival rondom Chateau Hotel Restaurant De Havixhorst in de Schip-

horst. Na eerdere evenementen in 2010, 2012 en 2014 is dit de vierde keer dat in deze 

ambiance een zondagmiddag lang muziek ten gehore zal worden gebracht.  

Dankzij sponsoring van De Havixhorst, Univé en het Prins Bernhard Cultuurfonds is de or-

ganisatie er ook dit keer weer in geslaagd om een gevarieerd en uitdagend programma aan te 

bieden. Deelnemers zijn het Noord- Drents Kamerorkest Divertimento, de Basement Big 

Band onder leiding van Maarten Gal en uiteraard het koor uit De Wijk zelf, dat zowel met 

het vrouwenkoor, het mannenkoor maar ook als gemengd koor zal optreden. Dirigent Bert 

Lammers leidt naast Divertimento eveneens Wijker Kunst.  Het begint om 13.30 uur en gaat 

door tot circa 17.00 uur. Afwisselend zullen de diverse ensembles telkens korte concertjes 

van circa twintig minuten verzorgen. Tijdens de pauzes is er uiteraard gelegenheid de schitte-

rende beeldententoonstelling 'Op Poten' in de tuinen van de Havixhorst te bezichtigen. Na 

17.00 uur zal de Basement Big Band nog een tijdje doorspelen tijdens de nazit. 

De entree voor deze middag is vastgesteld op € 15,00 (€ 13,00 in de voorverkoop). Hierbij is 

ook inbegrepen een koffie- of thee arrangement met lekkernijen van de Havixhorst, alsmede 

een borrelgarnituur vanaf circa 17.00 uur. Muntjes voor frisdranken, bier en wijn zijn ver-

krijgbaar voor € 2,00. Voorverkoopadressen zijn de TIP in de Wijk en Kroko in IJhorst. Al 

met al een symbiose tussen muziek, beeldhouwkunst en historie in de tuinen van de Havix-

horst en een uitstekende gelegenheid om er een fijne zondagmiddag van te maken.                               

Info: www.wijkerkunst.nl 
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Zomerse ‘Zonnedag’ voor herhaling vatbaar 

Donderdag 23 juni was 

de derde Zonnedag De 

Wijk. Er is met de Va-

lentijnsactie een leuk 

bedrag binnengehaald 

om deze dag voor oude-

ren in verzorgingscen-

trum Dunninghe te 

kunnen organiseren. 

Dit jaar konden ook de 

thuiswonende ouderen 

die afhankelijk zijn van 

thuis/mantel zorg deelnemen.   

‘De mensen die nu meegaan 

komen over het algemeen 

niet veel verder meer dan het 

eigen dorp. En dat is met de 

komst van de Zonnedag an-

ders geworden’ zo stelt de 

organisatie. De dag werd 

gestart met een kop koffie en 

een Drents Turfje van bak-

ker Erwin, waarna het gezel-

schap met de bus van Ten 

Heuvel Tours op pad ging. 

Dit keer ging de reis naar 

dierentuin Aqua Zoo Friesland in Leeuwarden. Hier werd tussen de dieren genoten van een 

picknick verzorgd door COOP Dunnink.  

Aan het eind van de dag 

ging de reis terug naar De 

Wijk. Bij café de Wiek-

slag werd de dag afgeslo-

ten met een borrel, een 

pannenkoek en een ijsje. 

Dit werd mede gespon-

sord door de opbrengst 

van de Wintermarkt ver-

loting. In totaal waren er  

inclusief vrijwilligers-

ruim zestig mensen op 

pad. En het is wederom een zonnige dag geworden, met een enkel spatje. Deze dag zal vol-

gend jaar ongetwijfeld een vervolg krijgen.  

De organisatie was in handen van motorclub de Antrappers in samenwerking met Dunninghe, 

Taxi Ten Heuvel, café De Wiekslag, Coop Dunnink en Bakkerij Nijstad. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Historische wandeling 

Op donderdag 21 juli wordt er weer een wan-

deling gemaakt langs historische plaatsen in 

het dorp de Wijk en het prachtige Reestdal. 

Deze wandeling vindt plaats onder leiding 

van een gids van de Historische Vereniging 

de Wijk Koekange. De wandeling gaat door 

het dorp, langs de Dunninger Es, het kerkpad, 

Dickninge, Voorwijk en via het Veenhoven-

plein en de Dorpsstraat weer terug bij het 

startpunt de Wieker Meule.  

De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start 

om 14.00 uur bij de Wijker Molen. Prijs van 

de wandeling is € 2,00 per persoon. Kinderen 

tot en met 12 jaar mogen gratis mee. De prijs 

is inclusief begeleiding van de gids en een 

boekje met historische informatie.  

Aanmelden voor de wandeling is verplicht. 

Dit kan tot 21 juli 12.00 uur bij Tourist Info 

Het Reestdal, telefoon 0522-443275 of via 

email: dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De 

wandeling gaat definitief door bij opgave van 

minimaal 6 personen.  

In de maanden april t/m oktober zal de rond-

wandeling onder begeleiding van een gids op 

elke derde donderdag van de maand plaats-

vinden.  Voor groepen kan er in overleg op 

andere dagen een afspraak worden gemaakt.  

 

Imkerdagen in ’t Ende! 
 

Zaterdag 9 juli en zondag 10 juli organiseert 

de imkervereniging de Wijk e.o. opnieuw een 

open imkerdag. Dit in het kader van de lande-

lijke open imkerdagen, met als doel mensen 

kennis te laten maken met de imkerij en alles 

wat daarmee samenhangt. (Voor) oordelen 

van mensen over bijen en hun steeklust, het 

spreekwoordelijke nijvere gedrag van bijen, 

het halen en winnen van honing en ook hoe 

gezond dit product is en nog veel meer zaken 

komen aan de orde. Het belang van bijen in  

de kringloop is heel groot dat weet iedereen. 

De open imkerdag van de Wijk is dit jaar 

opnieuw bij de prachtige historische 

(museum)-boerderij ’t Ende, eigendom van 

het Drents Landschap, aan de Stapelerweg 20 

in de Wijk. Imkers ter plaatse vertellen graag 

over hun werk/hobby en demonstreren daar 

aan toeschouwers hun vaardigheden. Ook 

zijn er allerlei heerlijke honingproducten te 

koop, waaronder natuurlijk echte zuivere 

Drentse honing, rechtstreeks van de imker. 

Bijzondere gast                                                           

Dit jaar is er bij deze gelegenheid een bijzon-

dere gast te zien in de tentoonstellingsruimte 

van de boerderij. Het betreft een Doods-

hoofdvlinder, een nachtvlinder met een 

doodshoofd op zijn bovenlijf als kenmerk en 

in dit geval van een buitengewoon groot for-

maat (bijna 6 cm), zeldzaam in Nederland. 

Bekend van deze vlinder is dat hij graag ho-

ning snoept. Daarvoor breekt hij in bij de 

bijen. Dat is dit exemplaar noodlottig gewor-

den, want hij werd aangetroffen naast de bij-

enkast van een van de imkers, doodgestoken 

door een werkbij die de aanwezigheid van 

deze gast in de kast niet op prijs stelde. Bij-

zonder aan deze vlinder is ook dat hij bij ver-

storing een alarmerend piepend geluid maakt. 

De forse 

rups van 

deze 

vlinder 

kan 

flink 

bijten, 

de vlin-

der niet!   

Wat (w)eten we vandaag?                                                

In de tentoonstellingsruimte is verder een 

prachtig overzicht te zien van wat in het 

Reestdal aan flora en fauna is te zien en daar-

naast een speciaal thema ‘Wat (w)eten we 

vandaag’. Voedsel uit de natuur, zo op je 

bord en nog lekker ook! We hopen veel weet-

gierige / snoeplustige mensen te kunnen ver-

welkomen op de open imkerijdagen aan de 

Stapelerweg, aldus voorzitter Theo Hulshof 

van de NBV de Wijk. 

                                                                                                                                    

 

mailto:dewijk@touristinfohetreestdal.nl
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Classic Grasbaanrace op super locatie 
 

Onder prima weersomstandighe-

den zijn zondag 3 juli de classic 

grasbaanraces verreden in Rogat. 

De organiserende motorclub De 

Antrappers had daar een prachti-

ge locatie ter beschikking direct 

naast de snelweg. In verschillende 

klassen gingen de rijders en rijd-

sters van start en vochten op een 

sportieve manier de race uit.  

 

De klassieke 50cc grasbaan was 

tussen   de jaren ‘60 en  80’ populair. 

Toen werden overal in de dorpen rond en in De Wijk grasbaanraces voor 50cc motoren verre-

den. Op oude verbouwde bromfietsen, begin jaren 60, zetten menig bekende grasbaanrenners 

de eerste stap op weg naar de podia. Doordat er zelf gesleuteld en gebouwd werd, was de bes-

te monteur ook vaak de snelste rijder.  De 50cc grasbaanklasse  hield rond 1985 op te bestaan. 

 

Oude tijden herleefden zondag dus 

opnieuw. En het werd een mooie dag. 

Die nagenoeg  geheel droog bleef op 

een paar kleine korte buitjes na. Het 

publiek wist ook de weg te vinden 

naar dit geweldige sport evenement. 

Veel  lokale rijders verschenen aan 

de start. Waaronder een aantal  ‘oude 

bekenden’.  Aaldert Kuiper werd 

netjes tweede werd over alle races. 

Ook Hilco de Jonge werd  verassend 

eerste werd in zijn klasse. Beide rij-

ders  uit De Wijk zijn dus hun race 

kunsten nog zeker niet verleerd en werden ook luid toegejuicht. Ook de jeugd deed goed mee. 

Zo kwamen de neefjes Giovanni van Dijk, Senne Grimme en Joek van Dijk allen in eerste 

klasse uit. Giovanni was zelfs jarig maar liet de visite nog even wachten tot het eind van de 

dag. Wel werd er voor de prijsuitrei-

king nog even voor hem gezongen. 

Jordi Koopmans, Kyron Donker en 

Stan Kappert reden in deze klasse. 

Laatste twee genoemden  vochten 

een felle strijd uit. Kyron wist uit-

eindelijk wat vaker een manche te 

winnen. Ook reden er crossers mee 

als Janai Zanting en Tim Jonkers. 

En verder deden er veel off road 

rijders mee in de koplampen klasse.  
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Geslaagde midzomeravond  

Dinsdag 21 juni was de langste dag van het 

jaar. Een mooie dag om te vieren, vonden ze 

bij Fit in de Wijk. Daarom waren er een paar 

extra lessen waar iedereen gratis aan mee kon 

doen. Om 21.00 uur stroomde de zaal vol met 

enthousiastelingen die een uur lang met 

zumba zich uitleefden op swingende muziek. 

Tussendoor was er natuurlijk een glas verse 

sinaasappelsap beschikbaar om even nieuwe 

energie op te doen. Om 22.00 uur werd het 

heel rustig in de zaal; ongeveer 15 mensen 

deden mee aan het speciale yoga-uur dat hele-

maal gericht was op de zonnegroet. Na afloop 

was er vers fruit voor iedereen. Een geslaagde 

avond!  

Kom in deMeander kraam! 

Tijdens de Drentse Rijwielvierdaagse op 19 

juli aanstaande, staat het Vrouwenkoor Mean-

der uit de Wijk met een gezellige kraam  bij 

de stempelpost bij de molen in de Wijk. Van-

af 11.00 uur tot 16.00 uur. Kom een kijkje 

nemen bij ons in de kraam!  De hier aanwezi-

ge koorleden verkopen u graag ‘knieperties’ 

of andere lekkernijen voor bij de koffie. Ook 

hebben wij veel leuke kleine artikelen in de 

aanbieding. Zoals bijvoorbeeld boeken en 

sieraden. Het totale aanbod is heel divers. Met 

uw aankoop steunt u financieel ons koor en 

het jubileumconcert, dat georganiseerd zal 

worden ter gelegenheid van het 20 jarig be-

staan van het Vrouwenkoor Meander, op zon-

dagmiddag 27 november aanstaande.  Vanuit 

de kraam promoten koorleden deze dag ook 

hun Vrouwenkoor Meander en geven u graag 

meer informatie over de activiteiten van het 

koor. Tot ziens bij ons in de Kraam! Het 

Vrouwenkoor Meander 

IKC De Horst flink gegroeid 

De laatste weken is het aantal kinderen, dat is 

aangemeld voor onze opvang, flink ge-

groeid. We zullen binnenkort onze derde pe-

dagogisch medewerker aannemen. Na het 

bericht dat De Boerderij m.i.v. augustus zal 

sluiten, hebben veel ouders hun kinderen aan-

gemeld voor opvang. Dit kan al vanaf 0 jaar. 

Half juli zullen we de eerste baby's verwelko-

men. Dit wordt een bijzonder moment. De 

oudste leerlingen nemen afscheid omdat zij na 

de zomervakantie naar de middelbare school 

gaan en de jongste kinderen zullen voor het 

eerst op IKC De Horst zijn. We zijn al maan-

den aan het voorbereiden en inmiddels kun-

nen we starten met kinderopvang van kin-

deren in de leeftijd van 0 tot 2 jaar (naast de 

al bestaande opvang van 2 tot 13 jaar). We 

bieden lokaal georganiseerde maatschappelij-

ke kinderopvang op maat én zonder winstoog-

merk, dat is het Integraal Kindcentrum (IKC): 

Onderwijs en kinderopvang binnen één orga-

nisatie! Bent u geïnteresseerd, neem dan con-

tact op met Stichting Kindcentra Wolderwijs, 

coördinator Jeanine Blokzijl staat u graag te 

woord: 0522-820970. 

Dewijk.info krantje 

Dewijk.info niet ontvangen? Omdat u mis-

schien een Nee/Nee sticker op uw brievenbus 

heeft, of om andere redenen. Of wilt u juist 

een extra exemplaar ontvangen. Dat is moge-

lijk! De overgebleven exemplaren leggen we 

altijd neer bij Coop Dunnink op de infobalie 

voor in de winkel. Ook in de nieuwe winkel. 

Dus als u de winkel binnenkomt  is dat nu 

links. Meestal liggen deze er in het begin van 

de week nadat deze verspreid zijn.  De-

wijk.info verschijnt  doorgaans elke 14 dagen. 

Alleen in de zomervakantie houden we even 

een zomerstop.  Redactie Dewijk.info  
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 Bent u ons nieuwe OR-lid? 

De Ouderraad van OBS de Horst is op zoek 

naar enthousiaste leden. De OR ondersteunt 

de school in het organiseren van verschillen-

de activiteiten voor en door leerlingen, bij 

ouderavonden en vergaderingen. Zo helpen 

ouderraadsleden bij het organiseren van het 

bezoek van de Sint, het voorleesontbijt, sport-

activiteiten enzovoort. Als u het leuk vindt 

hieraan mee te doen kunt u contact opnemen 

met Nicole van Leusden, moeder van Meike 

uit groep 5.  Telnr: (0522-442840) en via 

mail: d.vanleusden@hetnet.nl 

Lang Leve Thuis  

Lang Leve Thuis is een nieuw zorg-initiatief 

in De Wijk. Lang Leve Thuis is een organisa-

tie die zich richt op het aanbieden van respijt-

zorg om zodoende mantelzorgers te ontlasten. 

De zorgvrager kan tijdelijk in ons huis loge-

ren, waarbij Lang Leve Thuis de zorg over-

neemt van de mantelzorger. Bovendien zijn 

wij een klankbord voor zowel mantelzorger 

als zorgverlener. Een andere pilaar van ons 

Lang Leve Thuis Huis is het Steunpunt Man-

telzorg, een plek waar mantelzorgers, vrijwil-

ligers, beroepskrachten en beleidsmakers el-

kaar ontmoeten. Ons doel is om te verbinden 

en te versterken, zodat mantelzorgers worden 

gehoord en beter worden ondersteund. Wij 

openen onze eerste locatie in De Wijk en ons 

streven is om per 1 september onze deuren te 

openen. Wij gaan graag de samenwerking aan 

met de dorpsbewoners in  De Wijk. Binnen-

kort nodigen wij de inwoners uit De Wijk uit 

voor een informatieavond.  Wilt u meer we-

ten over ons initiatief ga dan naar onze websi-

te www.langlevethuis.nl.   

Ondernemersmiddag 15 juli 

Ondernemersplatform De Wolden organiseert 

in samenwerking met gemeente De Wolden 

voor de derde maal de netwerkbijeenkomst 

Ondernemend De Wolden. Het Concours 

Hippique de Wolden vormt het prachtige de-

cor van deze bijeenkomst. 

Thema dit jaar is Trots!                                            

Met als spreker: Ben Woldring. Ben Wol-

dring (1985) is de jongste serial entrepreneur 

van Nederland. Hij startte op 13-jarige leef-

tijd met bellen.com. Hij is nu de directeur van 

de Bencom Group. In 2003 werd Woldring 

bij Ernst & Young uitgeroepen tot Entrepre-

neur of the Year en in 2006 riep het Ameri-

kaanse zakenblad Business Week hem uit tot 

Europees Ondernemer van het jaar onder de 

25. Voorafgaand aan het officiële programma 

kunt u, samen met het bestuur van CH de 

Wolden, een kijkje nemen achter de schermen 

bij het Concours Hippique. 

Wanneer:             vrijdagmiddag 15 juli 2016 

Waar:                    terrein Concours Hippique 

de Wolden, Veeningen 1, Veeningen 

Programma: 

13.30-14.15 uur       Optioneel: rondleiding 

achter de schermen van CH de Wolden 

14.00 uur                Ontvangst met koffie/thee 

14.30 uur                Welkom door wethouder 

Jan ten Kate en voorzitter CH de Wolden, 

Christiaan Hendriksen 

14.45 uur                Spreker Ben Woldring 

16.30 uur                Aansluitend borrel en 

dinerbuffet 

Aanmelden                                                                     

De toegang tot deze netwerkbijeenkomst is 

gratis, maar aanmelden is verplicht. Aanmel-

den: stuur voor 12 juli een mail naar aanmel-

dench@dewolden.nl. Vermeld hierin uw 

naam, bedrijfsnaam, het aantal personen dat 

komt en of u deelneemt aan de rondleiding 

om 13.30 uur. Heeft u nog vragen? Neem 

contact met ons op via Jeannette Los, Bedrij-

vencontactfunctionaris afd. Ecomische Zaken 

gemeente De Wolden, M. 06-83331325. 

Ook adverteren in dewijk.info?  

       Bel of mail ons:  

06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info                                                 

www.dewijk.info 



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

Van Dijk bellen 
0522-270280
voor Huisstijl !

Van Dijk vragen 
naar mogelijkheden 
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Bij Van Dijk 
verzorgen ze ook 
gepersonaliseerde 

mailingen !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen 
voor een offerte !
0522-270280

Full Colour folders 
ophalen bij Van Dijk !

Zomerdijk 13a
Meppel

Voor al het
drukwerk kan ik 
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk 
drukt ook boeken !

0522-270280

Printwerk bij 
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a

Meppel

Zomerdijk 13a www.drukkerij-vandijk.nl
7942 JR Meppel 
T  (0522) 270280 info@drukkerij-vandijk.nl
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Doe mee met de fotowed-

strijd voor de nieuwe ge-

meentegids  

In december 2016 verschijnt de nieuwe 

gemeentegids van gemeente De Wolden. De 

gemeente wil deze gids niet alleen voor in-

woners, maar ook mét inwoners maken. 

Daarom daagt De Wolden amateur- en 

hobbyfotografen uit om hun beste foto in te 

sturen. De mooiste foto’s krijgen een plekje 

in de gemeentegids en de allermooiste foto 

krijgt een eervolle plaats op de voorkant.  

Burgemeester Roger de Groot: “De Wolden is 

een prachtige gemeente met unieke en inspire-

rende locaties, sfeervolle evenementen en 

herkenbaar Woldense objecten. Er is zoveel te 

zien en te doen in de gemeente, een mooie 

uitdaging voor amateur- en hobbyfotografen 

om dit op beeld vast te leggen.”  

Jury  

Een jury bepaalt de winnaar van de wedstrijd. 

Ze beoordelen de ingestuurde foto’s op origi-

naliteit, kwaliteit, creativiteit en aantrekkelijk-

heid. De jury bestaat uit burgemeester Roger 

de Groot, wethouder Mirjam Pauwels die cul-

tuur in haar portefeuille heeft en een mede-

werker van taakveld communicatie.  

Hoe aanleveren  

Wie mee doet, mailt het materiaal naar 

communicatie@dewolden.nl onder vermel-

ding van naam, telefoonnummer en adresge-

gevens. Maximaal twee foto’s per inzending.  

Inzendingen moeten voor maandag 1 au-

gustus 2016 binnen zijn en met vermelding 

van wat er gefotografeerd is, en waar en wan-

neer de foto is genomen.  

De fotobestanden hebben een minimum 

van 3,7 Megapixel (2352 x1568 px).  

De bestanden hebben het formaat JPEG, 

GIF of PNG.  

Alle ingezonden foto’s worden gepubliceerd 

op de sociale media van de gemeente (met 

name op Facebook). Inzenders van gepubli-

ceerde foto’s in de gemeentegids ontvangen 

daarover persoonlijk bericht.  

Gebruikersrecht  

Wie een foto instuurt, geeft de gemeente toe-

stemming om het beeldmateriaal in alle uitin-

gen van de gemeente te publiceren. Ook wor-

den de foto’s eigendom van de gemeente en 

zal er geen bronvermelding plaatsvinden bij 

gebruik van de foto’s.  

Toestemming  

Fotografen die meedoen en mensen herken-

baar op de foto zetten, wordt verzocht hen dat 

te melden dat het voor een fotowedstrijd is 

van de gemeente.  

Dikke Reint uitverkocht 

Het theaterspektakel Dikke Reint blijft een 

ongekend succes. Alle vijf de voorstellingen 

zijn nagenoeg uitverkocht. Aanmelden voor 

een plaatsje op de wachtlijst is wel mogelijk. 

Mochten er afzeggingen zijn worden deze 

personen als eerste gebeld.  

Afgelopen zaterdag 25 juni ging de eerste van 

vijf voorstellingen van start.  Het vermakelij-

ke verhaal van Reint Hendrik, baron de Vos 

van Steenwijk  is gebaseerd op historische 

feiten en vertelt waarom deze baron niet wilde 

trouwen. De scènes worden gespeeld op 

prachtige plekken in het Reestdal. Tussendoor 

rijdt de baron of de andere spelers met u mee 

op de wagen naar de volgende speelplek.  
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0522 - 820377 

088 - 0128210 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

0900 - 8844 (geen spoed) 
0522 - 443275 

06 - 125 666 69 

  

 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 23 juli 2016. Kopij inleveren voor 18 juli. 10.00 uur 
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