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Ombouw openbaar groen in volle gang

De ombouw van het openbaar groen is in volle gang. De gemeente gaat het allemaal
wat efﬁciënter inrichten. Onderhoudsintensief groen (hagen en sierheesters) wordt
op een aantal locaties vervangen door gras. Daarbij gaat het om plantsoenen die op
onlogische plekken liggen, veel kwetsbaar struikgewas hebben of die worden gebruikt
om een route af te snijden. Het goed bijhouden, kost veel tijd en geld. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het er mooi uit blijft zien. Bovendien past het binnen de
bezuinigingsopgave van de gemeente.
De gemeente De Wolden bezuinigt hiermee € 250.000 per jaar op het onderhoud van het
openbaar groen. Het niveau van de plantsoenen is nu hoog en wordt meer standaard.
Onderhoud intensieve plantsoenen worden omgevormd naar onderhoudsarme. Verder zal
de gemeente geen subsidie meer verlenen voor particulier groenonderhoud en landschapsprojecten. Tot slot wordt ingezet op lagere bedrijfsvoering kosten en wordt gekeken naar
de waarde van hergebruik van plantsoenafval als brandstof. Per jaar wordt 1.3 miljoen
euro uitgegeven aan het onderhoud van het groen. Het grootste deel wordt besteed aan de
plantsoenen in de woonwijken, een kleiner deel aan de bermen.
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Thema: ziek of gezond

De afgelopen periode hebben de kinderen van Doomijn PSZ Postweg gewerkt over dit
thema. Er werd gezorgd voor zieke konijnen en beren, maar ook voor pop die onder de
rode vlekken zat en heel hard moest huilen. Gelukkig waren de kinderen meer dan bereid
om deze patiëntjes weer beter te maken met een zalfje of een mooie pleister…. Maar o
jee, wat een paniek voor de ouders: op een dag zaten ook alle peuters onder de rode stippen. Gelukkig waren deze stippen makkelijk te behandelen met een washandje!!
Ook knutselden de kinderen een mooie zusterhoed en een echte ambulance, met zichzelf
achter het stuur. Wat waren ze daar trots op!!
In de klas was een heuse apotheek ingericht, met allerlei pilletjes en was er een consultatiebureau ingericht met een weegschaal, een meetlint om te kijken hoe groot je was en je
kon er een heuse ogen test doen. Ook was er een tafel ingericht met allerlei pillendoosjes en
verbandmiddelen. Veel van deze materialen werden gekregen van de huisartsenpraktijk in De
Wijk. We willen ze daarvoor heel hartelijk bedanken. De kinderen hebben er erg veel plezier
van gehad.
Inmiddels zijn de kinderen alweer begonnen aan het thema ‘Herfst’. Voor de ouders zal er op
4 november nog een ouderavond zijn die wel in dit thema is. Er komt iemand iets vertellen
over kinder EHBO en er zal een film worden getoond over de belevenissen van de kinderen op
de PSZ.
We gaan ervan uit dat dit ook een leuke avond zal worden. Over een paar weken zullen we u
weer op de hoogte stellen van de belevenissen van de peuters rondom het thema ‘Herfst’.
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Griet en Piet
ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften en verzorgt professioneel
belastingadvies. Voor ondernemers en
particulieren.
Daar komen ze weer, de eindejaarstips… Beter is het tijdig met ons
contact op te nemen: dan krijgt u
advies op maat in plaats van de
standaard tips & trucs.
Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

- Mooi dat dit bladtie
waardeert wordt
- Wat dan?
- Dat heur ik hiel vake
- Een oplettende lezer
zag ook een verkeerde datum
- Waarvan dan?
- Van Boerenblond
Die koomt hier 20 december
- Er stun wat aans in het veurige bladtie
- Wat bint ze de doar veuran
bij ingang v/h dorp aan het doen?
- Mit die poalties?
- Precies doar
- Er hebt mij dunkt al
verschillende poalties stoane
- Was mij ook al op e vallen
- D’r in en d’r weer uut
het mag wat kosten zekers!
- De gemeente had veurig
joar een positief saldo
- Klopt, een kwart miljoen
- En doar komp nog meer bij
- Niet as ze elke keer
die poalties blieft vervangen
- Nee ik bedoel
bezuuniging op ut openbaar gruun
- Kuj wel iens geliek an hebben
dat wordt hier overal weg e haalt
- Aans wat, het inbrekersgilde hef de
trek weer noar de Wiek
- Wat dan?
- Bij restaurant en super
bint ze al e west
- Het gung volgens mij
ook al een tied lang goed
- Dat idee harre ik ook wel
- Now weer goed opletten dus
in dizze duustere dagen
- Zeg dat wel!
- Yow
- Goed Goan
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Nieuw bij Fit In De Wijk

Kick Fun

Vind je het prettig om af en toe op een leuke manier je frustraties eruit te gooien?
Dan is dit helemaal jouw les! KickFun is een super stoere en complete workout,
waarbij gebruik gemaakt wordt van een mobile bokszak en waarbij plezier centraal
staat. Je mag er naar hartelust op stoten en tegenaan trappen.
Tijdens de les leer je verschillende boks- en traptechnieken afkomstig uit karate, taekwondo en kickboksen. KickFun staat garant voor een heerlijke en plezierige ontlading van
stress, maar zorgt ook voor vetverbranding, krachttraining, verbetering van je conditie en
een flink portie buikspieren oefeningen. Je
wordt ondertussen extra gemotiveerd door
de lekkere muziek die we erbij draaien.
Maar mocht het je niet lukken om op het
ritme van de muziek de technieken af te
Fit door de winter
werken, dan is dat geen probleem, want je
KickFun op je eigen tempo en eigen niveau.
Fit blijven tijdens winter?
Iedereen mag meedoen.
Kom gratis proberen op:
Dinsdagmorgen 10.15 - 11.15 uur
Dinsdagavond 19.30 - 20.30 uur
Zaterdagmorgen 09.00 - 10.00 uur
Voor meer informatie 0522-441090

Ook adverteren in
dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385
e-mail info@dewijk.info
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Dat kan, want bij ons hoeft u zich niet direct
voor 1 heel jaar in te schrijven.
Nu geen inschrijfgeld en een gratis bidon!

H. Tillemaweg 63b
7957 CB De Wijk

Tel: 0522-441090
Mob. 06-53277670

info@fitindewijk.nl
www.fitindewijk.nl

Sinterklaasintocht in De Wijk
De Sint komt bijna weer in het land.
Ook achter de schermen is de organisatie van de Sint al in volle bedrijvigheid.
In De Wijk is er dit jaar een Sintcommissie opgericht die de intocht begeleidt,
met de Ondernemersvereniging De Wijk
als achtervang. Noteer alvast zondag 23
november 10.00 uur in de agenda voor
de intocht, het beloofd een gezellig en
traditioneel feest te worden.
Om 10.00 kunnen we met z’n allen Sinterklaas en zijn pieten welkom heten bij het Burg.
Veenhovenplein. Na een korte ronde door De Wijk, voorafgegaan door de pietenband
van Apollo, zal er bij de Molen een toespraak (en muziek) zijn. Aansluitend is er in de
Havezate van 10.45 - 12.00 uur een knutselactiviteit voor de kinderen gepland en waar
heerlijk gedanst kan worden en waar natuurlijk de goedheiligman persoonlijk begroet
kan worden, voor de allerkleinsten is er een rustig knutselhoekje waar eventueel een
ouder bij kan blijven.

Extra container voor kunststof
Inwoners van gemeente De Wolden kunnen in het voorjaar van 2015 een vierde container bij huis krijgen. Dat wordt dan de container voor plastic. Met de vierde kliko
hoopt wethouder Jan van ‘t Zand dat inwoners het afval nog beter gaan scheiden. De
plasticbak komt in plaats van zakken, waarmee nu het kunststof wordt ingezameld.
Volgens de cijfers doet De Wolden het niet slecht bij het scheiden van afval. Nu al
wordt 65 procent gescheiden ingezameld. Dat moet in 2020 75 procent zijn. Om dat
doel te halen neemt de gemeente verschillende maatregelen. De vierde kliko is daar
één van.
Het aanvragen van de vierde kliko is vrijwillig. De gemeente gaat de gft-, de kunststofen de restafvalcontainer straks één keer in de drie week legen. Goed afval scheiden
kan wel een beloning voor de inwoners opleveren, want als het doel van meer afval
scheiden gehaald wordt, komt er in de toekomst een lagere afvalstoffenheffing.
De Wolden gaat in een uitgebreide campagne de inwoners informeren over het afvalplan. Daarnaast komt het plan vanaf donderdag 23 oktober zes weken ter inzage te
liggen en kunnen mensen erop reageren.
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Luchies Bouw
Wiltenweg 19
7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
www.luchiesbouw.nl

GOED EN VOORDELIG

ECOLEUM
HOUTOLIE PV 94
HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348
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Bijeenkomst voor alle ouders van onze
jeugdleden
Op dinsdag 25 november 2014 hebben we iets heel bijzonders voor alle vaders en
moeders van onze jeugdleden/kinderen/leerlingen. Meld je nu aan! Want dit mogen
de ouders absoluut niet missen: de bijeenkomst over het effectief begeleiden van je
kind in de sport.
Wat zeg je aan de ontbijttafel tegen jouw
zoon of dochter op de dag van een spannende wedstrijd? Hoe kun jij langs de kant
je kind het beste helpen? En hoe vang je
hem of haar op na een zege of juist een
nederlaag? Kortom, hoe kun jij jouw zoon
of dochter in de sport effectief begeleiden,
zodat hij of zij met plezier blijft sporten
en zich optimaal kan ontwikkelen? En misschien wel dingen leert waar je kind de rest
van z’n leven iets aan heeft? Daarover gaat
deze bijeenkomst!

De Havezate, dorpsstraat 78 in de Wijk. De
inloop is vanaf 19.15 uur, de bijeenkomst
duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Opgave kan via de mail bij Sportdorp
de Wijk, Dorien van de Kant,
dvandekant@sportdrenthe.nl.
Als je nog vragen hebt, kun je ook
terecht bij Dorien van de Kant,
dvandekant@sportdrenthe.nl.

De ouderbijeenkomst vindt plaats in het
kader van het project Positief Coachen van
Sportdorp de Wijk. Een groep enthousiaste
trainers en coaches volgt een opleiding van
het kennis- en trainingscentrum Positief
Coachen in het effectief begeleiden van
jeugdspelers. Maar wij willen ook alle vaders en moeders, opa’s en oma’s of andere
geïnteresseerde de kans geven om het verhaal te horen. Zeker omdat ouders die deze
bijeenkomst al hebben meegemaakt onder
de indruk waren en positieve effecten
zagen bij hun kinderen toen zij de principes
van Positief Coachen zijn gaan toepassen.
In de sport, maar ook thuis en op school!
De bijeenkomst op dinsdag 25 november
2014 vindt plaats in Ontmoetingscentrum
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Nieuws van het TIP kantoor de Wijk
Vanaf half mei dit jaar wordt het TIP kantoor in de Wijk gerund door uitsluitend vrijwilligers. De gemeente heeft half mei aangegeven niets meer met de lokale activiteiten te doen
te willen hebben en in te zetten op de digitale vindbaarheid van Toeristisch De Wolden.
Het bestuur van de VTRB Vereniging Toeristisch Recreatief Belang heeft zich samen
met de vrijwilligers altijd verantwoordelijk
gevoeld voor
• Het exploiteren van het VVV/TIP kantoor
•	Het organiseren en ondersteunen van
lokale activiteiten
	Lokale activiteiten zijn o.a. , dauwtrappen, fietstochten, ( meerdaagse) wandeltochten, Kerstmarkt, Kerstwandeling,
Grensloos Kunstverkennen, Theatertoer
Dikke Reint, Smikkelen en Bikkelen.
•	Promotie en kaartverkoop van activiteiten
van de lokale verenigingen

GOED EN VOORDELIG

SIGMA
SIKKENS
DRENT
WIJZONOL
WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348
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Om dit alles te kunnen blijven doen vragen
we voor de diverse activiteiten nieuwe
vrijwilligers. Dit kan zijn voor een bestuursfunctie, medewerker op kantoor, uitzetten
van wandel en/of fietsroutes. Stempelen bij
de fiets 4 daagse enz.
Voor meer informatie en aanmelden kan
men terecht bij het TIP kantoor in de Wijk.
telefoonnummer 0522-443275 of per email;
dewijk@tipdewolden.nl
Of op de vrijwilligersmarkt van 28 oktober
a.s. in de Havezate waar de VTRB aanwezig
is van 19.00 tot 21.00 uur.

Dorpsstraat 75A De Wijk telefoon 0522-441666

www.timmerman-autos.nl

In-en verkoop nieuw en gebruikte auto’s
•
•
•
•
•
•

Bosch Car Service
APK Keuringsstation
Airco Service
Wasstraat
Autostofzuiger
Boedelbak verhuur

TANKSTATION
--------------------------------------------------------------------------openingstijden tankstation : ma. t/m vr. : 07.00 tot 22.00
zaterdag
: 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00

scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen
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Laat je horen via uw vereniging voor dorpsbelangen!
De Wolden vindt de mening van u, als inwoner, belangrijk. Met vallen en opstaan lukt
het steeds beter om initiatieven van inwoners in samenwerking met de gemeente vorm
te geven. De ideeën komen in de meeste gevallen voort uit de dorpsvisies. Alle dorpen
in De Wolden hebben een dorpsvisie gemaakt. De visie geeft de ideeën en verwachtingen aan van de inwoners. Wat moet er in een dorp veranderen? Wat moet er behouden
blijven?
Uw vereniging voor dorpsbelangen heeft
een belangrijke rol in het behouden en
ontwikkelen van de kwaliteit van uw
leefomgeving. Heeft u ideeën en plannen ter verbetering? Dan kunt u - naast
rechtstreeks contact op te nemen met de
gemeente - ook contact opnemen met uw
vereniging voor dorpsbelangen.
Om u een beeld te geven van wat de vereniging voor Dorpsbelangen voor u kan betekenen stellen alle verenigingen zich de
komende weken aan u voor in De Wolder
Courant. Deze week vertelt Belangenvereniging De Wijk en Omstreken u meer.
Belangenvereniging De Wijk en Omstreken
zet zich - sinds de oprichting in het voorjaar van 1998 - in voor de belangen van
inwoners van de Wijk.
Wat is het doel van de vereniging?
Het in stand houden van een leefomgeving, waar het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. Dat houdt in dat wij
contact onderhouden met de bestuurders
van gemeente De Wolden en het ambtelijk
apparaat. Het bestuur bezoekt informatiebijeenkomsten op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, onderhoud en aanleg
van openbare voorzieningen, wegen en
voetpaden.
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Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?
• Het organiseren van de jaarlijkse zwerfvuilactie.
• Het deelnemen aan de werkgroep voor
de herinrichting van de Julianaweg.
• Het deelnemen aan de werkgroep voor
het nieuwe centrumplan/parkeren Holwortelplein.
• Een overzicht maken van de toestand
van de voetpaden in het dorp en overleg
met de gemeente hierover voeren.
• Het deelnemen aan de werkgroep om het
oversteek probleem Postweg-Dorpsstraat
op te lossen.
• Bij werkzaamheden, zoals het plaatsen
van het bergbezinkbassin bij Voorwijk,
opletten en aandacht vragen bij de
bevoegde instanties om problemen op te
lossen.
• Het oprichten van een werkgroep, die de
mogelijkheden voor de zelfstandigheid
van het ontmoetingscentrum De Havezate gaat onderzoeken.
• Er wordt ook gekeken hoe het met het
zwembad in de toekomst moet gaan.
• Samen met de werkgroep wandel- en
fietspaden onderhouden.
• En natuurlijk is de Dorpsvisie tot stand
gekomen, die we graag samen met de
inwoners van de Wijk willen uitvoeren.

Contact
Via het mailadres van de secretaris gvandebelt71@gmail.com kunt u ons bereiken.
Gina Homan (voorzitter), Gerrit v.d. Belt (secretaris), Ina ten Wolde (penningmeester),
Jan van Spijker, Bouwina Harthoorn en Bea van Oenen
Heeft u ideeën, vragen of suggesties?
Het bestuur van de Belangenvereniging
vergadert in principe één keer per maand
op de eerste woensdag in de Havezate.
U kunt altijd aanschuiven met een vraag,
idee of opmerking. U kunt ook kijken op
www.dorpsbelangendewijk.nl. Ook verschijnen er regelmatig berichten over activiteiten en resultaten op de site Dewijk.
info, in de Meppeler Courant en de Wolder
Courant. Verder wordt er gewerkt aan een
nieuwsbrief.

tiatiefgroep Havezate tot het zelfstandig
worden van het ontmoetingscentrum.
• Ook met de initiatiefgroep voor het
zwembad De Slenken denken we mee en
ondersteunen deze groep.
• Het realiseren van het fietspad vanf de
Wijkbrug tot de NAM locatie langs het
kanaal.
• Organiseren van inloopavonden om initiatieven van de gemeente, die betrekking
hebben op de leefomgeving, te bespreken.

Wat willen we gaan doen?
• Het behartigen van de belangen van de
inwoners van de Wijk, voor zover mogelijk.
• Ondersteunen en meedenken met de ini-

Al deze zaken kunnen we als bestuur niet
alleen. We hebben de steun en hulp van de
inwoners van de Wijk nodig.
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Prijswinnaars kleurplaten wedstrijd
Doomijn kinderopvang
Vrijdag 10 oktober vond de open dag op
Doomijn KDV Postweg plaats. Vanaf 16:00
uur stond de deur open voor iedereen die
een kijkje op onze vestiging wilde nemen. De kinderen konden cake versieren,
geschminkt worden en er werd lekker
gesprongen op het springkussen. Onder
het genot van een kopje kofﬁe of thee
genoten de ouders van het spelen van hun
kinderen.
Een belangrijk moment van de dag was de
uitslag van de kleurplatenwedstrijd. Miek
Oetsen, Laura Schalen, Judith Gol en Hilleen
Kip mochten als trotse winnaars naar voren
komen.
Nadat ze hun prijs in ontvangst hadden genomen werden de winnaars op de foto gezet.
Laura kon er die middag helaas niet bij zijn, waardoor oma de prijs voor haar in ontvangst heeft genomen.
Die middag was er nog een wedstrijd. Alle aanwezigen konden raden hoeveel blokjes er
in een vaas zaten. Fay van Zutphen had het aantal blokjes precies goed geraden: het
waren er 241. Ook Fay heeft een mooi prijsje gekregen.
We kijken met veel plezier terug naar de gezellige en geslaagde open dag op vrijdagmiddag 10 oktober. Tevens willen wij drogisterij Wens bedanken voor hun bijdrage aan
de geschenken.

Kerstwandeling
Tweede kerstdag is bij uitstek geschikt voor een wandeling. De VTRB (Vereniging Toeristisch en Recreatief Belang) De Wijk-Koekange-IJhorst organiseert daarom op vrijdag
26 december weer een prachtige kerstwandeling in en rondom De Wijk. De start is bij
de kantine van vv Wacker aan de Wiltenweg in De Wijk. Er kan gestart worden tussen
10.00 - 13.30 uur. Meer informatie 0522-443275.
12

DROGER STUK?

Wij repareren alle gerenommeerde merken

Kerst-in De Wiek op 14 december
Noteer het alvast in uw agenda! Zondag 14 december wordt de
Kerst-in De Wiek georganiseerd voor de Wieker Meule.
De Oranjevereniging die de markt vorig jaar nog organiseerde
i.s.m. met Tip De Wijk heeft zich terug getrokken uit de
organisatie omdat het organiseren van een dergelijke markt
best veel tijd en energie kost. En er te weinig man/vrouw kracht
voor handen was. Dit jaar wordt de Kerst-in De Wiek georganiseerd
door de Tip i.s.m. Stichting de Wiek Actief. Het belooft weer
een gezellige markt te gaan worden met vele kraampjes,
muziek, lekkernijen en volop vertier.

BEL DIRECT

0522 - 252654

Hagedoorn Electro World Meppel

Keizersgracht
27
Wilt u een kraam huren of meer
informatie
7941
KB
Meppel
neem dan even contact
met Tip DeELECTROWORLD.NL
Wijk.
Telnr. 0522-443275.

VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

BEL DIRECT

0522 - 252654
Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB Meppel
ELECTROWORLD.NL
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Fietsenkeuring
OOK UW HOND KAN SPEUREN !!!
Veilig Verkeer afdeling De Wolden heeft ook dit jaar weer de fietsen van de schoolgaande kinderen van de lagere scholen gecontroleerd. Het ging daarbij om de keuring van
fietsen van de groepen 4 t/m 8. In totaal werden er in de week van 6 t/m 9 oktober in
De Wolden 1433 fietsen gekeurd, waarvan 246 of 17.17 % voor een herkeuring aangeboden moeten worden.
dat men opvalt, b.v. doordat autolichten de
Jan Huizing van VVN De Wolden was betrokreﬂectoren, die aan een goede fiets zitten,
ken bij de keuring van de fietsen. ‘Een
doen oplichten. Pas als een fiets helemaal
enkeling was de keuring vergeten en kwam
aan alle eisen voldoet krijgt de fiets een OK
uitgerekend die dag met een crossfiets
stikker’.
waar niets van deugde. Wij keuren de fietsen voor de veiligheid van de kinderen zelf.
Per jaar worden de fietsen van de schoolHet is heel belangrijk dat er reﬂectie aan
De Speurhondenschool heeft nu weer plaats voor nieuwe cursisten. Dag en tijdstip
kinderen een beetje beter, wat voor Veilig
een fiets zit, zowel voor- achter als opzij,
in overleg. Het betreft Vlakte- en Praktijkspeuren [vermiste personen].
Verkeer betekend dat er serieus naar gekein de wielen dus. Met name als het scheKosten € 10,00 p.u. les. Tevens zoeken we meisjes vanaf 13 jr. die [tegen kleine vergoeken wordt.
merig wordt is het veilig voor iedere fietser

ding] willen assisteren als speurhulp. Speurgebieden: De Wijk, IJhorst, Staphorst.
Info: Speurhondenschool Martin’S, tel.: 06-27 29 27 00 - Facebook: Speurhondenschool.

financieel
management
coaching

Zolang de voorraad strekt

Partij ouderwetse PHILIPS
GLOEILAMPEN mat
Kogel lamp

Standaard lamp

E 14

25 W

E 27

25 en 40 W

E 27

25 , 40 en 60W

€ 2.40 PER STUK

administratieve
dienstverlening

ADMINISTRATIE- EN
ADVIESBUREAU
VOOR HET
KLEINBEDRIJF,
STARTERS,
FREELANCERS EN
ZZPʼERS

10 halen 9 betalen

Ook hebben wij weer

LIJNLAMPEN van 35 en 60 W
14

& begeleiding

Heerengracht 1, 7941 JH MEPPEL
0522 – 440 511
WWW.DETERB.NL
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Clubkampioenschappen WGV en Verloting!
Ieder jaar organiseert WGV de clubkampioenschappen. Dit jaar doen we dat op 15
november. Het clubkampioenschap is voor iedereen die aan Turnen en/of Acrogym
doet. Het niveau maakt dus niet uit! Iedereen is van harte uitgenodigd.
De hele dag staat in het teken van sportief bezig zijn. In de ochtend hebben we het
turnkampioenschap en in de middag het Acrokampioenschap.
‘s Middags is er weer een grote verloting georganiseerd met mooie prijzen! Deze
prijzen zijn ter beschikking gesteld door de verschillende ondernemers uit De Wijk en
omstreken. De hoofdsponsor van WGV -Garage Nieuwenhuizen uit Rogat- heeft een
prachtig bedrag beschikbaar gesteld om mooie prijzen te kopen voor de verloting.
Daarnaast hebben verschillende ondernemers uit De Wijk e.o. producten en waardebonnen aangeboden.
Verloting
In de week van 2 november worden de loten verkocht door de leden van WGV. De verloting vindt plaats op 15 november vanaf de middag in de Sporthal Slenken in De Wijk. De
gewonnen prijzen worden dan direct uitgekeerd.
De ondernemers welke prijzen ter beschikking hebben gesteld zijn o.a.:
Autobedrijf Nieuwenhuizen, Interieurwereld Van de Belt, Mulino en RS kaas, WENS en
Modewereld Van de Belt.

Speeltuinvereniging “De Speulhorst”
organiseert wederom dit jaar
de Sint Maarten optocht!
Op dinsdag 11 november zal de optocht om 18.00 uur vertrekken vanaf de parkeerplaats naast de molen. De route is: parkeerplaats naast de molen, Julianaweg, Prins
Clauslaan, Oosterakker, de Stobbe, Dorpsstraat, Postweg, Secr. Ottermanweg, Molenstraat einde parkeerplaats.
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Informatie:

Alarmnummer ................................................................... 112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk ..........................0522 – 820377
Bibliotheek De Wijk ....................................................... 0522 – 441434
Centraal Meldpunt De Wolden ................................. 0528 – 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe ............0522 238508
Gemeente De Wolden ................................................... 14 0528
Huisartsenpost Meppel ................................................ 0900-1120112
Huisartsenpraktijk De Wijk ....................................... 0522 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
OBS de Horst ...................................................................... 0522 441 942
Ontmoetingscentrum De Havezate .......................0522-44 42 00
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden .06-15949969
Politie de Wolden ............................................................ 0900-8844 (geen spoed)
Regionale nieuws ............................................................ www.weblog-dewolden.nl
Tourist Info de Wijk ....................................................... 0522-44 32 75
Uitvaartzorg Gerda Habes ......................................... 06 125 6669

deWijk.info

Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws over De Wijk is ook te vinden op: www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 22 november 2014. Kopij inleveren voor 17 november 10.00 uur
16

