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Haal de feestversiering maar weer van zolder 

en zorg dat je in optimale conditie bent, het 

Wieker feest staat op het punt te beginnen. 

En waar heb je die conditie dan voor nodig, 

nu wel voor de vele sportieve onderdelen. Op 

de woensdag zowel de MTB streetrace als de 

spelletjesavond met klaverjassen, darten en 

sjoelen. Ben je meer een hardloper dan kun je 

donderdag meedoen aan de traditionele 

Wiekloop. En als laatste is er natuurlijk de 

zeskamp met uit één lopende spellen. 
 

De feestversiering is noodzakelijk voor de 

straatversiering en de bogen, zowel onver-

licht als verlicht. Maar deze versiering mag 

zeker ook niet ontbreken tijdens de optocht. 

Om van al het versieren en de ‘sportieve’ 

onderdelen bij te komen is er natuurlijk mu-

ziek; Dickninger Geuzen (vrijdagmiddag), 

Karambam en Wolter Kroes (vrijdagavond), 

Melrose en Jannes (zaterdagavond) en op de 

afsluitende zondagmiddag zanger Orlando en 

DJ the Pirate. De Oranjevereniging is er klaar 

voor. Tot ziens op het Wiekerfeest van 24 t/m 

28 augustus. (foto: Wieker feest 2019)   
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Te koop, gevonden, verloren  
 

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260    

Adverteren, tips, nieuws redactie?                                   
Telnr. 06-50953385                                                      

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 

 

 

Slagwerkensemble Apollo 

oogst lof met optreden 
 

In alle vroegte reisde het SWE Apollo op 

zaterdag 2 juli af naar Rastede in Duitsland, 

waar de muzikanten al om 9.15 uur moesten 

optreden. Tijdens de Rasteder Musiktage 

kwamen Showkorpsen en Slagwerkgroepen 

uit heel Europa hun kunnen laten zien en ho-

ren. 
 

Het Slagwerkensemble speelde tijdens hun 

concert twee nummers, te weten Stings of a 

Thorn en Inner Contradictions. 

Het laatste nummer was nog nooit gespeeld 

door een Slagwerkensemble en het SWE had 

dus de eer om voor het eerst in Europa dit 

nummer te mogen spelen. 
 

Na afloop van het optreden was de aanwezige 

componist onder de indruk hoe het nummer 

door de muzikanten van Apollo gespeeld 

was. Na de welverdiende vakantie gaat het 

SWE beginnen met de voorbereidingen van 

het 125 jarig jubileum van de Koninklijke 

Muziekvereniging Apollo. 
 

Wijker Kunst ingescheept 
 

Zangvereniging Wijker Kunst heeft als goede 

gewoonte, evenals meerdere verenigingen, 

het actieve seizoen op feestelijke wijze af te 

sluiten. Dat was de laatste twee jaar niet mo-

gelijk vanwege de corona pandemie, doch dit 

jaar pakte de activiteitencommissie van ge-

noemde vereniging, flink uit!  
 

Men had een bus ingehuurd die de zestig 

deelnemers tellende groep ’s middags om 

16.00 uur, naar Zwolle bracht, waar men 

'ingescheept' werd op een prachtige rond-

vaartboot, die het gezelschap over de IJssel, 

richting Deventer voerde. Een prachtige 

tocht, waarbij regelmatig geconstateerd werd, 

dat we toch een prachtig, natuurrijk  Neder-

land hebben! 
 

Ook de gezelligheid werd niet vergeten! En 

natuurlijk werd er gezongen onder leiding 

van dirigent Mannes Hofsing en ook met 

begeleiding van accordeonist (en lid van het 

koor) Cees Briek. Een heerlijk diner aan 

boord, onderbrak het muzikale gedeelte, doch 

toen men het heerlijke toetje (zittend in het 

uitbundig schijnende zonnetje op het dek) 

verorberd had, bleek dat Wijker Kunst ook 

over talenten beschikt, die er nier voor terug-

deinzen, om solo op te treden! Het werd zo-

doende een gezellige boel! Dankwoorden, 

wederzijds, waren zeker op hun plaats, voor 

men tegen 23.00 uur weer In De Wijk arri-

veerde.  

Jan Tijink 
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 Vind je trommelen  

ook zo leuk? 
 

Het slagwerkensemble van de Koninklijke 

Muziekvereniging Apollo begint in het nieu-

we schooljaar weer met de opleiding voor 

slagwerkwerker. Onder leiding van docent 

Wessel Kruisselbrink worden er in de Brede 

School lessen gegeven op alle slagwerkinstru-

menten, zoals snare-trom, pauken, percussie 

instrumenten  en melodische slagwerkinstru-

menten als xylofoon, marimba en bels. 
 

Wil je meer informatie, stuur dan een mail 

naar jeugdswe@apollodewijk.nl of Neem 

contact op met Stefan Bork, telefoon 06 133 

732 27. Zien we jou gauw terug bij het Slag-

werkensemble van Apollo? 
 

Slagwerkensemble 
 

In de loop van jaren is het slagwerkensemble 

uitgegroeid tot een volwaardig orkest, met 

een gevarieerd repertoire. Het slagwerken-

semble is een enthousiaste groep van 18 leden 

van alle leeftijden. Naast de bekende slag-

werk instrumenten wordt er ook gebruik ge-

maakt van onder andere de bas gitaar. 
 

Bij de vele verschillende optredens, zoals bij 

het optreden met Rockband Big John en Pop-

koor Nameless, en Piratenkoor De Dickninger 

Geuzen, stonden vele bekende nummers op 

het programma en dat maakt het SWE tot een 

graag geziene gast op het podium. 
 

En natuurlijk mag het jubileum optreden met 

Melody Percussion Band Concordia uit Krim-

pen aan den IJssel en Popkoor Nameless uit 

de Wijk/IJhorst niet ontbreken. Wat een per-

fecte combinatie tussen slagwerk, zang en 

Rock! 
 

De afgelopen jaren heeft het slagwerkensem-

ble ook meegedaan met de Open Nederlandse 

Slagwerk Kampioenschappen (ONSK) en dat 

was voor de leden een mooie afwisseling om 

hieraan deel te nemen. Naast de concert optre-

dens, verleent het slagwerkensemble natuur-

lijk ook samen met het harmonie orkest haar 

medewerking aan de optochten in de Wijk en 

omgeving en natuurlijk het jaarlijks terugke-

rend Voorjaarsconcert. 
 

Het slagwerkensemble repeteert elke donder-

dagavond van 19.45 – 21.45 uur onder leiding 

van dirigent Erik Zweers. 
 

Voor vragen over het slagwerkwerkensemble 

kun je een mail sturen naar: 

jeugdswe@apollodewijk.nl t.a.v. Stefan, of 

kom een keer kijken op onze repetitieavond. 
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Alle bekende / onbekende Nederlandse artiesten zijn bij ons te boeken!            

 

Alien in het zonnetje gezet 
 

Alien de Jonge (28) is onlangs in het zonnetje 

gezet door Noorderboog. Want ze is 12 ½ jaar 

actief als vrijwilligster in woonzorgcentrum 

Dunninghe. Ze helpt o.a. met koffieschenken 

en doet dit met veel liefde en plezier. De be-

woners vinden het altijd fijn als Alien er is, 

want ze is heel behulpzaam en kan goed over-

weg met de senioren.  Ze is ‘het zonnestraal-

tje met een beperking’ aldus een van de be-

woners. 
 

Als blijk van waardering voor haar inzet, ont-

ving Alien een oorkonde, bloemen en een 

cadeaubon. Emma Eefting werd ook bedankt 

voor haar inzet. Zij is 25 jaar actief als vrij-

willigster.  
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Daar is ie dan!  

De nieuwe beheerder van “Ons  Dorpshuis”!  

Het bericht kwam zo maar uit de lucht vallen. 

De 56 jarige Mark van Braam is door het 

stichtingsbestuur, voor 25 uur per week als 

zodanig benoemd. 

Een echte ‘Wieker’ mogen we wel zeggen. 

Geboren in een muzikaal gezin als zoon van 

Hennie en Tinus van Braam, met als broer 

Wim. Hij heeft onze lagere school De Horst 

bezocht, had belangstelling voor muziek, 

kreeg les als hoornist (wat hij nog steeds met 

veel enthousiasme speelt in onze Koninklijke 

Muziekvereniging Apollo) van de bij velen 

nog steeds bekende dirigent Kasper Olink . 

Na zijn opleiding op  de L.T.S. in Meppel, 

kwam hij op de middelbare school in Hooge-

veen terecht in de opleiding bakkerij, koken 

en kelner. Hij ging werken bij de luxe bakke-

rij De Haer in Zwolle. 

In 1996 loopt Mark tegen zijn buurmeisje 

Alena Vilic aan, die met haar familie ge-

vlucht was uit Bosnië- Herzegovina. Dat 

heeft een huwelijk tot gevolg.  Alena komt 

hier in Nederland in de verpleging terecht, 

terwijl hun dochter Selma ook de verpleging 

heeft opgezocht. Zoonlief Lars zit nog op het 

Delton College in Zwolle.  

Na een aantal jaren verlaat Mark het bakkers-

leven en komt in dienst bij de firma Boer in 

Staphorst, waar hij op de afdelingen keuken-

montage/ sanitair een belangrijke schakel is. 

Nu Mark 56 is, werd het lichamelijke werk 

hem toch wel wat te zwaar. Vandaar dat hem 

de functie van beheerder van ‘Ons Dorpshuis’ 

wel wat leek.  

En zo is ’t gekomen! En zo zullen we hem 

voortaan, samen met zijn twee vrouwelijke 

assistenten, tegenkomen in ons mooie dorps-

huis. En geloof maar dat het enthousiasme er 

van afstraalt!  

Mark beschikt ook nog over een rijdende 

snackwagen waarbij hij kan zorgen voor de 

hapjes bij een feestje. 

We wensen deze sympathieke  dorpsgenoot 

alle succes in zijn nieuwe functie!                                                                     

Jan Tijink 
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De Slenken Triatlon  
 

Ben je op zoek naar een sportief doel deze 

zomer, je kan je hart ophalen in de Wijk. Op 

zaterdagochtend 3 september wordt De Slen-

ken Triatlon voor de derde maal gehouden 

vanuit het zwembad De Slenken in de Wijk. 

Er zijn twee afstanden: een 1/8ste triatlon en 

een 1/16de  triatlon. Ook voor jongens en 

meisjes is er een categorie en naast individu-

ele deelname is ook starten in een team mo-

gelijk. Teams bestaan uit drie personen die 

elk een onderdeel voor hun rekening nemen. 

De start is om 9.00 uur in De Slenken, deel-

name kost voor individuen 10 euro en voor 

teams 15 euro.  Aanmelden kan 

via www.zwembaddeslenken.nl/triatlon 
 

Kindertheater Festival  
 

Op zaterdag 20 augustus zal het tweede Ons 

Kindertheater Festival plaatsvinden in De 

Wijk. Het thema is: Kijken, Luisteren en 

vooral Doen! Het programma is gericht op 

kinderen/jeugd, maar is voor iedereen toe-

gankelijk en  het meemaken waard.  
 

Een paar bekenden van vorig jaar zijn op-

nieuw van de partij. Zoals Kindercircus Oki-

doki die twee voorstellingen zal geven en 

een aantal workshops zal verzorgen. De Cir-

cusknecht, met zijn geheel zelfgemaakte 

bakfietsdraaimolen, die hij begeleidt met 

trekharmonicamuziek is er dit keer ook weer 

bij. 

Programma 

Ruth Bouwmeester van ‘Ruth’s Theater Hut-

gaf vorig jaar theaterworkshops en komt dit 

jaar met een eigen voorstelling van uit haar 

verbouwde caravan, gevolgd door work-

shops. Het Rumi Kunst Instituut uit Rotter-

dam is voor het eerst in Drenthe. Papier mar-

meren zal gedemonstreerd worden  en kan 

worden uitgeprobeerd. Zelfs toenmalig Ko-

ningin Beatrix is een keer bij hen komen 

kijken bij een demonstratie.  
 

Akira Matsumodo is een veelzijdig kunste-

naar, keramiek, Japans papier maken, papier 

versieren, vogels vouwen.... maar in Ons 

Kindertheater komt hij laten zien en vertellen 

over papier dat uit melkpakken komt, waar je 

weer nieuw papier van kan scheppen. Versie-

ren met gedroogde bloemetjes, letters indruk-

ken bijvoorbeeld. Apal Appa komt, en zal 

muziekvoorstellingen geven, en workshops, 

op djembé.  
 

Gratis entree 

Verder kan er geverfd, getekend, grote bellen 

geblazen worden, en is een café voor wat 

drinken en eten. Limonade is gratis. En de 

entree ook.  
 

Informatie 

Meer informatie over Ons Kindertheater is te 

vinden op Facebook en Instagram. Locatie: 

tweede plantsoen van de Willem Koopsweg 

in De Wijk. Tijd: 13.00-17.00 uur 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Jan en Riek 60 jaar getrouwd  

Riek van Selm en Jan Rietveld leerden elkaar 

tijdens een verjaardag in Jutphaas kennen, 

een dorp dat begin jaren zeventig geheel door 

Nieuwegein werd opgeslokt. Woensdag 20 

juli vierden ze in de Wijk dat ze zestig jaar 

geleden trouwden. In de middag werd dat in 

dorpshuis De Havezate gevierd. 

Jan Rietveld ging met een vriend mee naar de 

verjaardag van de zus van Riek, een beetje 

met als motto ‘er zijn wel meer leuke meiden 

daar’. Die vriend was vastbesloten om de zus 

van Riek aan de haak te slaan, maar die po-

ging strandde. Jan daarentegen leerde er Riek 

kennen en wist wél voldoende indruk te ma-

ken. „De vonk sloeg inderdaad snel over”, 

zegt Riek daar nu over. 

Het mooiste huis                                                        

De 86-jarige Jan en zijn zes jaar jongere 

vrouw vertellen hun verhaal in hun eigen wo-

ning aan de Prins Clauslaan. Misschien wel 

het mooiste huis van de hele rij met prachtig 

vrij uitzicht op het grote grasveld dat eigen-

dom is van de Vereniging van Eigenaren. Het 

verhaal begint dus in Jutphaas, een dorp waar 

enigszins melancholisch over wordt gespro-

ken. Jan en Riek hadden al vlot in de gaten 

dat het wel erg druk werd in die Utrechtse 

regio, er volgde een verhuizing naar Finster-

wolde, Oost-Groningen. „Dat was een com-

munistisch bolwerk, echt geweldige mensen 

daar”, kijkt Jan terug. 

Hij was daar in dienst bij een van de 

grootste boerderijen, eigendom van de 

gemeente Groningen. „Ik was bedrijfs-

leider op het fruittelersbedrijf. Ik heb 

meerdere opleidingen gevolgd, in de 

fruitteelt en tuinbouw, maar ook heb ik 

een onderwijsakte gehaald.” Hij had 

destijds trouwens best geluk, want er 

waren niet alleen 150 sollicitanten, maar 

onder hen was ook een studievriend. 

Logisch dat de vacature gewild was, 

want naast een mooi salaris zat er ook 

een fraaie boerderij aan de baan vast. 

Riek had het druk genoeg met de opvoeding 

van hun twee kinderen en het verzorgen van 

de catering voor de werknemers op de boer-

derij. 

Zoektocht                                                                 

Later zette Jan zijn carrière voort in de groen-

te- en fruithandel, eerst bij de veiling in 

Zwolle en Kampen, daarna begonnen ze sa-

men een eigen bedrijf. Ze woonden inmiddels 

in Hasselt, ze kochten vooral in voor grotere 

exporteurs en grootwinkelbedrijven. Zo deed 

Jan Rietveld ook zaken met Ter Wal in Mep-

pel. Liefst 32 jaar woonde ze tevreden in Has-

selt, maar hun woning was te groot. Hun 

zoektocht bracht ze naar de Wijk en dat is nu 

alweer elf jaar geleden. „Dit is een mooi dorp 

met plezierige mensen”, geeft Riek aan. 

Brein in beweging                                                         

Ze hebben veel gefietst, maar dat gaat nu wat 

moeizamer. Met Riek op haar scootmobiel en 

Jan op zijn driewielerfiets blijven ze echter 

mobiel. „Dat is belangrijk, veel bewegen”, 

verzekert Jan. „Onze huisarts zegt dat je voor-

al moet zorgen dat je het brein in beweging 

houdt. Nou, wij zitten op het terras, we zijn 

lid van de seniorenvereniging, we lezen veel 

en praten samen over artikelen die we lezen 

en over wat er in de wereld gebeurt. En ik zit 

in het bestuur van de Vereniging van Eigena-

ren”, geeft Jan aan, ten teken dat ze samen 

goed hun best doen.                                      
Foto/verhaal: Artizzl Media/Peter Nefkens 
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Groep 8 neemt afscheid 
 

De leerlingen van groep 8 hebben woensdag 

13 juli afscheid genomen van IKC De Horst. 

In de Havezate speelden ze voor een volle 

zaal met familieleden de afscheidsmusical 

Het goud van eiland Albatros! Vanaf de mei-

vakantie zijn de leerlingen bezit om te oefe-

nen, decorstukken te ontwerpen en te schil-

deren. De generale repetitie was dinsdag-

avond voor senioren. En woensdagmorgen 

voor de overige leerlingen van De Horst. 

Geruchten over opgedoken piratengoud zor-

gen voor chaos en rivaliteit tussen allerlei 

schatzoekers op het paradijselijke eiland Al-

batros. Op het eiland Albatros blijken gouden 

munten van een oude piratenschat te zijn op-

gedoken. Het kleine paradijselijke eiland 

wordt al snel overspoeld door allerlei bezoe-

kers die hopen ook goud te vinden: schatzoe-

kers, avonturiers, schipbreukelingen, maar 

ook dagjesmensen, klunzige piraten en andere 

bijzondere bezoekers stappen aan wal. Stuk 

voor stuk gaan ze enthousiast op zoek! 
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Arjan Harthoorn van start 

met AJD Sport en Massage 

In zijn vrije tijd is Arjan Harthoorn uit De 

Wijk het liefste aan het sporten. Zo maakt hij 

graag een rondje op zijn mountainbike, of op 

de racefiets. Daarnaast verzorgt hij sportles-

sen zoals: bodypump, rpm, spinning, kickfit, 

circuittraining, bootcamp en personal trai-

ning. En daar is nu ook sportmassage aan 

toegevoegd. Onder de naam AJD Sport en 

Massage is hij onlangs zelfstandig van start 

gegaan. 

Alle bovengenoemde disciplines worden ver-

zorgd bij Atlas Sport in De Wijk, Balkbrug en 

sinds kort ook in Ruinerwold. Of op een loca-

tie naar wens. Bij deze sportschool is Hart-

hoorn een bekend gezicht. De letters AJD in 

de bedrijfsnaam staan in dit geval voor: Adri-

aan, Johannes en Dirk. Een combinatie van de 

intitalen van zijn doopnaam en de namen van 

zijn opa en vader. ‘Ze hebben mij altijd geïn-

spireerd dit te doen!’. 

Professionele begeleiding 

In het dagelijkse leven is Harthoorn werk-

zaam bij een accountantskantoor in Nunspeet. 

‘Dit is prima te combineren met AJD Sport en 

Massage. Omdat de lessen vaak in de avond-

uren en in het weekend zijn. En ik ook veel 

thuis werk’. Daarnaast krijgt hij hulp van 

dochter Jannet, die de communicatie en social 

media gaat verzorgen.  In de toekomst hoopt 

Arjan zich volledig te kunnen storten op zijn 

eigen bedrijf. ‘Het is de passie en de liefde 

voor sport waar ik mijn kracht uit haal. En dat 

zie ik ook terug bij anderen. Daarom vind ik 

het ook hartstikke mooi om hen te helpen. 

Samen trainen, werken aan een doel. Samen 

bewegen op muziek, ieder op eigen niveau 

met professionele begeleiding’. 

Bij AJD Sport en Massage krijgt  elk individu 

een training die praktisch en professioneel is 

gericht op eigen wensen en verlangens, waar-

bij alles mogelijk is met inzet en doorzettings-

vermogen. Harthoorn: ‘Iedereen heeft zijn of 

haar persoonlijke doel, op welk niveau dan 

ook. Daar hebben we wel eens een duwtje in 

de rug bij nodig. We richten ons op bewegen, 

voeding én gedrag. Uiteraard houden we de 

vorderingen bij aan de hand van metingen en 

conditietesten’.  

Sportmassage  

Sporters die zwaar trainen of intensieve wor-

kouts doen hebben baat bij een sportmassage. 

‘Dit verbetert de doorbloeding van je spieren, 

waardoor de afvalstoffen sneller worden afge-

voerd. Daarmee wordt het herstel van je li-

chaam bevordert en voorkom je blessures 

door overbelasting van je spieren’.  Meer in-

formatie: www.ajdsport.nl 



bedenken ontwerpen uitvoeren

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 728100
www.gacreatief.nu

Geworteld in het verleden, 
indrukwekkend in het heden
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Juf Geja Wanders gaat                  

bijna met pensioen 
 

Voor Juf Geja Wanders (63) was het vrijdag 

een bijzondere dag. Ze gaat het een beetje 

rustiger aan doen. En stopt als kleuter/peuter 

leidster op IKC De Horst. Wel blijft ze voor-

lopig nog oproepbaar als invalkracht. Daarom 

werd ze ’s morgens van huis opgehaald met 

een versierde bakfiets, en was er een feestelij-

ke programma  met een speciale Hondenpara-

de en De Horst Got Talent. 

Wanders begon haar onderwijs carrière  als 

18 jarige op een kleuterschool in Wolvega. 

Waar ze vijfendertig kinderen in de klas had. 

Toen er een functie vrijkwam bij Kleuter-

school Het Eendenest in De Wijk solliciteerde 

ze daarop. Na een proefles werd ze daar aan-

genomen. Ze maakt ook de overgang mee 

naar de basisschool. ‘Een prachtige en hecti-

sche tijd, ik kan er wel een boek overschrij-

ven als het moet!’. 
 

Sinterklaastoneel 

Een mooie anekdote wil ze nog wel kwijt. 

‘Vroeger had je het Sinterklaastoneel op 

school. Alle leerkrachten speelden mee. Mijn 

rol was clown, en daarbij bood ik aan om op 

de Bariton een Sinterklaasliedje te spelen. De 

collega’s hadden er weinig vertrouwen in of 

zo’n 19 jarige snotneus dat wel kon!  Om het 

mij gemakkelijker te 

maken hadden ze er 

stickertjes opge-

plakt, met de bijbe-

horende noten. Wat 

ze echter niet wisten 

is dat ik bij de fanfa-

re in Wolvega ook al 

op dat instrument 

had gespeeld.  Toen 

ik aan de beurt was, 

vielen ze van verba-

zing bijna van hun 

stoel. Dat hadden ze 

niet verwacht! Na-

dien werd ik gelijk 

gevraagd om bij Apollo te komen spelen’ 

vertelt ze lachend.  
 

In De Wijk bleef ze altijd peuter/

kleuterleidster. ‘Een bewuste keuze. Met die 

kleintjes werken is  het mooiste. Ze zijn dan 

nog aan het ontdekken, verwonderen, speels 

en nog wat naïef’. Toen ze zelf kinderen 

kreeg is ze er tijdje uit geweest. Samen met 

haar echtgenoot Jan Wanders, heeft ze drie 

kinderen en drie achterkleinkinderen. ‘Een 

vierde is op komst’. Wel bleef ze betrokken 

bij de school. ‘Als vrijwilliger, voorleesouder, 

bestuurslid en in de ouderraad.  
 

Gek op dieren 

Wanders is gek met dieren. Thuis heeft ze 

kippen, een kat en een hond. ‘Mijn vader zei 

vroeger altijd; je had op een boerderij moeten 

gaan wonen’. Daarom hadden de kinderen 

een hondenparade voor haar georganiseerd op 

het schoolplein. Waar ze een rondje liepen 

met hun huisdier en er wat over vertelden. 
 

Hoe ze straks haar vrije tijd gaat indelen weet 

ze nog niet. Maar vervelen is er vast niet bij. 

‘Ik mag graag sporten, daarnaast meer tijd 

voor kinderen en kleinkinderen. En mijn moe-

der van 95 jaar leeft ook nog, dus daar ben ik 

ook geregeld. Een weekendje weg gaan we 

vast ook vaker doen. En verder zien wel hoe 

het komt!’. 
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Cupcake concert geslaagd 
 

Zaterdag 9 en 10 juli was het jeugdweekend 

van Apollo (o.a slapen in de brede school) 

Het weekend werd zondagmiddag afgesloten 

met een Cupcake concert – een idee van het 

jeugdorkest. Vele bezoekers kwmamen luis-

teren naar verschillende muziek stukken van 

het opstap- en jeugdorkest. Daarnaast was er 

een saxofoon verassing. De blokfluiters slo-

ten het seizoen muzikaal af. En natuurlijk 

waren er heel veel lekkere cupcakes. 
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Bemo Entertainment ………………………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Dorpshuis De Havezate……………………….. 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Gemeente De Wolden………………………… 

Huisartsen Spoeddienst……………………….. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

IKC De Horst………………………………… 

Politie De Wolden…………………………….. 

Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 
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Informatie:  

112 

0522 - 820377  06-1942591  

0522 - 440410 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

14 0528 

0900 - 1120112 

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

0522 - 441942 

0900 - 8844 (geen spoed) 
06 - 125 666 69 

http://www.dewijk.info
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