
  

   

Frisse duik in de Reest voor het goede doel 

                                    4e jaargang nr. 01 l 7 januari 2017 

 

De traditionele Nieuwjaarsduik in de Reest 

was behoorlijk fris dit jaar. Naar schatting 

honderd personen waagden zich aan een 

sprong in het ijskoude water.  

Dat zijn er in het verleden wel eens meer 

geweest. MC Antrappers voorzitter Arend 

Klomp had er wel een verklaring voor. ‘Er 

heerst (e) een griepepidemie, velen waren 

ziek of net hersteld. Het water was met een 

graadje of 4 -5 behoorlijk koud, en er stond 

een fris windje. Vanaf IJhorst kant waren er 

iets minder duikers. Ook de publieke belang-

stelling was daardoor waarschijnlijk iets min-

der’. Toch wordt teruggeblikt op een geslaag-

de duik. Die voor de dertiende keer plaats 

vond. Met aanvulling van de motorclub 

bracht de duik in totaal € 2000 euro op. Zoals 

elk jaar gaat de opbrengst van de duik naar 

een tweetal goede doelen in De Wijk en IJ-

horst. De Wijk gaat het besteden aan een Out-

door fitnessbaan. Door de Antrappers om-

schreven als een speeltuin voor jong en oud. 

IJhorst voor de aanschaf van feestverlichting 

in het dorp. De motorclub bracht onlangs ook 

nog € 1000 euro naar het Glazen Huis in 

Gramsbergen. Ten behoeve van de Stichting 

ALS. Dit bedrag werd ingezameld tijdens de 

Off the Road Rit en een Motor-toerrit.  << 
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Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

Symposium Vrouwennet-

werk Land van de Reest  
 

Het vrouwennetwerk Land van de Reest or-

ganiseert op zaterdag 21 januari 2017  van 

9.45-14.00 uur in ontmoetingscentrum de 

Havezate in de Wijk een feestelijk, interactief 

mini-symposium met als onderwerp: Ver 

weg en dichtbij, centraal staat de ontmoeting  

van vrouwen uit verschillende culturen. 

 

Hieraan voorafgaand zijn er twee inleiders 

uitgenodigd: als eerste  Prof. Dr. Paulus Hui-

gen, hoogleraar culturele geografie met als 

titel “Kijken naar cultuurverschillen.” Als 

tweede Yean Weerman, die vertelt over het 

cultuurverschil voor haar als vrouw in Neder-

land en Cambodja. De deelnemers spreken 

met twintig ervaringsdeskundigen in kleine 

groepen. De ervaringsdeskundigen zijn vrou-

wen die vanuit een ander land in Nederland 

zijn gekomen en ook vrouwen die vanuit 

Nederland in het buitenland hebben ge-

woond. Aan het mini-symposium wordt mee-

gewerkt door vrouwen uit allerlei landen die 

kunnen vertellen over verschillen in onder-

meer onderwijs, mantelzorg, vriendschappen 

en vrijheid. Tijdens de lunch met intercultu-

rele gerechten wordt muziek uit verschillende 

landen ten gehore gebracht door Leediezjee 

Aaltsje Ypeij.  

 

Belangstellende vrouwen kunnen mailen naar 

landvandereest7@gmail.com. Zij ontvangen 

dan de uitnodiging met nadere informatie 

over de wijze van aanmelding en betaling. 

Drie teams WIJC in finale  
 

Op dinsdag 27 en woensdag 28 december 

heeft het RIJS Toernooi weer plaats gevon-

den in de sporthal in Staphorst.  Tijdens de 

poulewedstrijden werd door 56 teams uit 

Rouveen, WIJC en Staphorst in diverse leef-

tijdscategorieën gestreden om een plek in de 

finaleronde op de woensdagavond. Van 

WIJC wisten vijf teams de finale te bereiken. 

In een bomvolle sporthal werden de finales 

gespeeld. Drie teams van WIJC wisten hun 

finale te winnen. Al met al een bijzonder 

geslaagd zaalvoetbaltoernooi.  

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Agenda:                                                               

Adverteren, tips of nieuws voor redactie                             

Telnr. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                                                                                 
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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 beste weinsen nog  

- Ieje ook zuk maar zeggen 

- De feestdagen weer overleeft?  

- Dunkt mej wel mit de Top 2000  

er bej veur het eindejoarsgevuul  

- Hoe waren de appelflappen  

en de euliebollen bej Wacker? 

- Ut gung er weer in as ketellapper   

en ut was weer barre gezellig doar 

- En ut old en nej feest? 

- Ik heure dat ut weer hiel gezellig was 

- Wat een volk op nej joarsdag!             

- Bej de duuk in de Reest bedoel ie? 

- Ja, mooi he! 

-  Tis altied zo weer veurbej 

- Zeg dat wel, een half uur loater  

is er gien kiepe meer te bekennen 

 - As of er niks gebeurd is bej de reest, 

ook  hiel apart eigenlijk! 

- Volk mut allemoal nog eem  

snel bej de familie an denk ik 

- Zul dat het ween? 

- Bej de Olde Coop is ook al enige                 

bedrijvigheid ak ut zo bekieke 

- Ze hebt de ramen af e plakt 

- Ja, jammer veur de pottekiekers 

- Dus toch modewereld e worn? 

- Dat stiet er wel op. Moar ut duurt nog 

tot medio 2018 veur de opening is 

- Nog goede veurnemens eigenlijk? 

- Ja gewoon deur goan mit oademen en 

oe de kop niet gek loaten maken! 

- Loaten we ut doar moar op hollen! 

- Precies, op een mooi 2017 

- Dat zeg ik! 

- Yow                                                 

- Goed Goan  
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Kerstdiner op school 

Alle kinderen van OBS de Horst vierden don-

derdag het Kerstfeest op school. ’s Middags 

waren de kinderen om 14.00 uur vrij en kon-

den de leerkrachten alle lokalen in kerstsfeer 

aanbrengen. Om 17.00 uur werden de kin-

deren weer op school verwacht. Hier begon 

het kerstfeest met een samenzang op het 

schoolplein. Na het zingen vertrokken alle 

leerlingen naar hun eigen klas. Hier genoten 

ze van een kerstdiner dat door de ouders was 

voorbereid. Samen met de leerkrachten deden 

de kinderen zich tegoed aan allerlei lekkere 

hapjes en drankjes die stonden te wachten. 

Voor de ouders die op school bleven wachten 

was de hal van de school ingericht door de 

ouderraad voor een gezellig kerstsamenzijn. 

Hier stond een kopje koffie of thee voor ze 

klaar, en werden er lekkernijen geserveerd 

tegen een kleine vergoeding. 

Geslaagde Kerstmiddag 

Meer dan 70 leden kwamen op donderdag 15 

december bijeen voor een kerstmiddag in de 

Buddingehof te Ruinerwold. De geslaagde 

middag werd verzorgd door Greetje Wester-

beek (ook wel bekend in de rol van Tine Van 

Tutt'n ) met mooie kerstverhalen en mooie 

liedjes. Na afloop hadden de medewerksters 

van de Buddingehof een zeer verzorgde 

broodmaaltijd klaar gemaakt.  Op 12 januari 

komen de leden weer bij elkaar voor de 

nieuwsjaarsborrel met een verdere verzorging 

van de middag door Jan Massier. Met een 

praatje en een plaatje  loost hij ons met een 

kwisje door Zuidwest Drenthe. Deze bijeen-

komst is in de Havezathe in De Wijk. Ook 

voor februari en maart staan er activiteiten op 

het programma. 

Van der Sluis bedankt 

Warner van der Sluis van VDS Transport is 

voorafgaand de wedstrijd Wacker – Havelte 

bedankt als bord en balsponsor van vv Wac-

ker. Van der Sluis Handel en Transport BV is 

een transportbedrijf dat werkzaam is in huif-

transporten, alsmede los gestorte transporten 

met cargofloors vanuit  de Benelux naar De-

nemarken en vice versa. Daarnaast beschikt 

het bedrijf over containerauto’s welke werk-

zaam zijn tussen Nederland en Duitsland.  

Van der Sluis beschikt een modern wagen-

park  van circa vijfenzestig combinaties  en 

circa zeventig enthousiaste medewerkers.  

Onlangs is het bedrijf verhuist van de Schip-

horst naar een gloednieuw onderkomen in 

BCW sluit knallend af 

Business Club Wacker heeft op oudejaarsdag 

het jaar knallend afgesloten met een vuur-

werkspektakel. Dit gebeurde tijdens de tradi-

tionele Oudejaarsborrel. Voor supporters, 

familie, vrienden, leden van Wacker en BCW 

stond er vanaf 14.30 uur een hapje en drankje 

klaar in de kantine van de club. Het was 

vooral een gezellige bijeenkomst. De op-

komst was bijzonder goed te noemen. Ook 

burgemeester de Groot kwam nog even langs. 
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Afscheid na mooie tijd 

Samen zijn ze bijna negentig jaar lid van het bestuur van IJsvereniging Dickninge uit de Wijk, 

maar Hennie Elpenhof en Paul Koster vinden het nu welletjes. De beide tachtigers nemen 

afscheid van het bestuur, maar kijken terug op een geweldige tijd.  

Zowel Paul (80) als Hennie (84) zijn secretaris en gewoon bestuurslid geweest en hebben 

onder een hele hand vol voorzitters gediend. Het was niet alleen bestuurswerk, zoals admi-

nistratie en vergaderen, maar natuurlijk ook het klaarmaken en vegen van de baan, de koek- 

en zopie en ande-

re voorkomende 

werkzaamheden. 

Vroeger was ie-

mand van de ge-

meente voorzitter 

van de vereni-

ging en dat was 

best handig. Als 

er eens wat was, 

dan kon je mak-

kelijk iemand 

inschakelen’, 

weet Paul Koster 

nog wel. Hij 

doelt dan wel op 

de oude gemeen-

te de Wijk. ‘Was 

er een pomp ka-

pot, werd de ge-

meente gebeld. Dat kon met zo’n kleine gemeente’, glimlacht Hennie Elpenhof.  

Heel wat kilometers Zelf schaatsen ze niet meer, maar in het verleden hebben ze ook heel wat 

kilometers gemaakt. Op de eigen baan bij Dickninge, maar ook tochten in het merengebied 

van Giethoorn en Wanneperveen. Dat deden veel van de vierhonderd leden ook wel. Ze stop-

pen, omdat ze het bestuurswerk aan de jongelui willen overlaten. ‘Ik ga echt niet meer twee 

uur in de kou op de baan staan’, is Koster duidelijk. Mocht er komende winter ijs komen, dan 

laten ze hun gezicht echt wel zien en willen ze ook best even helpen.                                                     

Bron: Artizzl Media/Peter Nefkens. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Vanaf januari nieuw in de Wijk! 

 

Openingsactie                                                                                             

€ 100 korting op het complete les  

pakket. Maak een afspraak voor een 

gratis proefles!                               
 

Gerdo Kleine                                                   

Vijverweg 5                                                          

7957 AL De Wijk      

T:   0522 - 440493                                             

M:  06—25336183                                           

info@autorijschooldewijk.nl  
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Gerdo Kleine van start 

met autorijschool De Wijk 

Voor autorijlessen hoeven Wiekers voortaan 

het  eigen dorp niet meer uit. Want Gerdo 

Kleine (35) gaat in januari van start met auto-

rijschooldewijk. Daarmee komt een lang ge-

koesterde wens van hem uit. 

Kleine heeft altijd een passie voor auto’s ge-

had. Ook met mensen omgaan, mag hij graag 

doen. In de periode dat hij nog werkzaam was 

als banketbakker was het  begeleiden van 

stagiaires een van de taken die hij graag op 

zich nam. ‘De omgang met anderen en ze iets 

leren,  was altijd leuk om te doen’. Het idee 

van een eigen rijschool speelde al geruime 

tijd in zijn achterhoofd.  Deze  combinatie 

was uiteindelijk  de reden om zich te laten 

omscholen.  

Het kwartje viel toen hij zelf weer eens achter 

een lesauto aan reed. ‘Ik dacht, nu ga ik het 

ook doen’. De opleiding tot rij-instructeur is 

inmiddels met goed gevolg afgerond, waarna 

het echte werk kan beginnen.  Speciaal daar-

voor werd al een andere auto gekocht. Gerdo:  

‘De auto waarin we les geven is een Volks-

wagen Touran 2.0 ecofuel  aardgas/ biogas). 

Dit zorgt voor aanzienlijk minder Co2 uit-

stoot. Dus ook Milieu vriendelijker. In verge-

lijking met een benzine of dieselauto merk je 

overigens geen verschil in rijden.  Mooie bij-

komstigheid van deze auto is de wat hogere 

zit, wat zorgt voor een  goed uitzicht op de 

weg’.  Voor wie al een rijbewijs heeft, maar 

langere tijd niet heeft gereden is er een zgn. 

opfriscursus. Deze kunnen in de lesauto of 

eigen auto worden gegeven. Deze lessen du-

ren altijd 60 minuten.  

Gerdo: ‘Als je met rijles wilt beginnen is het 

nog niet nodig dat je geslaagd bent voor je 

theorie-examen. Je moet wel geslaagd zijn 

voor je theorie voordat je rijexamen doet. Dit 

kun je al doen zodra je 16 jaar bent.  Autorij-

schooldewijk werkt met E-learning. Waarbij 

de cursist zelf online de theorie kan leren. Tot 

1 februari 2017 is  een leuke instap actie. 

Waarbij honderd euro korting wordt gegeven 

op het complete les pakket. 

Kleine werkt op dit moment nog enkele och-

tenden bij een transportbedrijf, maar gaat dit 

combineren met de autorijschool . ‘De midda-

gen en avonden om de autorijschool op te 

starten. Wie weet krijg ik het daar straks zo 

druk mee, dat ik me hier volledig op kan rich-

ten’. Meer informatie: 

www.autorijschooldewijk.nl  

http://www.autorijschooldewijk.nl
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Herfst / winter actie                                                              

Bescherm je autolak goed voor het slechte weer!  

Wat houdt de herfst / winter behandeling in:  

1. auto goed grondig wassen                                                                                                                          

2. auto kleien                                                                                                                                                       

3. auto lak  2 stappen polijsten                                                                                             

-  (grof en fijn )                                                                                                                               

4. auto in goed wax Beringen                                                                                                          

-  (6 maanden sealant                                                                                                                       

5. ruiten en rubbers behandeling                                                                                                                     

6. banden en velgen reinigen  

Prijs vanaf  99 euro                                                                                                                                                        

Op uw gewenste locatie, of op onze locatie aan de Commissieweg 11 in De Wijk. 

Alexander’s Mobiele Carcleaning  Telnr.: 06-30871181            

Ruud Westerhoven verlengd contract bij vv Wacker  

Afgelopen week is in goed overleg besloten het contract met Ruud Westerhoven, hoofdtrainer 

van VV Wacker, met een jaar te verlengen waardoor Ruud ook het seizoen 2017-2018 ver-

bonden blijft aan de vereniging. Ondanks het vertrek c.q. stoppen van een groot aantal vaste 

waarden de afgelopen 

jaren, presteert het eer-

ste elftal in de 4e klasse 

tot nu toe optimaal. E 

en prestatie die toege-

schreven kan worden 

aan de complete techni-

sche staf en spelers-

groep. De komende 

jaren zal worden inge-

zet om jonge spelers op 

te leiden en in te passen 

in het eerste team.  Een 

opdracht waarvoor het 

bestuur van VV Wacker 

Ruud uitermate ge-

schikt achten, mede 

gezien zijn achtergrond. 

Bestuur VV Wacker . 
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Gezellige kipactie in record tempo 
De kipcommissie bestaand uit Peter, Emmy, Sandra en Herman keken op 24 december om 

12.45 uur  heel tevreden terug op kipactie RoReKo. Nog nooit hadden ze zoveel hulp gehad 

en was het op zo’n vlotte manier verlopen. Niet alleen de manier waarop leden deelnamen, 

maar ook ouders van jonge Roreko leden hebben de bestellingen uitgevent en vonden het ook 

nog leuk en gezellig. Een van de moeders: ”mijn dochter had ook de bestelling opgenomen, 

nu mag ze het ook brengen, dat is mooi en goed, daar leert ze van”.  Om 8.30 uur meldde zich 

de eerste moeder en dochter  om op pad te gaan. Snel volgden in totaal een 30 tal bestellers. 

Het weer was goed en vol goede moed trok oud en jong De Wijk en IJhorst in. Eerder dan 

gepland kon de inmiddels traditionele eigen gemaakte erwtensoep met broodje worst uit ge-

serveerd worden. De deelnemers lieten zich dat goed smaken en rond de middag was nage-

noeg alles schoon gemaakt, de bestellingen geleverd en kon ieder met een goed gevoel de 

kerst in. Leden, ouders, deelnemers en ieder die RoReKo een warm hart toedraagt: Bedankt. 
 

Drukbezochte kerstwandeling De Wijk-IJhorst 

Op tweede kerstdag 

werd in De Wijk voor 

de tweeëntwintigste 

keer de traditionele 

kerstwandeling ge-

houden. Deelnemers 

konden kiezen uit een 

lange route van 11 

kilometer en korte 

route van 6 kilometer. 

De routes liepen een 

stukje langs de Reest 

en door de bossen in 

de omgeving van de 

Wijk en IJhorst.  Bij 

het onlangs geopende 

Beleefpad in IJhorst stond de koek- en zopietent opgesteld. Daar vonden de warme broodjes 

Unox-rookworst gretig aftrek, evenals de warme chocolademelk, glühwein en andere lekker-

nijen. De wandelaars werden vergezeld door de sfeervolle klanken van de groep midwinter-

hoornblazers uit de Wijk. Ondanks de stevige wind, die soms koud aanvoelde, hebben ruim 

800 mensen genoten van de wandeling. De wandeling werd georganiseerd door Tourist Info 

Het Reestdal.  
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Tourist Info Punt                                

zoekt versterking 

Met ingang van 1 januari is het Tourist Info 

Punt in de Wijk gedurende het winterseizoen 

op zaterdag gesloten. Hiertoe is besloten, 

omdat een vrijwilliger helaas afscheid moest 

nemen. De medewerkers van het TIP kantoor 

zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die het 

team willen komen versterken.  

Lijkt het je leuk om in een gezellig team te 

werken, klanten te woord te staan over de 

regio en mee te helpen bij de organisatie zo-

als de kerstwandeling, dauwtrappen en de 

fietsvierdaagse? Kom dan eens langs bij het 

TIP kantoor onder de molen voor meer infor-

matie of mail naar                                                       

dewijk@touristinfohetreestdal.nl.  

 

Terugblik 2016: in gesprek 

met Tonnie Korsten 
 

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? 

Helaas was 2016 voor mij niet zo’n geweldig 

jaar. Jammer genoeg moest ik afscheid nemen 

van mijn sportschool ‘Fit In De Wijk’. De 

voornaamste reden hiervoor was dat ik mij-

zelf begon te verliezen in het hebben van een 

sportschool op deze manier. In het jaar 2000 

ben ik samen met Angelique Sabandar begon-

nen. Al snel werden wij te klein en de ge-

meente gaf ons toestemming om uit te brei-

den. Op een gegeven moment gaf Angelique 

aan te willen stoppen en op zoek te gaan naar 

een nieuwe uitdaging. En daar sta je dan, al-

leen een sportschool runnen. Er werden nieu-

we materialen gekocht, alles werd opgefrist, 

en we gingen zeer voortvarend van start. Niet 

alleen natuurlijk, maar samen met een hele 

vaste groep medewerkers die mij nooit in de 

steek hebben gelaten. Maar gaandeweg de 

jaren merkte ik dat bij mij de energie er niet 

meer voor de volle 100 % was. Als je dat dan 

merkt ga je steeds meer nadenken ….  waar-

om ben ik er destijds aan begonnen en wat 

vond ik het mooiste om te doen? 

En wat was de aanleiding daartoe? 

Ik ben begonnen met sporten omdat ik dat het 

mooiste vond dat er was en dat is ook nog 

steeds zo. En heel belangrijk: het begeleiden 

van mensen naar een fitte en gezonde leefstijl 

door ze ook te laten genieten van het sporten.  

 

Waarom besloot je er toch mee te stoppen? 

Door alle randactiviteiten die een eigen sport-

school met zich meebrengt, begon ik mijn 

passie kwijt te raken. 

 

Zijn er al nieuwe plannen?  

Gelukkig wel, als er één deur dicht gaat dan 

gaat er wel weer een andere open. Daarom 

ben ik ook blij dat ik met ingang van 01-01-

2017 weer mijn passie mag gaan uitoefenen. 

Met ‘Tonnie Korsten Training en Advies’ wil 

ik mensen weer gaan helpen aan een gezonde 

en fitte leefstijl. Personal Training, Small 

Group Training, Voedings- en Leefstijl ad-

vies. Dit alles gekoppeld aan 16 jaar ervaring 

in het begeleiden van heel veel verschillende 

mensen is een goeie combinatie voor een start 

naar een gezonde en fitte leefstijl. 

 

Hoe is de aanpak daarin? 

Samen gaan wij bespreken wat de wensen/

doelen en mogelijkheden zijn. Aan de hand 

daarvan gaan wij een plan/schema maken om 

dit te gaan bereiken. Trainen wanneer het u 

uitkomt, resultaat gericht, samen of met een 

klein groepje een stok achter de deur!  

 

Nog tips voor geïnteresseerden?                    

Begin vandaag nog aan een fitte toekomst!  

Gratis proefles of voor meer informatie:                

06-53277670 
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Leefstijl Natuurlijk: de weg naar een optimale gezondheid 
 

Afrekenen met gezondheidsklachten door betere leefstijl 

 

Tot voor kort was Anny van 

Horsen werkzaam als salaris-

administrateur, een leuk maar 

ook hectisch beroep. ‘Na ruim 

tien jaar in deze functie te heb-

ben gewerkt, wilde ik eigenlijk 

iets anders. Ik maakte de ba-

lans op en besloot een nieuwe 

uitdaging aan te gaan en me in 

te schrijven voor een studie 

HBO Bedrijfskunde’. 

Tijdens haar studie Bedrijfs-

kunde liep Anny tegen diverse lichamelijke klachten aan. Naast slaapproblemen kreeg ze last 

van darmklachten en was ze altijd moe. Na een tip van een vriendin besloot ze hulp te gaan 

zoeken bij een orthomoleculair therapeut. De resultaten waren boven verwachting: de klach-

ten verdwenen en Anny kreeg weer energie voor tien! 

‘De orthomoleculaire gezondheidsleer heeft me vanaf dat moment niet meer losgelaten. Ik 

ben me gaan verdiepen in deze therapie en raakte er van overtuigd dat ik hierin verder wilde’. 

Anny besloot te stoppen met de studie Bedrijfskunde en begon met de opleiding tot orthomo-

leculair therapeut. Nadat ze de opleiding succesvol had afgerond, ging ook haar grootste wens 

in vervulling: het starten van een eigen praktijk met als doel andere mensen van hun klachten 

af te helpen. 

 

Anny legt uit: ‘Door onze huidige leefstijl lopen we een verhoogd risico op allerlei ziekten. 

We bewegen te weinig, eten verkeerde voeding en hebben te maken met veel stress. De com-

binatie van deze factoren levert vage klachten en zelfs chronische ziekten op. Ik weet zelf wat 

het is om geen energie te hebben, wat het betekent om doodmoe thuis te komen uit je werk of 

van school en werkelijk geen puf meer te hebben om ook maar íets te doen. Nu weet ik dat 

orthomoleculaire therapie kan helpen om hier van af te komen. Door onze leefstijl aan te pas-

sen kunnen we deze klachten voorkomen en zelfs verhelpen’. 

 

De therapie, of eigenlijk leefstijl, is bij veel klachten inzetbaar. Denk bijvoorbeeld aan ge-

wichtsbeheersing, diabetes, candida (schimmelinfectie), darmproblemen, PMS, overgangs-

klachten, hoofdpijn en allergieën.  

 

Leefstijl Natuurlijk kent twee werkgebieden. Naast de vestiging in het Drentse De Wijk werkt 

Anny ambulant vanuit Gorinchem; de consulten vinden bij de cliënten thuis plaats.  

Wil je meer weten over orthomoleculaire therapie? Leefstijl Natuurlijk houdt regelmatig in-

loopspreekuur. Als je graag wat meer informatie wilt of even kennis wilt maken, kun je ge-

bruikmaken van het inloopspreekuur. Een bezoek aan het inloopspreekuur is gratis, aanmel-

den kan via e-mail: info@leefstijlnatuurlijk.nl  

 

Kijk voor meer informatie op de website: www.leefstijlnatuurlijk.nl 

http://www.leefstijlnatuurlijk.nl


indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

kijk voor drukwerk op 
www.drukkerij-vandijk.nl
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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 

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 21 januari 2017. Kopij inleveren voor 16 januari. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



