
  

   

Prachtig weer bij Nieuwjaarsduik 

                                    3e jaargang nr. 01 l 9 januari 2016 

Koud was het aller-

minst op Nieuwjaars-

dag. Ondanks een 

beetje nachtvorst liet 

Koning Winter zich 

verder niet zien. Met 

het zonnetje er bij 

had de eerste dag 

van het jaar zelfs 

meer weg van een 

mooie lentedag.  

Voor wie de Nieuw-

jaarsduik wel eens 

wilde proberen, was 

dit een ideale gelegen-

heid, met een relatief 

hoge temperatuur voor 

de periode van het 

jaar. Bij de Reest had-

den zich daarom weer 

vele duikers verzameld om deel te nemen aan 

de traditionele Nieuwjaarsduik.  Deze duik 

werd voor de twaalfde keer door motorclub 

de Antrappers georganiseerd.  Zoals elk jaar 

gaat de opbrengst van de duik naar een twee-

tal goede doelen in De Wijk en IJhorst. Dit 

zijn voor De Wijk Stichting Zwembad de 

Slenken. Voor IJhorst is dit voor de aanleg 

van een Beleefpad voor de jeugd door de 

Dorpsraad.  Arjan Harthoorn van Stichting 

Zwembad de Slenken gleed als eerste de 

Reest in via een kinderglijbaan. Deze glijbaan 

stond symbolisch voor de aanschaf van een 

echte glijbaan voor het zwembad, zoals de 

stichting dat voor ogen heeft.  De Nieuwjaars-

duik was verder weer een groot succes. Door 

het relatief warme water, sprongen de meeste 

deelnemers er zelfs een paar keer vaker in. In 

totaliteit heeft de Nieuwjaarsduik € 2500 op-

gebracht. Dit bedrag wordt binnenkort ver-

deeld en overhandigd  aan de twee gekozen 

doelen in De Wijk en IJhorst. 
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Rits stuk?                                                                                                                              
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308.    

  

       

Haar en/of hoofdhuidproblemen!        
Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in 

Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse. 

Tel: 0522 –481629.   kapsalonhairtrends.nl  

 

                         

 

 

Verloren:                                                       
Trouwring met inscriptie, waarschijnlijk op  

de Haalweidigerweg tel. 06-25019956 

Grote opkomst bij kerstmiddag Welzijn voor Ouderen 

Het was donderdagmiddag  17 december een volle bak bij de Kerstmiddag Welzijn voor Ou-

deren in de Havezate in De Wijk. Onder het genot van een kopje koffie/thee met  cake en 

koek werd er geluisterd naar het koor ‘Kunst na Kracht’. Mathilde Wever las een kerstge-

dicht voor. Tevens was er een grote verloting  met leuke en mooie prijzen.  Bea Westerbeek 

sloot deze gezellige middag af met een gedicht.  

De grote opkomst was volgens de organisatie bestaande uit: Hendrik Smits, Roelof Mennink, 

Bea Westerbeek en Elly Strabing te danken aan de mensen van Icare. ‘Zij hebben er voor 

gezorgd dat ouderen die anders de deur niet meer uitkomen er bij aanwezig konden 

zijn.  Samenwerken met elkaar en zoveel mogelijk ouderen uit hun isolement halen daar doen 

we het voor’ aldus de vier. 

 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. 

woorden) extra woorden € 0,50 per woord.  

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/

gevonden (Particulier gratis)  
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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 feestdagen weer overleeft? 

- Ikke wel, kan wel weer lukken zo 

- De karstwandeling was weer een  

groot succes hek e heurd 

- Klopt, veule volk op de bien 

- En dat Old en Nej feesie hier 

in de tente was ook mooi e west 

- Precies dat hebt die mannen  

van T en T weer prima e doane 

- En de duuk in de Reest dan? 

- Ik bin er e west, zunnige er bej 

- Klopt over ut weer gien klagen 

- Ut leek er wel een subtropisch 

zwemparadijs doar zeg! 

- Overdrieven kan ook he! 

- Waren er 316 duukers aanwezig? 

- Volgens de Antrappers zelf wel 

- Das misschien wel arg overdreem 

- Tied veur een neje brulle? of zagen 

ze nog dubbel van de nacht er veur? 

-  Misschien, helft komp mej beter bej 

- Ach, wat mak het ook uut, ze hebt 

een mooi bedrag bij elkaar haalt! 

- Precies, en doar giet ut umme, 

en  ut blef ook nog in eigen dorp 

- Veur de helft dan, giet ook wat noar 

de Rieverst. Moar nog donders mooi 

- Wacker zocht een neje veurzitter 

- Klopt, Wullem stopt er mit 

- D’r mut toch iene veur te vienden 

wezen zuj zeggen! 

- Liekt mej toch ook 

- Oh ja, nog eem stemmen he! 

- Woarop? 

- Op de Wieker van ut joar 2015 

- Yow 

- Goed Goan  
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 DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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WIJC D3 ongeslagen kampioen, een topprestatie! 

 

 

WIJC D3 is kampioen geworden. Iets wat er al langer aan zat te komen. Met een goede start 

en een aantal mooie overwinningen werd de basis gelegd voor dit kampioenschap. Een paar 

weken geleden was de kraker in en tegen medekoploper HH '97 uit Hollandscheveld.  

Een mooi voetbal duel dat gewonnen werd met 4-2. Hiermee was het gat geslagen en dit heb-

ben ze niet meer weggegeven. Zaterdag  12 dec was de laatste wedstrijd en met een ruime 12 

- 0 zege was het kampioenschap een feit. Een mooie teamprestatie. Tot stand gekomen door 

een goede samenwerking tussen spelers, trainers en begeleiders. Op naar de voorjaarscompe-

Wie is wat u betreft Wieker van het jaar 2015?  

We nodigen u uit om mensen te nomineren voor deze titel. Wie – uit De Wijk of directe om-

geving - heeft in 2015 iets extra betekend voor ons dorp? Wie is wat u betreft een voorbeeld? 

Wie heeft op een positieve manier de aandacht op De Wijk gevestigd en verdient wat u be-

treft de titel?  

Wilt u iemand nomineren? Stuur dan een mail naar wijkerbelang@gmail.com onder vermel-

ding van Wieker van het jaar. Vermeld in uw mail waarom wat u betreft deze persoon in 

aanmerking komt voor de titel. U kunt tot en met 15 januari mensen nomineren.  

Aan de hand van de uitgebrachte stemmen bepaalt de jury wie de Wieker van het jaar wordt. 

De jury bestaat uit Wieker van het jaar 2014 Gerrit van de Belt, Martin Wolf en Gina Ho-

man. Belangenverenging De Wijk organiseert deze verkiezing.  
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Uniek concert: Apollo en Drents Senioren Orkest 

De beide orkesten: Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit De Wijk, met ruim 60 muzi-

kanten en het Drents Senioren Orkest, met 65 oudere leden uit geheel Drenthe van fanfare – 

en harmonieorkesten hebben besloten om samen een Nieuwjaarsconcert te verzorgen. Dit 

staat gepland op zondagmiddag 10 januari in sporthal De Slenken in De Wijk. Aanvang 

15.00 uur.  

Beide orkesten zitten naast elkaar  in de zaal en zullen om beurten musiceren (dus niet, het 

ene orkest voor de pauze en het andere er na). Het repertoire van deze beide orkesten is zeer 

gevarieerd! Apollo, met zijn toch wel wat  jeugdiger samenstelling, zal komen met film- 

musicalmuziek en moderner repertoire, terwijl het Drents Senioren Orkest  zich o.a. bezig 

zal houden met muziek van Joh. Strauss. Robert Stolz en Andre Rieu. Ook zullen beide or-

kesten samen, onder leiding van hun dirigenten: Lute Hoekstra en Nico Sieffers  o.a. de be-

roemde marsen Alte Kameraden en de Radetszky Mars uitvoeren. Voor de liefhebbers van 

dit soort muziek een prachtige, muzikale middag. De entreeprijs is laag gehouden deze be-

draagt € 8 (kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang) terwijl vrienden van het Drents Seni-

Koersbalgroep krijgt bijdrage voor nieuwe matten 

De koersbalgroep uit De Wijk komt iedere maandag morgen om 9.00 uur  bij elkaar in de 

Havenzate. Ze drinken vooraf een kopje koffie met elkaar waarbij lief en leed met elkaar ge-

deeld wordt. Na de koffie is het tijd  met elkaar actief aan de slag te gaan. Men gaat  in groep-

jes met elkaar strijden voor de nodige punten.  

Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, 4 zwarte en 4 gele koersballen, een jack en een 

meetlint. De bedoeling van het spel is de koersbal  zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte 

bal) te rollen. De koersbal die het dichtst bij de jack ligt krijgt een punt. De bal is niet hele-

maal rond waardoor deze bij het afremmen een curve (bocht) maakt. Echter de matten waar 

het spel op gespeeld wordt zijn  aan vervanging toe. Daarom is er is een verzoek in gediend 

bij het Rabofonds voor een financiële ondersteuning.  Eind november kwam het positieve 

bericht binnen dat het Rabofonds de ondersteuning van € 750 euro heeft toegekend waardoor 

er, in combinatie met eigen middelen, nieuwe matten kunnen worden aangeschaft.  De leden 

zijn hier  blij mee en spraken hun waardering  uit.  Het bestuur zal over gaan tot het aan-

schaffen van de matten  zodat er in het nieuwe jaar gespeeld kan worden met nieuw materi-

aal.  Koersbal is een sport wat door jong en oud kan worden gespeeld.  De groep zou graag 

zien dat er zich nog wat meer mannen gaan aanmelden.  
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Sytske de Ruiter ook Geriatrische Voetzorg Verlener 
 

Aan de Kerkweg 8 tussen IJhorst en De Wijk, een unieke plek aan de Reest, kun je de Me-

disch Pedicurepraktijk De Ruiter vinden. Ruim 5 jaar houdt Sytske de Ruiter zich grotendeels 

bezig met het ‘voetenwerk’. Naast de diabetische, reumatische, verwaarloosde en spastische 

voet heeft Sytske nu ook het diploma Geriatrisch Voetzorg Verlener (GVV)  aan haar lijst 

toegevoegd. 

 

Dit geriatrische specialisme zorgt ervoor dat ze snel problemen kan onderkennen bij de oude-

re, dementerende en/of verstandelijk beperkte cliënten.  Vooral bij ouderen wordt het lopen, 

naarmate de leeftijd vordert, moeilijker. Er ontstaan sneller voetproblemen en de angst om te 

vallen wordt groter. Hierdoor verliezen oudere mensen hun mobiliteit. Dit kan weer leiden tot 

vereenzaming, maar ook zeker tot het versnellen van het proces van de aandoening. Bij meer 

aandacht voor de voeten, kan in een vroegtijdig stadium veel (onnodig) leed worden voorko-

men. In voorkomende gevallen onderhoudt ze professioneel contact met de aanpalende zorg 

zoals huisarts, podotherapeut, wondverpleegkundige,  fysiotherapeut of thuiszorg. Speciaal 

op verzoek komt Sytske ook op locatie als het mensen betreft die reeds in de palliatieve fase 

verkeren en nog een laatste behandeling of licht massage willen ter ontspanning. 

 

De afwisseling haalt ze uit de diversiteit van haar cliënten:  kinderen, jong volwassenen en 

ouderen weten haar praktijk te vinden. Sytske: ‘Tussen het knippen van nagels, het verzorgen 

van eeltplekken, het frezen van verdikte nagels en andere werkzaamheden door vinden cliën-

ten ook een luisterend oor hier aan de oever van de Reest.  Rustig wonen, ontspannen werken 

en toch dicht bij het dorp. Makkelijk bereikbaar voor iedereen. Soms ga ik erop uit en soms 

werk ik thuis. Het is maar net wat de mensen willen. Geriatrische Voetzorg Verlener: een 

mooie uitbreiding van mijn vak’. Medisch Pedicurepraktijk De Ruiter 06-10937653 

www.pedicurederuiter.nl 
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 Freek en Alie Kloeze 60 jaar getrouwd 

Het was woensdag  

9 december om 

meerdere redenen 

een bijzondere dag 

voor Freek en Alie 

Kloeze uit de Wijk. 

Ze waren 60 jaar 

getrouwd en kregen 

uiteraard felicitaties 

uit alle hoeken.  

De bijzonderheid 

zat onder meer in 

het feit dat ze pas 

tien dagen in hun 

vrijstaande woning 

aan de Nic. Oos-

tingweg woonden 

en dat ze nu naast 

Hennie en Henny 

Elpenhof wonen. Laten Freek en Henny nu net broer en zus zijn en bovendien was het echt-

paar Elpenhof op diezelfde dag ook nog eens 55 jaar getrouwd.  

Eerste locoburgemeester Jan ten Kate kwam het paar feliciteren, ruim twintig jaar geleden 

vroeg Freek aan het politieke groentje Jan ten Kate uit Koekange of hij op de kandidatenlijst 

voor Gemeentebelangen wilde.Alie (81) en Freek (80) leerden elkaar kennen tijdens dansles. 

Zij woonde in Koekange, hij in de Wijk. Het kwam van een huwelijk, waaruit een zoon en 

een dochter voortkwamen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind.  

Ze begonnen samen in Koekange, woonden daarna in Oud-Avereest en in De Knijpe onder de 

rook van Meppel, schuin tegenover het tolhuisje dat er nog steeds staat. In 1965 kochten ze 

een boerderij aan de Postweg in hartje de Wijk, waar ze tien dagen geleden voor het laatst 

sliepen. Zelf waren ze alleen maar hobbyboer met wat jongvee voor de export. Freek werkte 

altijd bij Friesland Dairy Foods, Alie deed hier en daar wat huishoudelijk werk en bestierde de 

dieren thuis. Ze reisden veel, vooral zogeheten Agroreizen en fietsten heel wat af, onder meer 

met de echtparen Elpenhof en Boverhof. ‘Met z’n zessen steeds op andere plekken in Neder-

land’, aldus Alie. ‘We zijn heel Nederland wel door geweest’, vult schoonzus Henny aan. 

Bron: Artizzl Media/Peter Nefkens. 
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Kinderen genieten van heerlijk Kerstdiner op school 
 

Alle kinderen van OBS de Horst vierden donderdag 17 december  het Kerstfeest op school. ’s 

Middags waren de kinderen om 14.00 uur vrij en konden de leerkrachten alle lokalen in 

kerstsfeer aanbrengen. Om 17.00 uur werden de kinderen weer op school verwacht. Hier be-

gon het kerstfeest met een samenzang op het schoolplein. Na het zingen vertrokken alle leer-

lingen naar hun eigen klas. Hier genoten ze van een kerstdiner dat door de ouders was voor-

bereid. 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 het speellokaal ingericht door de ouder-

raad voor een gezellig kerstsamenzijn. Hier stond een kopje koffie of thee voor klaar. Ook 

werd er snert, rookworst en een broodje knakworst geserveerd tegen een kleine vergoeding. 

Vrijdagmorgen was er nog school. Daarna begon de  langverwachte kerstvakantie. 

___________________________________________________________________________ 

Creatieve middag 
Wat een creativiteit maandag 

21 december in de Havezate!  

Ongeveer 40 kinderen hebben 

een mooi kerstbakje gemaakt.  

Deze creatieve en gezellige  

middag werd georganiseerd  

door de Speeltuinvereniging. 

De Speulhorst wenst iedereen 

een prachtig 2016. En dankt 

alle vrijwilligers voor hun in-

zet. In dit nieuwe jaar hoopt de 

Speulhorst weer veel mooie 

dingen te organiseren.  

 



  

 12 

Onderhoud Wieker Meule 

De molenaars van de Wieker Meule hebben 

de Kerstvakantie aangegrepen om onderhoud 

te plegen aan de Molen. Vaste huisschilder 

Henk van Goor is in zijn werkplaats al begon-

nen met het schilderen van de windborden 

van de wieken. Deze kunnen er uit genomen 

worden. En worden geschilderd naar de kleur-

stelling van vroeger. Ze waren wit, en worden 

nu groen. De voorzoom, een brede plank aan 

de wieken is groen en deze wordt in de ko-

mende meivakantie wit geschilderd. 

Oliebollentoernooi 

Het oliebollentoernooi van vv Wacker zit er 

weer op. Jaren geleden werd het alom beken-

de kersttoernooi gehouden in Zuidwolde, of 

Staphorst. Maanden werd er naar uitgekeken 

door de voetballers van Wacker. Gezellig een 

potje voetballen in de zaal. Voor sommigen 

een hele belevenis, al was het alleen maar om 

weer eens een paar nieuwe gympen te moeten 

kopen.  

Ook dit jaar organiseerde de Activiteiten 

Commissie Wacker weer het jaarlijkse olie-

bollenzaalvoetbaltoernooi voor de voetballers 

van Wacker en W.IJ.C. Dit traditionele eve-

nement met boarding werd gehouden op 

woensdag 30 december in sporthal De Slen-

ken in de Wijk. Het was vooral een gezellig 

en sportief toernooi  met mooie acties waarbij 

er lustig op los werd gescoord.  

Badmintonners gezocht! 

Iedereen heeft wel eens gebadmintond: op 

school, op de camping, buiten op straat. Vind 

je het leuk om “meer” te kunnen en techniek 

en spelzicht te ontwikkelen. Kom dan naar: 

W.G.V De Wijk.  Je kunt er voor kiezen om 

badminton als sport in de winter te doen. De 

tijden zijn:  Volwassenen: Maandag, 20:30 T/

M 22:30. Jeugd: Donderdag, 17:00 T/M 

18:00. Neem ook je vrienden en kennissen 

mee! Lijkt het jou leuk om na 3 keer gratis 

meedoen vaker te komen? Mail dan naar:        

info@wgvdewijk.nl Of kijk op onze website: 

www.wgvdewijk.nl 

Bijzonder optreden       

Zondag 27 december heeft het popkoor Na-

meless haar medewerking verleend aan de   

Top-2000 kerkdienst in de oude kerk aan de 

Groenmarkt in Meppel. Een tot op de laatste 

stoel bezette kerk kon genieten van een he-

dendaagse kerkdienst met veel nummers uit 

de top-2000. Muziek van o.a. Queen, Fleet-

wood Mac, Avicci en natuurlijk ook het be-

kende Hallelujah van Leonard Cohen. Samen 

met het publiek, dat alle nummer kon meezin-

gen door middel van het tonen van de teksten 

op een beamer, werd het een enerverende en 

mooie dienst. Na afloop waren er dan ook 

veel lovende woorden over het optreden. 

Door de heldere klanken en goede balans een 

prachtig koor. 

Nieuwjaarsborrel Wacker 

Zondag 3 januari werd de traditionele nieuw-

jaarsborrel van de v.v. Wacker gehouden in 

de kantine van de club. Voorafgaand wordt er 

dit jaar weer een Nieuwjaarswedstrijd ge-

speeld. Het team van Wacker 4 ging de strijd 

aan met Wacker 2/WIJC A1. Dit leverde een-

boeiende en vermakelijke wedstrijd op die 

door Wacker 2/WIJC A1 met 5 tegen 2  werd 

gewonnen.  >> 
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Om 16.00 uur begon de Nieuwjaarsborrel. 

Deze werd geopend door voorzitter Willem 

Stadman. Er was behalve veel goed nieuws 

ook een aantal andere zaken te melden. Zo is 

dit jaar het beleidsplan gepresenteerd aan de 

leden.  Dit is met name gericht op de voetbal-

lende jeugd. En de plannen om goede jeugd-

trainers aan te trekken. Verder gaat Wacker 

zelf het dagelijks onderhoud van de sportvel-

den voor zijn rekening nemen. De club ont-

vangt hiervoor een vergoeding. Dit komt 

overeen met het budget wat de gemeente ge-

bruikt om het groot onderhoud van de velden 

van VV Wacker uit te voeren. Het betreft een 

pilot voor drie jaar. Voorts werd er in het 

voorjaar een prachtige terras overkapping bij 

de kantine in gebruik genomen. Financieel is 

alles op orde.  

Sportief gezien staat de club er echter niet 

rooskleurig voor. Het ‘vlaggenschip van Wac-

ker’ staat helemaal onderaan met slecht enke-

le vergaarde punten. Degradatie uit de derde 

klasse dreigt voor het jonge elftal van trainer 

Bart Smid, zeker als er na de winterstop geen 

ommezwaai komt. Het bestuur heeft daarom 

besloten het contract met de huidige trainer 

niet te verlengen na afloop van dit seizoen. 

Tevens maakt Stadman zijn aftreden als voor-

zitter bekend. Na bijna 5 jaar voorzitterschap, 

en met het bereiken van de pensioengerech-

tigde leeftijd vindt hij het tijd om de voorzit-

tershamer over te dragen. Tot 1 maart heeft de 

club nog de tijd om een opvolger te vinden. 

Wel blijft Stadman beschikbaar op de achter-

grond voor club gerelateerde zaken als p.r. en 

media. Ook werd er een minuut stilte in acht 

genomen, ter nagedachtenis aan een aantal 

clubleden die het afgelopen jaar zijn overle-

den. Steef van Baalen attendeerde de aanwe-

zigen op het volgen van ‘het  spelregelbe-

wijs’. Het spelregelbewijs is een jaarlijks te-

rugkerend item voor voetbalverenigingen. Dit 

seizoen zijn alle spelers die geboren zijn in 

1999 aan de beurt om het spelregelbewijs te 

halen. Sponsoren en vrijwilligers werden be-

dankt Daarna kon het glas worden geheven op 

het nieuwe jaar.  



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

kijk voor drukwerk op 
www.drukkerij-vandijk.nl
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Drukbezochte kerstwandeling De Wijk-IJhorst 

Op tweede kerstdag werd in De Wijk voor de eenentwintigste keer de traditionele kerstwan-

deling gehouden. 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 kerkje van IJhorst kon men genieten van een prach-

tig uitzicht over de Reest en kon men zelfs ooievaars op het nest zien zitten.  

Door het prachtige weer gingen de eerste wandelaars al voor de officiële aanvangstijd van 

start. In totaal hebben 800 mensen deelgenomen aan de wandeling. Bij de koek- en zopietent 

waren warme chocolade, glühwein en andere lekkernijen verkrijgbaar. De wandelaars werden 

vergezeld door de sfeervolle klanken van de groep midwinterhoornblazers uit De Wijk.  Veel 

deelnemers gaven na afloop aan dat het een zeer geslaagde wandeling was door een prachtig 

natuurgebied. De wandeling werd georganiseerd door Tourist Info Het Reestdal. 

Spetterend Nieuwjaarsfeest 

Net als vorig jaar werd er  ook dit 

jaar weer een nieuwjaarsfeest ge-

organiseerd.  Het feest op 1 januari 

vond plaats in een grote tent op de 

parkeerplaats bij de molen aan de 

Dorpsstraat. Vele honderden be-

zoekers kwamen hier naar toe om 

samen het nieuwe jaar in  te lui-

den. De Goet Foud live band  

zorgde er voor dat het tot in de 

kleine uurtjes gezellig bleef.     

Nederlandstalige hits, medleys & 

mashups, pop&rock, passeerden 

daarbij de revue. 
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Tourist Info De Wijk………………………….. 

Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 

  

112 

0522 - 820377 

0522 - 441434 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 

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

0522 - 441942 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

0900 - 8844 (geen spoed) 
0522 - 443275 

06 - 125 666 69 

  

 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 januari 2016. Kopij inleveren voor 18 jan 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



