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Kinderen lopen vroegtijdig Sint Maarten

deWijk.

Net als in veel andere dorpen werd Sint Maarten op 11 november ook in De Wijk 
gevierd. Onder muzikale begeleiding van Apollo werd om 18.30 uur gestart met de 
lampionnenoptocht bij de Wieker Meule. Waarna een mooie route door het dorp werd 
gelopen. Waarna de jeugd zelf het dorp introk om langs de huizen te gaan om een 
Sint Maarten liedje te zingen. 

Sint Maarten is gebaseerd op een legende. Martinus (Maarten) werd geboren in het jaar 
316 in het huidige Hongarije. Hij werd door de keizer tot ridder geslagen. Op een zeer 
koude dag in de winter zag Maarten een arme man zonder jas de sneeuw zitten.  
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(vervolg voorpagina) 

  Hij stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en 
gaf de arme man een helft tegen de kou. Hij overleed op 11 november 397 en op de feest-
dag van deze heilige werd het gebruikelijk om kinderen iets te geven.

Sint-Maarten wordt daarom op deze dag gevierd midden in de herfst. De bomen zijn kaal 
en het is vroeg donker. Het feest is een echt ‘lichtfeest’ voor kinderen. De traditie is dat 
kinderen zelf een lantaarntje (lampion) maken van papier, karton, een uitgeholde sui-
kerbiet of pompoen met een kaarsje erin. Hiermee gaan ze ‘s avonds als het donker is in 
optocht langs de huizen. Aan de deur zingen ze een aantal liedjes. In ruil hiervoor krijgen 
ze een kleine attentie.  

Met de lampion naar woonzorgcentrum 
Dunninghe

De kinderen van Doomijn KDV en Peu-
terspeelzaal hebben de afgelopen we-
ken gewerkt aan het thema herfst. Zo 
zijn ze begonnen met een herfstwan-
deling om te kijken hoe de natuur er in 
de herfst uitziet. We hebben gelezen in 
de boeken ‘De spin die het te druk had’ 
en het boek ‘wat nu Olivier’. 

Verder hebben we een mooie herfsttafel 
gemaakt in onze lokalen en hebben we 
appeltjes geproefd, lekker met kaneel 
en honig! We hebben paddenstoelen en 
egeltjes  geknutseld en natuurlijk heb-
ben we ook hard gewerkt aan een mooie 
lampion. De lampion paste precies in 

het herfst thema, want we hadden blaadjes geprikt en gekleurd en echte bladeren 
gebruikt.

Op 11 november zijn we met 21 kinderen naar woonzorgcentrum Dunninghe ge-
gaan. Daar konden alle opa’s en oma’s onze mooie lampionnen bekijken. We hebben 
natuurlijk ook hard geoefend op onze liedjes van Sint Maarten en die hebben we 
dan ook laten horen. Als dank kregen alle kinderen lekkere snoepjes en een beker 
drinken.  



3 

ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren.

Daar komen ze weer, de eindejaars-
tips… 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

Griet en Piet
-  Keerl Keerl wat een blad 
 rond huus
-  Niet zo klagen!
-  Ach nee, zo ist ook
-  Dan bint er wel andere problemen.
-  Zo as wat?
-  Nou dat al dat die
 Bossies en hegen er zo uut e ropt bint
-  Klopt, dat gung mit grof geweld
-  Niet alle Wiekers bint doar zo bliede mit
-  Wat dan?
-  Die hadden ut zelf wullen bej hollen
-  Dan bint ze now te late
-  Sinterklaas komp hier op zundag?
-  Dat hek ook heurd
-  Woarumme is dat?
-  Gien idee
-  En zwarte Piet is ook gewoon zwart?
-  Dat zal toch wel!
-  Doar mutten wej helemaal
 gien energie in wullen stoppen
-  Precies!
-  Net as de betutteling van het schoolontbijt
-  Hoe bedoel ie dat?
-  Er stun gien hagelslag en pindakaas op tafel
-  Das ook niet echt gezond he!
-  Zal best, moar tis wel traditie 
-  Wie is er niet groot mit e worn.
-  Tis al wat hier!
-  Gelukkig komp Apollo nog 
 wel mit lekkers an de deure
-  Volgende week is dat?
-  Klopt.
-  Mit de speculaasactie
-  En Roreko ook binnenkort
-  Mit de Kipactie
-  Altied goed loat ze maar langs komen
-  Yow
-  Goed Goan
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                                                               Fit door de winter 

 
 

Fit bl i jven ti jdens winter? 
 
           

 
 

 
Nu geen inschri j fgeld en de eerste  

2 lessen gratis.  
 

 
 

 
                        

 
               H. Til lemaweg 63b      Tel: 0522-441090      info@fit indewijk.nl 
                7957 CB De Wijk       Mob. 06-53277670     www.fit indewijk.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bewoners niet blij mee met weghalen groen

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. 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. 

Niet iedereen is daar even blij mee. 
Jannes Bennink bewoner van de Willem 
Koopsweg in De Wijk vindt het op zijn 
zachts gezegd niet kunnen. ‘De gemeente 
haalt de complet haag weg achter de 
woningen Willem Koopsweg 2 t/m 16. 
Maar plaatst er niks meer voor terug. Dit 
moeten de bewoners zelf maar doen. Te 
gek voor woorden, want er wonen hoog 
bejaarde mensen in de leeftijd van 81 tot 
91 jaar die moeten dus op hun leeftijd 
even zelf er weer wat neer zetten. Wij 
willen dat de gemeente De Wolden daar 

weer wat terug plaatst. Want de Veilig-
heid voor de bewoners is er nu niet meer. 
Iedereen kan zo lopend. met de auto zo 
bij ons in de tuin komen.

Ook Actium geeft volgens Bennink niet 
thuis. ‘Ze zeggen dat we zelf voor de af-
rastering moeten zorgen. Ik vindt dit niet 
kunnen gemeente De Wolden en Actium 
zijn verplicht er voor te zorgen dat wij  
inwoners Veilig kunnen wonen’.

Ook adverteren in 
dewijk.info?

Bel of mail ons: 06-50 953 385
e-mail info@dewijk.info
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Kornelis en Mien Brinkman 
60 jaar getrouwd

Het scheelde maar weinig of het hele 
60-jarige huwelijksfeest was zondag 
niet doorgegaan. Kornelis Brinkman 
kwam vorige week vervelend ten val en 
verblijft ter revalidatie in het zieken-
huis van Zwolle. Gelukkig voor hem, 
zijn vrouw Mien en de familie kreeg 
hij toestemming om zowel het grote 
feest bij het Vergulde Ros te vieren, als 
maandagmiddag even thuis te mogen 
zijn om burgemeester Roger de Groot te 
ontvangen. Kornelis is 88 jaar en geniet 
met volle teugen. Ondanks zijn vermin-

derde zicht en het lichamelijke malheur, zat hij maandag aardig op de praatstoel. 
Zijn 84-jarige echtgenote luisterde er met tevredenheid naar, blij dat manlief er bij 
kon zijn. Ze zijn allebei geboren in Koekange, maar woonden zowat hun hele leven in 
Ruinerwold. Sinds afgelopen zomer hebben ze één van de mooiste appartementen in 
zorgcentrum Dunninghe in de Wijk. 

Kornelis – plat gezegd Knelis –vertelt graag over zijn tijd als kalverschetser. Hij kwam bij 
alle boeren in de regio om hun pas geboren kalf te schetsen. Het beroep bestaat allang 
niet meer. Een kalverschetser had als taak de zwarte vlekken van de koe in een sjabloon 
te tekenen, zodat dit dier te herkennen was in het weiland. 

Mien Brinkman werkte bij de Brasserie in Meppel van de familie Blei. Samen met haar 
man heeft ze ook nog tien jaar een school schoongemaakt. Werk genoeg gedaan dus en 
alle reden om het rustig aan te doen. Voor Mien was de verhuizing naar de Wijk ook geen 
probleem, al constateert ze wel dat ze ‘er lui van wordt’. ‘Eerst was de tuin veel te 
groot, nu mis ik de tuin’, verzucht ze. ‘Maar je kan wel even naar Dickninge wandelen.’ 

Ze leerden elkaar kennen via de winkel van Kuiper in Koekange. ‘Er was geen winkel-
sluiting en via de achteringang kwam Kornelis dan op bezoek bij zijn liefde. Ze kregen 
twee dochters en een zoontje, dat na een half jaar overleed. Met de drie kleinkinderen 
zijn ze hartstikke gek. Mien zwemt nog zoveel als ze kan, afgelopen zomer vele malen in 
openluchtbad De Slenken. Vanuit Ruinerwold ging ze ook naar Bad Hesselingen in Meppel, 
dat wil ze straks ook weer oppakken.   
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

 www.luchiesbouw.nl

ECOLEUM 

HOUTOLIE PV 94

HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG
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TE HUUR
Kraam huren Kerst-Inn De Wiek

Op zondag  14 december is 
de 

Kerst-Inn de Wiek. Wilt u een kraam 

huren, of meer informatie ne
em dan 

contact op met Tip De Wijk. 

Telnr:  0522 – 443275.

Schoolontbijt gaat er in als koek
Samen ontbijten: gezellig en gezond!  Ook op OBS de Horst was dat vrijdag 7 november 
het geval. De schooldag werd begonnen met een schoolontbijt. Dit werd mogelijk ge-
maakt door Coop de Wijk. Dit jaar hebben we met Het Nationaal Schoolontbijt een nog 
beter voorbeeld willen geven met een nieuwe samenstelling van het ontbijtpakket. 

Kerstwandeling
Tweede kerstdag is bij uitstek geschikt voor een wandeling. De VTRB (Vereniging Toe-
ristisch 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.

In samenspraak met het Voedingscentrum 
zat in het pakket alleen brood, beleg en 
drinken dat het Voedingscentrum beoor-

REPARATIE
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en

 

aanpassingen: Margreet Scheeringa, 

Prins Bernhardlaan 8 Koekan
ge. 

Telefoon 0522-451308 

deelt als  ‘verstandig ontbijt’. Er zat ook 
fruit bij het pakket: een lekker sappig ap-
peltje. Het was een mooi begin van de dag! 
Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds 
hun ontbijt over, blijkt uit verschillende 
onderzoeken. Of ze ontbijten niet gezond. 
Terwijl juist voor schoolkinderen een goed 
ontbijt de beste start is. En het is ook nog 
eens leuk om samen te ontbijten.

Bij dezen willen we de ouders/verzorgers 
die ons hebben geholpen bij dit ontbijt en 
Coop de Wijk hartelijk bedanken.  



8 

Kipactie Roreko 

Al jaren organiseert de korfbalvereniging haar kipactie en al jaren kopen trouwe inwo-
ners van De Wijk, IJhorst en omgeving deze producten. Hiermee sponsort de bevolking de 
korfbalvereniging. De opbrengst komt namelijk geheel ten goede aan de jeugd – en overige 
korfbalactiviteiten. 

weer plaatsen. Tevens is er gelegenheid 
om direct te betalen. Dit jaar hebben we 
weer de kiprollade, de bouten, TV-sticks en 
kipnuggets, allemaal in kilo verpakking en 
voor concurrerende prijzen. Op dinsdag 23 
december komen we de bestelling weer bij 
u thuis afl everen. 

U wordt wederom bedankt voor de wijze 
waarop u Roreko sponsort.  

De resultaten mogen er zijn. Met een 
derde klasse niveau van het 1e team en 
op alle leeftijdscategorieën jeugdteams 
die deelnemen aan de competitie. Met 
een groeiend ledental kan hier gesproken 
worden van een succesvolle regionale 
sportvereniging, dank zij steun van zoveel 
kleine sponsors.

Van 24 november tot 1 december komt er 
een lid bij u langs en kunt u de bestelling 
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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 
 

Wieker Meule heeft nieuwe website

De nieuwe website met nieuws en feiten over de ‘Trots van de Wijk’ De Wieker Meule is 
een feit. Vanaf deze week staat deze online. De vorige website was behoorlijk verou-
derd. Het was tijd voor iets nieuws. 

Achter de schermen is hard gewerkt aan een frisse look voor de website van. Neem dus 
gerust een kijkje. Op/aanmerkingen of tips zijn natuurlijk van harte welkom. De nieuwe 
website www.dewiekemeule.nl is gemaakt door Benny Spin van Bemo Entertainment.  

Apollo Speculaasactie 
Op zaterdag 22 november komen de leden van Apollo, vanaf 10.00 uur, met banketsta-
ven en speculaasbrokken bij de inwoners van de Wijk aan de deur. De speculaasbrok-
ken kosten 3,50 per stuk, een banketstaaf vier euro. Een banketstaaf en speculaas-
brok samen kunt u voor zeven euro kopen. Met deze aankoop steunt u de Koninklijke 
Muziekvereniging Apollo. 
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• gelegen aan het groene middengebied

van het plan Dunningen fase 3.

• ruim opgezette gezinswoningen

• 3 ruime slaapkamers 

• diverse optiemogelijkheden

• vaste trap naar zolder

• vloerverwarming

• energielabel A++

• sanitair van Villeroy & Boch

Wonen in 
De Wijk
aan de Dunningerhof 

verrassend veel ruimte!

binnen-
kort in 

verkoop

informeer bij 
de makelaar

verrassend veel ruimte!
Dunningerhof

Initiatief van

www.dunningerhof.nl

Informatie en verkoop

Hoofdstraat 66, ZUIDWOLDE
(0528) 371496
www.hentenaarmakelaardij.nl

Meer weten over dit unieke nieuwbouw project 
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Xmas Ladies Only

Alles wat een vrouw leuk vindt. Dat is kort samengevat wat er te vinden is op de Xmas 
Ladies Only die plaatsvindt op dinsdag 9 december in de Havezate in De Wijk. De markt 
kent dezelfde organisatie en opzet als de Loei leuke markt in de Havezate, die  afgelo-
pen jaar een doorslaand succes was en belangstellende bezoeksters trok.  

Xmas Ladies Only is een markt vol sfeer en 
gezelligheid voor de vrouw. Ongeveer 25 be-
drijven voor de vrouw  zijn er te vinden met 
body & beauty, sieraden, slankproducten, 
parfums, body fashion, lifestyle & living, 
kappers, cosmetica, mode en nog veel 
meer. Op het gezellige vrouwenterras is het 
ontspannen borrelen met elkaar.
 
Win een metamorfose
De organisatie doet er veel aan om de 
markt aantrekkelijk te maken. Zo is de 
entree geheel gratis. En geven wij een 
metamorfose weg. Klaar voor een nieuw 
uiterlijk, en misschien ook wel meteen een 
nieuwe start je leven? Motiveer je gedachte 
en wie weet gaat Organisatie Xmas Ladies 

Only je daar bij helpen! Kleding, haar, 
make-up. En natuurlijk ook hele mooie 
foto’s.
 
Wil je dit zelf graag of ken je iemand die 
deze metamorfose goed kan gebruiken 
stuur dan je motivatie, de maten (lengte, 
schoenmaat, confectiemaat e.d.) en je 
adresgegevens! Stuur dit allemaal voor 1 
december naar info@uniekehaarknipjes.nl

Xmas Ladies Only vindt plaats op dinsdag 
9 december van 19.00 tot 22.00 uur in de 
Havezate aan de Dorpstraat 78 in de Wijk. 
Kijk voor meer informatie over onder 
meer de deelnemende bedrijven op 
www.facebook.com/tmsmarkten. 

Zondagmiddagactiviteit 
voor mensen met een beperking

Op zondag 30 november, van 14.00 – 16.00 uur, wordt er opnieuw een activiteit georga-
niseerd voor mensen met een beperking in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Deze mid-
dag zal er een playbackshow worden gehouden met disco na afloop.  Een vakkundige jury, 
bestaande uit burgemeester Roger de Groot, Freek Klein, eigenaar muziekhandel Klein 
en Titus Kok zullen deze middag de acts gaan beoordelen. De entree voor deze middag 
bedraagt € 2,-. 

Opgave voor deelname aan de playbackshow kan voor 27 november bij Gerrie de Roo, 
Welzijn de Wolden, t. 0528-378686 of per mail gerriederoo@welzijndewolden.nl.
De organisatie voor deze middag is in handen van Promens Care en Welzijn De Wolden. 
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De Wolden’s got Talent

Het brede school team organiseert op 13 februari 2015 de grote De Wolden’s got Ta-
lentshow. Deze talentenshow is bedoeld voor kinderen uit De Wolden. Je mag hier 
alleen mee doen, maar ook met een groep.

Ter voorbereiding op deze grote talentenshow zijn er verschillende workshops georga-
niseerd op gebied van zang, dans, theater en acrogym. Meer informatie hierover is te 
vinden op www.dewoldensport.nl. Geeft je snel op, want vol is vol!
Tijdens deze workshops krijg je tips en suggesties om in februari te kunnen knallen op 
het podium. Maar natuurlijk mag je ook meedoen met de workshops om eens te snuf-
felen/proeven aan dans, theater, zingen of acrogym. Wie weet heb je echt talent voor 
een van deze dingen en ontdek je dat in de workshop! Natuurlijk kun je ook deelnemen 
aan de workshops als je niet met de talentenshow deel neemt.

In januari zijn er voorspeelmiddagen waarop bekeken wordt of je doorgaat naar de 
talentenshow in februari. Ook daaraan mag je meedoen, zonder dat je een workshop 
gevolgd hebt. Meer informatie hierover is binnenkort ook te vinden op de eerder ge-
noemde website. 

scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen
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SLECHT BEELD?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

DROGER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

KOELKAST STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

Wij repareren alle gerenommeerde merken
VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

   

ADMINISTRATIE- 

financieel

management

coaching

& begeleiding

administratieve

dienstverlening

EN 
ADVIESBUREAU 

VOOR HET 
KLEINBEDRIJF, 

STARTERS, 
FREELANCERS EN 

ZZPʼERS

Heerengracht 1, 7941 JH  MEPPEL 
0522 – 440 511 

WWW.DETERB.NL
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Fietsenkeuring

Veilig Verkeer afdeling De Wolden heeft ook dit jaar weer de fi etsen van de schoolgaan-
de kinderen van de lagere scholen gecontroleerd. Het ging daarbij om de keuring van  
fi etsen  van de groepen 4 t/m 8. In totaal werden er in de week van 6 t/m 9 oktober in 
De Wolden 1433 fi etsen gekeurd, waarvan 246 of 17.17 % voor een herkeuring aange-
boden moeten worden.

Zolang de voorraad strekt

Partij ouderwetse PHILIPS

GLOEILAMPEN mat

Kogel lamp E 14 25 W

E 27 25 en 40 W

Standaard lamp E 27 25 , 40 en 60W

€ 2.40 PER STUK    10 halen 9 betalen

Ook hebben wij weer 

LIJNLAMPEN van 35 en 60 W

Jan Huizing van VVN De Wolden was betrok-
ken bij de keuring van de fi etsen. ‘Een 
enkeling was de keuring vergeten en kwam 
uitgerekend die dag  met een crossfi ets 
waar niets van deugde. Wij keuren de fi et-
sen voor de veiligheid van de kinderen zelf. 
Het is heel belangrijk dat er refl ectie aan 
een fi ets zit, zowel voor- achter als opzij, 
in de wielen dus. Met name als het sche-
merig wordt is het veilig voor iedere fi etser 

dat men opvalt, b.v. doordat autolichten de 
refl ectoren, die aan een goede fi ets zitten, 
doen oplichten. Pas als een fi ets helemaal 
aan alle eisen voldoet krijgt de fi ets een OK 
stikker’.

Per jaar worden de fi etsen van de school-
kinderen een beetje beter, wat voor Veilig 
Verkeer betekend dat er serieus naar geke-
ken wordt. 
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ZUIDWOLDE
Burgemeester 

Tonckensstraat

Praktijk voor psychische hulp 
en geestelijke begeleiding; 

Vaak prima vergoeding kosten
Ook voor jeugdigen
U kunt snel terecht 

----------------------------------------------------
Drs. Peter Kortekaas,  LID NVPA
Geregistreerd Psychosociaal therapeut 
www.de3weg.nl T: 06 – 15 949 969

kortecasus@gmail.com
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Vrouwennetwerk op bezoek Tweede Kamer

Op dinsdag 11 november bezochten vrouwen van het netwerk Land van de Reest
Den Haag. Eerst werd het landelijk bureau van Vrouwen van Nu bezocht waar uitleg 
plaatsvond over doel en activiteiten en hoe dit verder werd gebracht onder de vele 
afdelingen van de Vrouwen van Nu, die over het hele land verspreid liggen. Hierna ging 
men te voet naar het gebouw van de Tweede Kamer waar een ontvangst wachtte bij de 
fractie van D66.

Alexander Pechtold, de leider van D66, 
kwam de vrouwen persoonlijk verwelkomen 
en gaf kort een inkijkje in hoe een en ander 

werkt op het Binnenhof. Hierna was er 
een lunch in het restaurant van de Tweede 
Kamer. Om twee uur was het zo genaamde 
wekelijkse vragenuurtje dat vanaf de pu-
blieke tribune gevolgd werd.

Het was interessant om de mensen die 
je op televisie ziet te zien optreden in 
de politieke arena. Tot slot volgde een 
rondleiding door het gebouw waar de oude 
Tweede Kamer en de Handelingen kamer tot 
de hoogtepunten konden worden gerekend. 
Hierna was het bijna tijd om weer in de bus 
richting Drenthe te gaan. 

Verkoop afgeschreven boeken in bibliotheek 
Vanaf vrijdag  14 november tot en met 19 december kunt u in 
bibliotheek De Wijk afgeschreven boeken kopen. Wilt u boeken 
kopen voor een schappelijke prijs dan kan dit, tijdens de 
openingsuren, in bibliotheek De Wijk. Voor elk wat wils en 
volop keuze. De verkoop duurt ongeveer één maand. 
Regelmatig worden de afgeschreven boeken aangevuld. 
Kom dus regelmatig eens snuffelen. 
U bent van harte welkom.

Voor meer informatie: 
Bibliotheek De Wijk, Prins Clauslaan 4, 7947 EA De Wijk
Tel: 0522-441434. info@bibliotheekdewijk.nl



16 

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 6 december 2014. Kopij inleveren voor 1 december 10.00 uur


