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Witte voetjes actie De Wijk

Een actie om mensen bewust te maken

In het kader van inbraakpreventie, is woensdagmiddag 5 maart een zogenaamde ‘witte
voetjes actie’ gehouden in De wijk. Een actie bedoeld om mensen bewust te maken
van de kans op een inbraak of insluiping in hun woning en wat ze zelf kunnen doen om
dat te voorkomen.
De witte voetjesactie confronteert bewoners met hun eigen gedrag en de risico’s
daarvan. Deze actie is onderdeel van het
zogenaamde Donkere Dagen Offensief,
waarbij de politie samen met andere partijen extra maatregelen inzet tegen o.a.
woning- en auto-inbraken.

Tijdens de actie in De Wijk trokken
agenten het dorp in, vergezeld van medewerkers van de gemeente De Wolden,
woningstichting Actium, welzijnswerk en
het Drenthe college. In totaal ongeveer 40
personen.
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

Hier had
uw advertentie
kunnen staan!

DE WIJK - TEL.: 06-30091177

2

Meer weten
over adverteren
in DeWijk.info
bel of mail ons
06-50 953 385
e-mail info@dewijk.info

Griet en Piet
financieel
management
coaching
& begeleiding
administratieve
dienstverlening

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

Heerengracht 1, 7941 JH MEPPEL
0522 – 440 511
WWW.DETERB.NL

Zie ik u in mijn salon?
Dé salon voor dames,
heren en kinderen
Knippen op afspraak (ook op maandag en ’s avonds)

- Goaj d’r volgende
weke nog hen?
- Woar hen?
- Noar de Bloembarg
- Oh, dat muziekfestijn bij de Gorter?
- Mut wel heel gezellig ween
- T’ is net een reünie
- Iederiene kooj d’er tegen
- Net as vrogger bej de Klok
- Das lang geleden zeg
- Zeg dat wel, woar is de tied e bleem
- Kriege wej nog een paasvuurbulte
- Ze bint er mit bezig hek e heurd
- Woar dan?
- Dezelfde locatie as veurig joar
- Tegenover de olde melkfabriek
- Doar helemoale
- Heb ie een betere locatie dan?
- Nee, dat niet
- Dan muj ook niet zeuren
- Politie hak nog an de deure
- Wat dan?
- Een witte poten actie
- Watte? een potgrondactie!
- Nee, dat is van Roreko
- Witte voeten actie bedoel ik
- Wollen ze un wit voetie halen?
- Preventie, meer niet
- En die potgrond dan?
- Die koop ik zijns ook wel.
- Al hek ‘t spul niet neudig
- Alles veur ut goede doel he!
- Ik heb toch liever die kipactie
- Precies, smak ook wat beter!
- Yow
- Goed goan
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GOED EN VOORDELIG
Koop nu een 1 ltr. blik Wijzonol interieurlak alkyd en vind
het blik met de gouden verf.
Dit blik met de gouden verf
geeft recht op een gratis
schilder t.w.v. € 2000,-- of op
een van de andere 49 prachtige prijzen.
aktie loopt t/m. 31 maart en voor de
voorwaarden kunt u bij ons in de
winkel terecht.

WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
TELEFOON 441348

Aanleg bergbezinkbassin
In De Wijk is onlangs gestart met de aanleg van een Bergbezinkbassin naast de rijbaan
van de Dorpsstraat en het aanleggen van riolering in de Dorpsstraat. Na aanleg van de
riolering en het bassin wordt de rijbaan van de Dorpsstraat gereconstrueerd waarbij een verkeers-remmende maatregel in de rijbaan wordt opgenomen. Middels een
openbare EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving) aanbesteding is het werk
gegund aan Knipscheer Infrastructuur uit Almere. De aanneemsom hiervoor bedraagt
€ 600.000 ex Btw.
Een Bergbezinkbassin is nodig, want soms regent het zo hard, dat de riolering het aanbod van regenwater niet kan verwerken. In dat geval wordt er via overstorten rioolwater
geloosd op de sloten. Deze overstorten zijn schadelijk voor het milieu (vissterfte e.d.)
en daarom niet gewenst. Om de riool overstorten op de sloten te verminderen worden er
Bergbezinkbassins (BBB) aangelegd, zodat er minder vuil in de sloten verdwijnt. Dit is een
grote ondergrondse kelder waar overtollig rioolwater tijdelijk kan worden geborgen zodat
het niet in de sloten terechtkomt. Voor de klus staat maximaal 90 dagen.
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Gestegen aantal inbraken
Voor 2011 lag het aantal inbraken in De Wijk gemiddeld op twee tot vijf per jaar.
In 2011 is 22 keer ingebroken, in 2012 15 keer en in 2013 20 keer. Voor de politie
reden genoeg om deze preventieactie te houden.
Op plaatsen waar het voor inbrekers eenvoudig werd gemaakt om in te breken of spullen
te stelen, is een gesprek aangegaan met de bewoners. Het doel van de actie is uitgelegd
en bewoners kregen preventieadviezen. Waar bewoners niet thuis waren werden een ‘wit
voetje’ en een preventieflyer achtergelaten.
105 ‘witte voetjes’
De actie in De Wijk leverde veelal dezelfde aandachtspunten op als bij andere soortgelijke preventieacties. Veel schuren met soms waardevolle spullen waren niet op slot en
menig raam, achterdeur, of garagedeuren stond open. Ook fietsen en auto’s stonden niet
altijd op slot. In totaal zijn 105 ‘witte voetjes’ achtergelaten.De reacties van inwoners op
de actie waren positief. Veel mensen realiseerden zich niet hoe gemakkelijk ze het inbrekers maakten. Opvallend was wel dat oudere mensen over het algemeen meer aandacht
besteden aan preventie en goed hang- en sluitwerk dan jonge mensen.

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
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Het is lente
De lente is dit jaar al vroeg begonnen. Hoewel de lente pas na 21 maart begint, lopen
we nu al 4 weken voor op het tuinseizoen. Februari was de zachte maand ooit gemeten. Het aspergeseizoen is daardoor 4 weken eerder begonnen t.o.v. van andere jaren.
In de lente gaat ook het bloed van menig tuinder kriebelen. Voorbereiding van
tuinen gaat nu beginnen. De meeste tuinen
worden nu gespit en bemest.
Hoewel het nog zeer vroeg is, zal menig
tuinder niet weerhouden om nu al te gaan
zaaien of te poten. Maar het blijft oppassen, het weer kan zo weer omslaan
en hebben te maken met nachtvorst.
Daarom haastige spoed is zelden goed voor
een groentetuin. Wacht met de zaaibereiding tot de grond zich goed laat bewerken, dat wil zeggen de grond mag niet al
te veel aan het gereedschap en schoeisel
blijven kleven. Ga beslist niet op een regenachtige dag beginnen, want dan kan de
structuur van de grond voor een lange tijd
vernield worden. Het gevolg hiervan is een
slechte groei van de gewassen.
In het voorjaar zijn de meeste grondsoorten geheel verzadigd met water. Wacht
daarom met werkzaamheden tot de weersomstandigheden gunstig zijn. Het tijdstip
waarop met zaaien en planten kan worden
begonnen is verder afhankelijk van de
grondsoort en gebied. Hooggelegen zand
en lichte zavelgronden zijn vrij vlug het
overtollig vocht kwijt en kunnen dus eerder worden bewerkt dan zware zavel en
kleigronden. Ook veengronden zijn in het
voorjaar vrij lang nat en koud, ze moeten
eveneens tot de late grondsoorten worden

gerekend. Tenslotte is de geografische
ligging van de tuin van invloed op de start
van de werkzaamheden in het voorjaar.
Voor liefhebbers die belangstelling hebben
voor een groentetuin, is dit het meest
gelegen moment om in het voorjaar aan
een groentetuin te beginnen. Volkstuin
vereniging de Slenken heeft nog een aantal tuintjes vrij. Heeft u belangstelling, of
wilt u informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Jans
Wersterbeek tel: 440446.

Jaarvergadering WGV
Op donderdag 3 april 2014 houdt
WGV haar jaarvergadering om 20.00
uur in de kantine van sporthal De
Slenken. U bent van harte uitgenodigd. De agenda en bijbehorende
stukken worden t.z.t. op de site van
WGV bekend gemaakt.
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Zwemabonnementen in voorverkoop
Zwembadbezoekers krijgen u nu al de gelegenheid om de zwemabonnementen tegen
voorverkooptarief te bestellen. Nu bestellen, scheelt u namelijk veel geld. Zeker wanneer u de zwemabonnementen bestelt via dewolden.nl. Hier staat ook alle informatie
over de openingstijden en tarieven voor het seizoen 2014. Gebruik maken van de
korting kan tot maandag 28 april. Daarna geldt het normale seizoen tarief.
Zwemlessen
Hebt u kinderen in de leeftijd die naar
zwemles kunnen? U bent van harte
welkom bij de gediplomeerde zwemdocenten. Het aanmelden kunt u digitaal
doen. U kunt hiervoor het formulier op de
website gebruiken?

Ook via Facebook/Zwembaden De Wolden
wordt u op de hoogte gehouden over de
activiteiten in de zwembaden.

Bestellen via dewolden.nl
Houdt uw DigiD bij de hand. Na aanvraag
en digitale betaling krijgt u het zwemabonnement thuisgestuurd. Bij uw eerste
bezoek aan het zwembad neemt u een
recente pasfoto mee. De medewerkers
van het zwembad bevestigen de pasfoto
aan het abonnement.
Voor meer informatie kunt u contact met
de gemeente via T. 14 0528 of mail naar
gemeente@dewolden.nl.

Sociaal Eetpunt in De Wijk
Op woensdagavond 23 april willen we gaan starten met een Sociaal Eetpunt voor
jong en oud in de Havezate. Iedereen kan aanschuiven tussen 17.00-17.30 uur voor
een gezonde maaltijd voor € 5,00.
Een plek voor ontmoeting en horen wat we kunnen gaan betekenen voor elkaar en
misschien wel samen kunnen gaan ondernemen. Opgave tot 16 april bij Hilda Kalter
of Helena Telgenhof via T. 0522-444200 of per mail hildakalter@welzijndewolden of
helenatelgenhof@welzijndewolden.nl
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Feest bij loonbedrijf de Gorter op 29 maart
De namen van de bands die op zaterdag 29 maart 2014 gaan optreden in Veeningen
zijn bekend. Tijdens de ‘Tribute to the Monsters of Rock’ zijn er optredens van Rammstein (Vannstein) Deep Purple (Stormbringer) en Bon Jovi (Bad Medicine) De ‘Oldtime
Rock concerten’ beter bekend als ‘feest bij Loonbedrijf de Gorter of ‘feest bij Theo in
de schuur’ zijn geliefd vanwege de gemoedelijke en laagdrempelige sfeer. Voorgaande
jaren werden op deze ‘heilige grond’ al reünieconcerten gegeven door Frankenstein
en Elise. De organisatie is wederom in handen van de Stichting De Wiek Actief.
Bon Jovi
Bad Medicine werd enkele jaren geleden
door de jury van “The Clash Of The Coverbands” uitgeroepen tot de beste Bon Jovi
tribute band van Europa! Tijdens de show
worden alle bekende oude songs maar
ook de nummers van het laatste nieuwe
Bon Jovi album gespeeld.
Deep Purple
Stormbringer is de meest authentieke
Deep Purple tribute band in Nederland en
zeker die met de meeste power! De band
bestaat uit gelouterde muzikanten met
een gemeenschappelijke liefde voor classic
rock en Deep Purple in het bijzonder! Een
herschepping van het beeld en geluid van
Deep Purple met geweldig zelfvertrouwen
en sublieme technische uitvoering.
Rammstein
Vannstein is een sensationele Rammstein

tribute band uit Nederland, die qua klank
uiterst dicht in de buurt van de originele
band komt. Opvallend is, dat niet alleen
de muziek identiek klinkt, maar ook dat
de bandleden bijzonder veel op de echte
leden van Rammstein lijken. Rammstein
zou niet compleet zijn zonder zijn spectaculaire show, en daarin weet Vannstein
zich ook goed te vinden.
Informatie
Kaarten kosten in de voorverkoop € 15.
(a/d zaal 20) Deze zijn te koop bij : De
Wijk: Bemo Entertainment - Dedemsvaart: Multi Media Shop - Nieuwleusen:
Cafe de Brouwerij - Ommen: Cafe Calluna
- Ruinen: CD Hal - Ruinerwold: Kapsalon
Hairtrends - Staphorst: Cafe Spoorzicht en
Zuidwolde: Cafe de Falieberg.
De verwarmde schuur is open vanaf: 19.30
uur. Aanvang eerste band 20.45 uur. Meer
informatie www.oldtimerock.nl

Bijeenkomst ANBO
De ANBO afdeling Ruinerwold/ De Wijk/ Koekange organiseert op vrijdag 28 maart
een gezellige middag in ontmoetingscentrum de Havezate in De Wijk. Met een
optreden van Musitainer Aalt Westerman. De toegang voor leden is gratis, en niet
leden betalen 5 euro. Als u ter plaatse lid wordt is de toegang uiteraard ook gratis.
Iedereen is van harte welkom. Aanvang 14.00 uur.
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Luchies Bouw
Wiltenweg 19
7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

Laat nu uw aangifte
inkomstenbelasting 2013
invullen
Wij komen graag bij u thuis

Bel om een afspraak
te maken: 06-22761518
Ook voor uw ondernemersaangifte
kunt u bij ons terecht

www.luchiesbouw.nl

Zomer Strak

Nog even wat kg/cm. kwijt voor de zomer?
3 maanden onbeperkt sporten,
12 x Better Belly,
Voedingsadvies en
2x Lichaamsanalyse voor:

€ 152,50

ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften en verzorgt professioneel
belastingadvies. Voor ondernemers en
particulieren. Als u dat wilt, regelen
wij naast uw belastingzaken ook uw
administratie!
En ja, ZZP’ers zijn ook ondernemers…

Voor meer informatie 441090
(geldig tot 15-03-2014)

Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA De Wijk
0522-445801 / 06-48784279

www.fitindewijk.nl
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info@absderonde.nl

Voorjaarsconcert Apollo
Er was eens...zo luidt het sprookjesachtige thema van het jaarlijkse Voorjaarsconcert
op 29 maart van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit de Wijk. Dit jaar steekt de
vereniging het concert in een speciaal jasje. Samen met de kinderen uit groep 6,7 en
8 van obs de Horst uit de Wijk, obs de Rozenbottel uit Koekange en obs de Iekmulder
uit Ijhorst gaan het harmonie-orkest en het jeugorkest op de film-en sprookjestour.
Van Rapunzel en Disney tot de Cupsong die
tijdens een muziekles in de klas geleerd
wordt aan de kinderen van de basisscholen. Apollo organiseert ook voor de basisschoolkinderen een verhalenwedstrijd.
Uit elke groep worden er vijf winnende
verhalen gekozen. De schrijver van het
mooiste verhaal van de school mag deze
voor(laten)dragen tijdens het concert. Het
verhaal moet uiteraard beginnen met ‘Er
was eens… en eindigt met de zin…en ze
leefden nog lang en gelukkig’.

Het slagwerkensemble sluit de avond met
sprookjes en Disneymuziek af. Het concert
begint om 19.30 uur. Entree is voor mensen vanaf 16 jaar vijf euro, onder de 16
jaar mag je gratis naar binnen. De basisschoolleerlingen van de groepen 6 t/m 8
mogen één ouder gratis mee naar binnen
nemen. Voorafgaand aan het concert is
er een muzikale instuif voor de kinderen.
Kinderen kunnen hier onder andere raden
hoeveel noten er in een muziekstuk zitten
en andere (muzikale) spelletjes spelen.

Record aantal deelnemers bij OTR Rit
Maar liefst 1250 deelnemers verschenen er afgelopen zondag aan de start bij de 29e
Off Road Rit van MC De Antrappers. Mede door het prachtige weer waren er dat ongeveer 500 meer dan vorig jaar.
Zoals gebruikelijk was de start bij Gebben
Motoren te Rogat. De route van ongeveer 45
km ging voor 90% over onverhard terrein.
Dit leverde voor de toeschouwers vooral
veel spectaculaire beelden op. In cafe De
Wiekslag werd nadien een video compilatie
van deze dag vertoond.
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‘Goud van Oud’ is thema Wieker Feest
Afgelopen vrijdag hield de Oranjevereniging De Wijk haar jaarvergadering in de kantine
van sporthal de Slenken. De opkomst hier was goed te noemen. Tijdens de vergadering
werd het jaarverslag 2013 en het programma voor dit jaar gepresenteerd. Tevens was
er gelegenheid tot het stellen van vragen. Zoals gebruikelijk krijgt het Wieker feest
wederom een thema mee. Vorig jaar was dat ‘Crisis’. Dit jaar is dat: ‘Goud van Oud’.
Johan Takens namen afscheid. Voorzitter
John Stapel werd met algemene stemmen
herkozen. Ook het financieel jaarverslag
werd gepresenteerd. Ondanks de economische crisis was er geen klagen over de
sponsoring . Wel kwamen er wel minder
bezoekers naar de feesttent, en daardoor
minder entreegelden. Mede door lange termijn investeringen zoals een ‘nieuwe keet’
werd er niet geplust.
De Oranjevereniging is alweer druk met
de voorbereiding van allerlei activiteiten.
Zo wordt er op Koningsdag 26 april van
alles georganiseerd nabij de Wieker Meule.
Ook het Wiekerfeest wordt dit jaar groots
gevierd van 27 tot 31 augustus. Op het
programma staan o.a. de Optocht, Wiekloop, een Wiekeravond met Wieker DJ’s,
Meezingfestijn voor ouderen, een Playbackshow, een optreden van de band Finally op
de zaterdagavond, en op de zondag zal de
voltallige band Please in de oude bezetting
haar opwachting maken op het podium.
Dit belooft een ouderwets gezellige dag te
worden. De Wieker Games worden dit jaar
op de zondag afgewerkt. Tijdens de slotdag
kan er ook een helikoptervlucht gemaakt
worden boven De Wijk.
Verder vond er een bestuurswisseling
plaats. Remko Hendriks, Jan Bennink en
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Hierdoor moest er flink ingeteerd worden op het eigen vermogen. Dit baart de
Oranjevereniging toch wel enigszins zorgen.
Met het oog op de toekomst van het Wieker Feest is de nullijn of een kleine plus
gewenst. ‘Anders kan het maar zo zijn dat
we over een aantal jaren geen feest meer
kunnen organiseren vanwege het financiële
risico dat hieraan kleeft’ zo vertelde Penningmeester Raimond Martens.
Wel heeft de Oranjevereniging als doelstelling het ontplooien van diverse activiteiten
om de kas te spekken. En daarmee de
afhankelijkheid van sponsoren te minimaliseren. Verder zal er een actief ledenwervingsbeleid plaats vinden. Het aantal leden
bedraagt momenteel 487. De jaarvergadering werd afgefloten met live muziek in de
kantine, waar het nog lang gezellig bleef.

Situatie kruising

Dorpsstraat-Postweg de Wijk veiliger
Gemeente De Wolden maakt de oversteek bij de kruising Dorpsstraat-Postweg de Wijk
in mei 2014 veiliger. Veel schoolkinderen uit het nieuwbouwplan Dunningen steken de
Dorpsstraat over bij het kruispunt met de Postweg naar de brede school. Om het oversteken veiliger te maken heeft het college besloten extra maatregelen te gaan treffen bij
het kruispunt. Ook gaat de gemeente zich inspannen om verkeersbrigadiers te werven.
Deze oplossing is in samenwerking met direct betrokkenen en overige inwoners uit de
Wijk tot stand gekomen.
Wethouder Henk Lammers geeft aan blij
te zijn met zoveel betrokkenheid: ‘Ik ben
onder de indruk van de inspanningen die de
werkgroep heeft verricht. Ook de kwaliteit
van de adviezen verdient een pluim. Door in
gezamenlijkheid tot een oplossing te komen,
maakt duidelijk dat er draagvlak is bij de
gebruikers voor de gekozen voorkeur’.
De weg naar de oplossing
Tussen eind 2013 en midden februari 2014
heeft een werkgroep de verkeerssituatie
kruispunt Dorpsstraat-Postweg onderzocht.
Daarbij zijn de knelpunten van de huidige situatie bepaald en is nagedacht over oplossingen. De werkgroep heeft in eerste instantie
zeven verbetervoorstellen uitgewerkt. Na het
benoemen van de voor- en nadelen werden
drie mogelijkheden als kansrijk beoordeeld.

zijn verbetermaatregelen (attentiemarkering, duidelijke verkeersborden, matrixborden en waarschuwingsborden), of genoemde
verbetermaatregelen in combinatie met een
begeleide oversteek met verkeersbrigadiers
of de derde variant in de vorm van verkeerslichten. De werkgroep heeft aan het college
geadviseerd één van de drie oplossingen
uit te voeren. Het college heeft het advies
overgenomen. Zij kiest voor de verbetermaatregelen uit de eerstgenoemde oplossing
waarbij het college zich ook wil inspannen
om verkeersbrigadiers te werven om de
begeleide oversteek mogelijk te maken. Bij
de afweging is rekening gehouden met het
advies van de verkeerskundige, voorkeur van
de direct aanwonenden en de kosten van de
maatregelen. Plan is om de werkzaamheden
in mei 2014 te gaan uitvoeren.

Drie voorkeursoplossingen
Tijdens een inloopbijeenkomst zijn de
bevindingen gepresenteerd aan inwoners van
de Wijk. Daarbij is aan bezoekers gevraagd
mee te denken in de oplossingen. Zowel
werkgroep als inwoners zijn van mening
dat door het uitvoeren van een van de drie
voorkeursoplossingen de huidige situatie
wordt verbeterd. De voorkeursoplossingen

Deelnemers werkgroep
De werkgroep bestaat uit aanwonenden
van de Dorpsstraat en Postweg, ouders van
schoolkinderen, vertegenwoordigers van de
Belangenvereniging de Wijk en een bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland. De werkgroep is ondersteund door een verkeersdeskundige, een medewerker van De Wolden en
een onafhankelijke voorzitter.
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De Bloem is er klaar voor

‘Wie is hier de dokter’

Rederijkerskamer De Bloem is er klaar voor. Op vrijdag 4 april en zaterdag 5 april
wordt de komedie ‘Wie is hier de dokter’ opgevoerd in de Havezate. Dit is een stuk in
vier bedrijven, geschreven door Jan Derene. Het stuk vindt plaats in een drukke huisartsenpraktijk. Hier werken naast de huisarts een doktersassistente en een klusjesman.
De praktijk wordt bezocht door allerlei patiënten met verschillende problemen en kwalen
die zich op zielige, zotte en eigenzinnige manieren gedragen. Niet alleen de huisarts
houdt zich met hen bezig, maar ook de assistente en de klusjesman bemoeien zich soms
met de behandeling. Daarnaast vinden er ook enkele ongebruikelijke handelingen plaats
die te maken blijken te hebben met het bezoek van een geheimzinnige patiënt die de
praktijk komt bezoeken. Dit alles leidt tot de nodige komische toestanden.
Op de site www.rederijkerskamerdebloem.nl vindt u algemene informatie, het laatste
nieuws, maar ook veel historische informatie over De Bloem.

DJ Hillman bij de Wiekslag
DJ Hillman (Twan ten Heuvel) draait op zaterdag 5 april bij cafe de Wiekslag in De
Wijk. Dit is een avond voor jong en oud. Met gezellige allround muziekavond, variërend van Pop tot Rock en van Top 40 tot Nederlandstalig. Ook verzoekjes worden
gedraaid. Aanvang: 22.00 uur. Entree: Gratis
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Voor

kleine………

en

Grote hypotheken
Gaat u naar:

De Hypotheekspecialist
Bel voor een afspraak:

0528-370592
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ZAT. 29 MAART
VEENINGEN

Loonbedrijf de Gorter - Bloemberg 36 - Veeningen

Performed by: VANSTEINN

Performed by: BAD MEDICINE

Performed by:
STORMBRINGER

Voorverkoop € 15,- | Aan de zaal € 20,Schuur open 19.30 uur | Aanvang 20.00 uur
Voorverkoopadressen: Kapsalon Hairtrends - Ruinerwold | Bemo Entertainment - De Wijk
Café de Falieberg - Zuidwolde | Café Spoorzicht - Staphorst | Café de Brouwerij - Nieuwleusen
Café Calluna - Ommen | Multi Media Shop - Dedemsvaart | CD Hal - Ruinen

www.oldtimerock.nl
Informatie:

Alarmnummer ................................................................... 112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk ..........................0522 – 442672
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
Politie de Wolden ............................................................ 0900-8844 (geen spoed)
Regionale nieuws ............................................................ www.weblog-dewolden.nl
Tourist Info de Wijk ....................................................... 0522-44 32 75

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 5 april 2014. Kopij inleveren voor 31 maart 2014 10.00 uur
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