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Eerste editie Live in De Wiek bijzonder geslaagd

deWijk.
De eerste editie van Live in De Wiek, zaterdag 18 oktober is een groot succes gewor-
den. In de feesttent aan de Wiltenweg traden twee coversbands met muzikanten uit 
eigen dorp. De bands Big John en Beg Steal or Borrow wisten het publiek te boeien 
hun muziek en performance.

Het spits werd deze avond afgebeten door BSOB, de band met in de gelederen bassist 
Ferry Johannes. Het gespeelde repertoire was een combinatie van Rock & Roll-Metal-Pop 
en extravaganza. De avond werd afgesloten door Big John. Deze band repeteert wekelijks 
in de oefenruimte bij manager Jan Wessel Huizing aan de Stapel. De band met in de gele-
deren Mario Mos (zang) en André Hendriks (gitaar) speelde moderne en stevige rockcovers.
 
De opkomst van Live in De Wiek was bijzonder goed te noemen. En de sfeer fantastisch. 
Als knallende afsluiter werd door muzikanten van beide bands de rockklassieker ‘Smoke 
on the Water ‘ van Deep Purple ten gehore gebracht. De reacties na afl oop waren bijzon-
der positief. Het muziekfeest werd georganiseerd door de Stichting De Wiek actief.  
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RTV Drenthe op bezoek bij Atelier C

RTV Drenthe was vrijdag 3 oktober in De Wijk om een reportage te maken over Atelier C. 
Directe aanleiding voor de reportage was Oktobermaand Kindermaand.  

Met name de veelzijdigheid aan disciplines die wordt geboden door Caecile Cnoops  was een 
goed reden om langs te komen.  Het camerateam was bijna 3 uur aanwezig om opnames te 
maken. Zo werden er ook shots genomen van wat er allemaal gemaakt kan worden van de 
beschilderde zijde. Donderdag 9 oktober was de uitzending te zien bij RTV Drenthe.  Atelier C 
is te vinden aan de Willem Koopsweg 49, De Wijk  website: www.atelier-csc.nl  

Sarah Creek Art expositie bij Amaze lunch-
room De Wijk
Sinds de opening van Amaze lunchroom in April van dit jaar, verzorgd Amaze lunch-
room wisselende exposities van kunstenaars uit deze omgeving!

Waren het de afgelopen maanden schilderijen van Barbara Bosscher uit Meppel die de 
wanden van de lunchroom sierde, is het nu de beurt aan Sarah Creek uit Meppel. Sarah 
Creek Exposeert vanaf 3 Oktober in de sfeervolle lunchroom Amaze aan het Burg. Veenho-
venplein in de Wijk. Met schilderijen van dieren en mensen herkenbaar uit de prachtige 
natuur van het Reestdal. Zoals paarden, vogels, schotse hooglanders en ook een stadsge-
zicht van Meppel. Tijdens een kopje koffie, thee met zelfgemaakte appelcake, een glaasje 
wijn met wat hartigs,  of een heerlijke lunch of besloten diner, kunt u ook nog genieten 
van kunst uit de omgeving. Combineer uw bezoek aan Amaze met een wandeling of fiet-
stocht en u beleefd een dag om nooit meer te vergeten! Voor openingstijden en overige 
vragen: www.amazefood.nl 
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ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren.

BTW aangifte derde kwartaal! 
Niet vergeten hoor; hulp nodig? 
Bel of mail!

Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA  De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

Griet en Piet
-  Dat Live in De Wiek
 Dat was een mooie feesie
-  Zeg dat wel.
-  Geweldige avond had
-  Mit Wieker talent
-  Ook mooi dat er zoveule Opkomst was.
-  Zeker weten
-  Wie organiseerde het eigenlijk?
-  Stichting De Wiek Actief
-  A-ha
-  Die ut paasvuur ook doet?
-  Precies en ut feesie bij de Gorter
-  Oh dacht Oranjevereniging
-  Nee, maar waren wel paar
 Vrijwilligers te helpen bij DWA
-  Mut kunnen
-  Dacht ik ook
-  Samenwerking is het toverwoord
-  Mooi dat zoiets gewoon kan
-  Dat denk ik ook
-  Mit menare komen wij verder
-   Bij de Oranjevereniging zuukt
 Ze nog wel vrijwilligers overigens
-  En dan bij voorkeur mannen
-  Woarumme dat dan?
-  Veur de extra mankracht zeg maar
-  Hebben wej verder nog wat 
 op het programma stoan?
-  Wat dacht ie van Boerenblond
-  Wanneer is dat?
-  Zaterdag 20 oktober koomt ze
 noar de Havezate
-  Ben benejd, wat ze now weer bedacht hebt.
-  Ikke ook
-  Maar wordt vast weer lachen
-  Bint er nog koarten te koop?
-  Heb heurd van wel, maar giet hard
-  Woar kan ik ze nog kopen dan?
-  Bij Tip de Wijk in de Meule
en bij Bemo Entertainment
- Yow
- Goed Goan
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Loei leuke markt valt in de smaak

Op zaterdag 4 oktober werd er voor het eerst een ‘Loei Leuke markt’ georganiseerd 
in de Havezate. Tijdens deze markt waren er vele kraampjes te ontdekken zoals 
woondecoractie, uiterlijke verzorging, dierenproducten en natuurlijk de culinaire 
hapjes die vragen om geproefd te worden.  Organisatoren Tanja Smit en Marjolein 
Lindenhols waren tevreden over het verloop. ‘ Het idee hiervoor is ontstaan tijdens 
een gezellig gesprek op de bank, en nu moest het ook maar eens uitgevoerd worden’ 
aldus Smit. 

De Loei leuke markt betrof een sfeervolle markt voor het hele gezin. Er was in de Have-
zate een podium waar bezoekers konden deelnemen aan verschillende workshops.  Hier 
omheen stonden vele kramen met aantrekkelijke producten. De markt werd omlijst met 
activiteiten voor de kinderen. 
Kinderen konden deelnemen aan  één van de  workshops die werden gegeven, zowel 
binnen als buiten. Zo kunnen ze de workshop spraypainting volgen of haarknipjes maken. 
Kinderen kunnen zich ook laten schminken of smullen van een suikerspin. De eerste 200 
bezoekers ontvingen een goodiebag met leuke artikelen, daarbij is er ook aan dieren-
dag gedacht. De Loei leuke markt  werd om 17.00 uur afgesloten. Het Rad van Avontuur 
draaide toen de laatste ronde. De hoofdprijs hierbij was een ’Koesafari voor 4 personen’ 
bij Vechtdal Hoeve. Bedoeling is dat de markt een jaarlijks terugkerend evenement 
wordt.  
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NATIONALE OUDERENDAG 
BIJ AMAZE LUNCHROOM

Vrijdag 3 oktober kwam de wens uit van de 74 jarige mevrouw J. Pluim , bewoon-
ster van het St. Elisabeth Hof bejaardenhuis in Zutphen. Zij was één van de gelukki-
gen die een wens mocht doen om met twee vrijwilligers uit haar regio een dagje uit 
te gaan op de Nationale Ouderendag.

Zij koos voor een bezoek aan De Wijk, omdat zij 74 jaar geleden in deze omgeving is 
geboren aan De Bloemberg tussen De Wijk en Balkbrug. Haar ouders kwamen uit De Wijk, 
en zijn hier ook op de begraafplaats begraven. En zij wilde heel graag opnieuw naar De 
Wijk om het graf van haar ouders te bezoeken, en ook de omgeving opnieuw te bekij-
ken, waar zij was opgegroeid! De stichting Nationale Ouderendag Gelderland, afdeling 
Zutphen nam contact op met Elly ter Heide en Hans Meinders van Amaze lunchroom aan 
het Burg. Veenhovenplein in De Wijk, om een bijdrage te leveren voor deze wens van 
mevrouw Pluim, om de lunch voor haar en haar twee vrijwilligers te verzorgen! Vrijdag 
rond lunchtijd konden mevrouw Pluim en vrijwilligers echtpaar Paula Barnhoorn en Guy 
Buijzen uit het Gelderse De Steeg, plaats nemen op het gezellige en zonnige terras van 
Amaze lunchroom, waar zij werden welkom geheten door Elly en Hans, en zij hebben 
genoten van een heerlijke en goed verzorgde lunch, met koffie met wat lekkers, vers 
gemaakte paddenstoelenragout en verse courgettesoep met sandwiches. Dankzij het 
zonnetje en de gastvrijheid van Elly en Hans van Amaze heeft mevrouw Pluim en haar 
twee vrijwilligers afgelopen vrijdag een “heeeeeeeerlijke” (zoals mevrouw Pluim het zelf 
uitdrukte) lunch genoten in De Wijk. De middag werd verder besteed aan het bezoek aan 
het graf van haar ouders in De Wijk en haar geboorteomgeving!   
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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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Klachten illegaal crossen
Motorclub De Antrappers  krijgt de laatste tijd weer veel klachten over het illegaal 
gebruik van mais/bouwland en bospercelen alsmede schouwpaden rondom De Wijk. 
Het is dus verboden om deze gronden zonder toestemming van de eigenaar te berij-
den. Doe dit ook niet want je richt onbedoeld een hoop schade aan. (Vaak ingezaaid 
met groenbemester of graszaad) 

Ook zijn het vaak stukken grond die de Antrappers ter beschikking krijgen van de eigena-
ren om de OTR-rit uit te zetten. Hierdoor kan dat op termijn wel eens problemen gaan 
geven zodat de OTR-rit ook in de knel komt en dat willen zij zeker niet.

Dus niet rijden, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. En ook niet snel even 
een aangrenzend stuk land meenemen. En wil je helemaal legaal crossen, ga dan naar 
een van de crossbanen in de regio of doe mee aan een van de vele OTR-ritten in den 
lande.  

Actie Appelmoes voor voedselbank groot succes
Waarom niet alle valappels verzamelen, samen met alle niet gebruikte en gebutste 
appels en die met vrijwilligers koken tot appelmoes voor de Voedselbank. Dat was het 
idee van Mary Germs uit De Wijk. Daarom bedacht ze de Actie Appelmoes. Een actie 
die een ongekend succes is geworden. Niet alleen een duurzame activiteit maar ook 
vanuit gemeenschapsgevoel.

Samen met ruim dertig vrijwilligers, waaronder bewoners van Dunninghe, zijn er de 
afgelopen maanden bij Marry thuis en afgelopen zaterdag in verzorgingstehuis Dunninghe 
ruim vijfhonderd potten appelmoes gemaakt. Deze week zijn daar nog een paar honderd 
bij gekomen en waarschijnlijk wordt eind van de week het aantal van duizend potten 

appelmoes gehaald. En dat terwijl Germs 
in juni nog dacht blij te zijn als de vijftig 
potten zouden opleveren. Het aanbod van 
appels bleek enorm groot, waardoor alle 
hulp bijzonder welkom bleek. 

Marry Germs, de drijvende kracht achter 
deze succesvolle actie, zal de potten vrij-
dagmorgen samen met Anneke van der Aa 
aanbieden bij de Voedselbank Meppel.   
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Meer zekerheid voor huisdiereigenaren

Opnieuw Dierbaar-keurmerk voor 
Dierenpension De Wijk
Dierenpension en Hondentrainingscentrum De Wijk heeft dit jaar voor het tweede  
opeenvolgende jaar het felbegeerde Dierbaar-certificaat ontvangen. Dierbaar is een 
keurmerk voor de huisdierenbranche dat strenge eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne 
en verzorging van dieren, én de deskundigheid van de ondernemer. 

is gekomen,” zegt Hans van Luin van Dieren-
pension De Wijk “. Daarmee bekrachtigen we 
waar wij altijd voor staan: welzijn voor die-
ren, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.”

Over het Dierbaar-keurmerk
Het Dierbaar-keurmerk is een initiatief 
van Dibevo, de branchevereniging voor de 
gezelschapsdierensector. Het bevorderen 
van het welzijn van gezelschapsdieren is 
een van de belangrijkste non-profit-doelen 
van de brancheorganisatie. Kijk voor meer 
informatie over Dibevo op www.dibevo.nl. 
Meer informatie over Dierbaar is te vinden op 
www.dierbaar.nl. 

Vrijwilligersmarkt in De Wolden
Op dinsdag 28 oktober organiseert Steunpunt Vrijwilligerswerk De Wolden een vrijwilli-
gersmarkt van 19.00- 21.00 uur in De Havezathe te De Wijk. Een markt waar organisaties 
en potentiële vrijwilligers kennis met elkaar kunnen maken. Een twintigtal organisaties 
presenteren zich deze avond en zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Geïnteresseer-
den kunnen zich deze avond ook direct inschrijven voor een vacature of een vervolgafspraak 
maken om eens nader kennis te maken met een organisatie. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
is aanwezig om vragen te beantwoorden zoals; hoe zit het met vrijwilligersvergoedingen,  
ben je verzekerd tijdens vrijwilligerswerk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.

Wilt u zich als organisatie presenteren deze avond? Er is nog plek! Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van maandag t/m donderdag via 
tel. 0528 – 378686 of per mail steunpuntvrijwilligerswerk@welzijndewolden.nl. 

Elk jaar ondergaat een gecertificeerd bedrijf 
een grondige inspectie. Pas op het moment 
dat aan alle voorwaarden is voldaan, ont-
vangt het bedrijf het Dierbaar-keurmerk voor 
de duur van één jaar. Klanten weten daar-
door precies waar ze aan toe zijn en hebben 
de zekerheid dat hun huisdier in goede han-
den is en zij altijd een verantwoord advies 
krijgen over voeding én opvoeding van hun 
huisdier.

Dierenpension De Wijk heeft hard gewerkt 
om het Dierbaar-keurmerk te bemachtigen. 
“Elk jaar is het weer een bijzonder moment 
als je hoort dat je bedrijf door alle controles 
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          Uw adres voor diverse cursussen, 
  van Puppy tot Gevorderden 
   Gediplomeerde instructeur 
   Ruime verwarmde kennels 

Grote speelweiden 
Het gehele jaar geopend 
Verkoop Happy Dog voedingslijn 

                  

              Hans en Marja van Luin 

              Commissieweg 34 

                 7957 ND  De Wijk  

                 Telefoon: 0522 443038 

              Mobiel: 06 43794932 

              www.dierenpensiondewijk.nl 

scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen
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Mobiele Verkeersplein van  Shell en VVN in De Wijk

Het Mobiele Verkeersplein van Shell en Veilig Verkeer Nederland (VVN) stond op 
woensdag in De Wijk. Groep 4, 5 en 6 van OBS de Horst werden vertrouwd gemaakt 
met verkeerssituaties en regels die gelden in het verkeer. Het plein is een gezamenlijk 
initiatief om de verkeersveiligheid onder basisschoolleerlingen te vergroten. 

Het Mobiele Verkeersplein van Shell en VVN heeft als doel om de jongste verkeersdeelne-
mers zo vroeg mogelijk voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer. Het stelt 
de kinderen uit groep 4, 5 en 6 in staat om in een veilige omgeving te oefenen met ver-
keerssituaties en het toepassen van verkeersregels. Want er zijn nog steeds te veel jonge 
weggebruikers betrokken bij ongelukken in het verkeer. “De kracht van het Mobiele Ver-
keersplein zit in de speelse manier van lesgeven”, aldus Hilly Timmerman Retailer van Shell 
station Timmerman die het verkeersplein naar  De Wijk haalde. “De kinderen nemen actief 
deel aan de lessen. Door de speelse manier waarmee de theorie in praktijk wordt gebracht, 
raken de kinderen op een enthousiaste wijze vertrouwd met de geldende verkeersregels.”
Door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten worden op het 
Mobiele Verkeersplein realistische verkeerssituaties nagebootst. Rob Stomphorst van VVN 
beaamt het bestaan van de maatschappelijke behoefte: “Door deze samenwerking kunnen 
wij het belang voor kinderen van het praktisch oefenen met verkeerssituaties landelijk en 
meerjarig onder de aandacht brengen. De behoefte onder de basisscholen aan dit Mobiele 
Verkeersplein is enorm, al meer dan 40.000 leerlingen hebben les gehad.” 

 
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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SIGMA
SIKKENS
DRENT

WIJZONOL

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG

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
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Regiobank schenkt nieuwe klanten 
sportieve waardebon

Wie nu overstapt naar de Regiobank ontvangt een waardebon ter waarde van € 75. 
Deze is te besteden bij Fit in De Wijk. Hilco de Jonge en Helen Hogenhorst van de 
Regiobank waren maandagmorgen in de sportschool aanwezig om de eerste spor-
tieve waardebon symbolisch te overhandigen aan Tonnie Kosten van Fit in De Wijk. 

De Regiobank is een ‘sportieve bank’ die sporten en beweging stimuleert aldus beide 
medewerkers.  De Jonge:  ‘ We hopen een langdurige, prettige en gezonde samenwer-
king’. Afhankelijk van het abonnement , is de sportieve waardebon geldig voor  twee 
maanden onbeperkt sporten onder begeleiding bij Fit in De Wijk. 

Naaisters gezocht voor extra WGV-materiaal
We zoeken een aantal ouders die voor ons wat materialen zouden willen naaien. 
Het gaat om doeken in de vorm van een sloot met water en land en een kruipdoek 
met ronde vormen erin.

Ben je handig met de naaimachine en zou je ons een paar uurtjes willen helpen, laat 
ons dat dan via dit mailadres weten. Vermeld even je naam en telefoonnummer. Zodra 
we voldoende aanmeldingen hebben nemen we persoonlijk contact op om verder af te 
stemmen. Materiaal is al aanwezig! Vast bedankt voor je reactie! 
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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.

   

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

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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                                                               Fit door de winter 

 
 

Fit blijven tijdens winter? 
 
           

 
 
 

Dat kan, want bij ons hoeft u zich niet direct 
voor 1 heel jaar in te schrijven. 

 
Nu geen inschrijfgeld en een gratis bidon! 

 
 
 

 
                        

 
                     H. Tillemaweg 63b            Tel: 0522-441090       info@fitindewijk.nl 
                      7957 CB De Wijk             Mob. 06-53277670       www.fitindewijk.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 

Apollo geeft uniek Maestro concert 

In het televisieprogramma van de AVRO streden acht bekende Nederlanders, met een 
passie voor klassieke muziek, om de titel ‘Maestro’. Ze gingen de uitdaging aan om zich 
in acht weken te ontwikkelen tot dirigent van het symfonieorkest Holland Symfonia. De 
BN’ers werden beoordeeld door een toegewijde jury.

De opzet van Apollo is in grote lijnen 
hetzelfde: geen BN’ers, maar acht leden 
van de Businessclub Meppel nemen het 
stokje over van dirigent Lute Hoekstra en 
gaan voor het orkest staan om het orkest 
te leiden. Zij krijgen echter geen repetitie 
en staan er dus tijdens het concert voor het 
eerst voor. Aan het orkest om de dirigenten 
zo goed mogelijk te volgen. Dat gaat onge-
twijfeld voor hilarische momenten zorgen! 
Dit unieke concert gaat plaatsvinden op 8 

november in De Havixhorst. Aanvang 20.00 
uur. Klarinetworkshop op 25 januari 2015 

Op zondag 25 januari houdt Apollo een 
workshop voor klarinettisten. Deze work-
shop vindt plaats onder leiding van dirigent 
Lute Hoekstra in de Brede School in De 
Wijk, van 9:30 tot 12:30 uur. Leden van 
Apollo, maar ook niet-leden kunnen zich 
opgeven via info@apollodewijk.nl of via het 
contactformulier. 

 

 

 

 

 

 

  

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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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 3 november 2014. Kopij inleveren voor 8 november 10.00 uur


