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De Wijk geniet van een prachtig dorpsfeest

De Wiekers hebben weer flink feest gevierd
tijdens het jaarlijks dorpsfeest. Het was genieten van de verschillende activiteiten die er
op het programma stonden. Zoals de traditionele optocht, de playbackshow en zeskamp
nieuwe stijl. Ook waren er optredens van de
Wieker Dj’s, De Doldies, Steaming Pianos en
Hydra. De traditionele optocht was een van

de hoogtepunten tijdens het feest. Onder stralende weersomstandigheden ging deze zaterdagmorgen van start. Een thema was er dit
keer niet, zo had de Oranjevereniging eerder
dit jaar al bekend gemaakt. En dat was achteraf ook nodig. De Wiekers bleken ook zonder thema bijzonder creatief en inventief bij
het versieren en optuigen van de wagens. >>
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Vervolg van voorpagina:
Maar liefst 19 wagens en vele individuelen deden mee. De eerste prijs
ging naar de wagen ‘Hans en zijn
Grietjes’.
Het feest ging woensdag al van start
met de keuring van de versierde en
verlichte straten. Hierbij ging de eerste prijs naar Luchtenstein. Die het 35
jarige jubileum van deze straat leuk
in beeld hadden gebracht door overal
foto’s op te hangen van de verschillende straatversieringen door de jaren
heen. Op donderdag kwamen er vele honderden atleten in actie tijdens de Wiekloop. Waarbij
het nieuwe parcours door Dickinge in goede aarde viel.
Zaterdagavond was het groot feest in de tent tijdens de playbackshow en de Steaming Pianos. Een ander hoogtepunt was de zeskamp op de zondagmiddag. Diverse teams, zowel jong
als oud streden op het sportieve vlak tegen elkaar. Vooral de waterbak was een hilarisch moment en kon op veel bijval rekenen.
De eerste prijs, een grote beker en een
lekkere slagroomtaart werd gewonnen
door de jeugdige groep ‘Wieker Hulken’. Daarna kon iedereen even bijkomen van het mooie weer. Zijwanden
werden door de Oranjevereniging uit
de feesttent gehaald, waarna het feest
kon beginnen. Hydra maakte het
feestje af, door de tent nog een keer
flink op de kop te zetten.

Te koop, gevonden, aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon 0522 - 451308.

Vanaf oktober kan een beginnerscursus
bridge gevolgd worden op maandagmiddag
bij de Wijker Bridge Club. Kosten: €75,00
incl. koffie of thee. Opgave bij: G. Hakman,
tel. 0522 441867.

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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Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

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

- Dat hai veurige keer goed mis
- Watte?
- Over veertig joar bestaan zwembad
- Hak dat verkeerd?
- Nee, die sprong uut die helicopter
destijds dat klopte niet helemoale
- Hoe bedoel ie?
- Dat was niet de wetholder bij de
opening maar chef-badmeester J.H.
van Geffen
- Precies, een fout is zo e maakt dus
- Er was wel iemand e vraagt deur
de burgmeester maar die zag er vanaf
- Een wetholder dus?
- Loaten wej dat maar int midden holn
Van Geffen hef het toen echt e doan
- Afijn, is dat weer recht e zet
- Mooi Wieker feesie was ut
- Zeg dat wel
- Prima vermaakt, OV bedaankt
- En ook nog mooi weer er bej
- Precies wat er an hemelwater
e vallen is, was veural ‘s nachts.
- Dat was te zien op ut terrein
- Wat een modderbende zeg!
- Klopt, zage ut
- Misschien kunt ze nog een nej
onderdeel an de zeskamp toevoegen
- Wat dan?
- Zwientie tikken na afloop
- De Wiekloop over neje parcours
viel ook in de smoak hek e heurt
- En een record aantal deelnemers he!
- Klopt
- Yow
- Goed Goan
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Erik Driesen snelste op nieuwe parcours Wiekloop
Voor de meeste
atleten was het
nieuwe parcours
van de Wiekloop
door landgoed
Dickninge een verademing. Niet
meer door de straten van De Wijk
zoals het vele jaren
gebeurde, maar
door een mooi stuk
natuurgebied.
Al was het bij de start en finish op het evenemententerrein aan de Wiltenweg bij de feesttent
eventjes behelpen. Door de regenval was het hier best drassig. Maar dat deerde de deelnemers allerminst. De start van de 5 en 10 kilometer was hier voor het eerst tegelijkertijd. Dat
leverde in totaliteit een record aantal deelnemers op. Maar liefst 364 deelnemers schreven
zich in voor de Wiekloop dit jaar. Op de 5 km was het Erik Driesen uit Vollenhove met een
tijd van 15.51 min. Erik Lindenholz won met een recordtijd van 33.51 de 10 km Wiekloop.
Een andere Eric was de beste Wieker. In dit geval ging het om Eric Moen, die bovendien met
39,42 min een persoonlijk record op de 10 km liep. Opvallend verder. De jongste deelnemers
aan de 1 km Kids Run waren amper 3 drie jaar oud, en de oudste deelnemer betrof Gerrit
Wouda uit Meppel 87 jaar.

Kaartavonden supportersvereniging Wacker
Ook dit seizoen organiseert de supportersvereniging Wacker weer haar kaartavonden. Hieronder de data voor 2015 en 2016.
2015
25
09
23
06
20
04
18

2016
15
januari
29
januari
12
februari
26
februari
11
maart
25
maart
08
april
15
april (prijsuitreiking)
Kaartmarathon (KLAVERJASSEN): 9 januari 2016
Plaats van handeling: Kantine vv Wacker
Aanvang: 20.00 uur.
Als supportersvereniging hopen we u weer te mogen begroeten vanaf 25 september.
september
oktober
oktober
november
november
december
december
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Doomijn BSO Kinderen zijn ware kunstenaars/artiesten
De scholen zijn inmiddels
alweer een aantal weken begonnen en dat betekend ook
dat de kinderen gezellig weer
bij ons op de BuitenSchoolse
Opvang van Doomijn in De
Wijk zijn. De afgelopen week
zijn we begonnen met thema
Kunst…
Afgelopen week is er weer
volop geknutseld onder andere een fotolijstje van mozaïek,
Cirkelkunst met waterverf,
kunst op aluminiumfolie.
Naast het knutselen hebben de kinderen ook 2 x een dansworkshop Streetdance/ HipHop verzorgt door de medewerkers van Doomijn in samenwerking met Urban Unity uit Hooogeveen.
De kinderen hebben er van genoten op naar nog meer mooie kunstachtige weken op de BSO.
_________________________________________________________________________

Textiel
Heeft u uw kledingkast opgeruimd? Lever uw afgedankte kleding, schoenen, huishoud- en
woontextiel in, ook als het versleten of kapot is. Bijna alles is geschikt voor hergebruik. U
kunt uw textiel naar de verzamelcontainers van Sympany brengen, naar de milieustraat in
Zuidwolde of naar een tweedehandskledingzaak.
Sympany bedankt de inwoners van gemeente De Wolden! In de eerste helft van 2015 is maar
liefst 46.493 kilogram textiel in de textielcontainers van Sympany door de inwoners van De
Wolden gedoneerd. Sympany bedankt de Woldenaren hartelijk voor hun textieldonaties!
Sympany is de naam voor de gefuseerde charitatieve textielinzamelaars KICI en Humana.
Meer weten over Sympany? Kijk op www.sympany.nl.
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Vrijwilligers gevraagd voor kerstwandeling
Al meer dan 20 jaar vindt op tweede Kerstdag de kerstwandeling plaats in de Wijk-IJhorst.
Het evenement trekt altijd veel bezoekers. Vorig jaar wandelden meer dan 800 mensen mee.
Om de wandeling dit jaar weer te kunnen organiseren, zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers voor activiteiten als het uitzetten van de route, opzetten koek-en-zopietent, inschrijven van de wandelaars, verkoop in de
koek-en-zopietent,
opruimen en het
gezellig napraten
aan het eind van de
dag.
Het zou geweldig
zijn als de kerstwandeling, mede
dankzij uw inzet,
ook dit jaar weer
een groot succes wordt.
Kunt u een paar uurtjes of misschien wat meer missen om ons te helpen in de periode voor de
wandeling en/of op de dag zelf, neem dan contact op met het TIP-kantoor in de Wijk. Telefoon: 0522-443275 of via dewijk@tipdewolden.nl.

Koffer (Bak) Verkoop en Minimarkt
Op zaterdag 19 september houdt Motorclub De Antrappers uit De Wijk een gezellige middag voor de Molen en in het centrum van De Wijk, met vertier voor een ieder. Dit in kader
van het 35 jarig bestaan van de club.
Het middaggedeelte wordt gevuld met motoractiviteiten, een minimarkt met outletverkoop
van Wieker ondernemers en een koffer(bak)verkoop. (14-17 uur)
De gelegenheid om je spullen te verkopen middels de kofferbakverkoop voor de volwassenen en waarbij wij de jeugd de mogelijkheid bieden om hun spullen vanuit hun eigen koffer
(s) te verkopen. Zeg maar een rommelmarkt voor jong en oud.
Voor de koffer(bak)verkoop en de minimarkt zijn wij nog op zoek naar deelnemers. De deelname is trouwens gratis. Aanmelden of info graag via mail naar motorclub@antrappers.nl
De dag wordt afgesloten met muziek van Malletband Apollo met Big John, Koe Mjusik, en
de Normaalcoverband Gin Gedonder. (16-21 uur)
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Even bellen met: Edwin van Noort
Wat heb ik nu gehoord, gaat RegioBank vanaf 1 oktober vijf volle
dagen per week open?
Inderdaad Benny! RegioBank is enorm succesvol in de Wijk. Wij zijn vanaf oktober van
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur open. En voor hypotheken en verzekeringen op
afspraak ook ’s avonds! Zo bieden wij nog meer service!
En is het waar dat jullie de Overstap van Bankzaken regelen?
Ja zeker. Wij nemen de klant alles uit handen. De automatische incasso’s regelen voor onze
klanten, en ook de werkgever, belastingdienst enz. stellen we, als de klant dat wil, op de
hoogte. Wij doen namelijk wat anderen beloven!
Scheelt de rente werkelijk zoveel met andere banken?
Leuk dat je het aankaart Benny. Inderdaad. De rente is op dit moment bij elke bank erg laag.
Gelukkig zit RegioBank aan de bovenkant van de markt. Zeker met de Zilvervloot, EigenHuisSparen en de Spaar op Maatrekening. RegioBank verlaagt de rente als laatste in de markt en verhoogt hem altijd als eerste. Daar zit ook een belangrijk verschil.
Bij RegioBank zie ik ook borden en vlaggen van De Wolden Financiële Dienstverlening
hangen, hoe zit dat?
Bij De Wolden Financiële Dienstverlening kan je ook langskomen voor een onafhankelijk
hypotheek- en verzekeringsadvies. Voor kleine en grote hypotheken bent u bij ons aan het
juiste adres.
Aan wat voor verzekeringen moet ik dan denken?
Wij hebben een uitgebreid aanbod van particuliere verzekeringen, denk hierbij aan auto-,
woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Vaak bent u bij ons beter uit dan
bij andere aanbieders, zowel financieel als in de voorwaarden.
Even wat anders.. Bij evenementen zie ik vaak jullie reclame borden, vlaggen en promotiespulletjes. Hoe werkt dat:
Wij vinden het heel erg belangrijk om goede, mooie en leuke initiatieven te steunen. Dit doen
wij door een bijdrage te leveren aan veel evenementen die in het dorp plaatsvinden. En dit
doen wij graag. Wij mogen dan onze vlaggen en banners bij het evenement ophangen. Leuk
hè?
Tot slot: Wie kunnen we aantreffen op jullie kantoor?
Hilco de Jonge, Riëlle Hummel, Rob van Noort en Helen Hogenhorst zijn jullie graag van
dienst. De koffie staat klaar!
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Gezellige ‘Open dag’ Kinderdagverblijf De Boerderij
Kinderdagverblijf De Boerderij
aan de Commissieweg 25 in De
Wijk bestaat precies tien jaar. En
dat werd op zaterdag 5 september
gevierd met een ‘Open dag’.
‘De Boerderij’ is een erkende
kinderopvang voor kinderen van
0 t/m 12 jaar vertelt assistent
coördinator Monique Dokter.
‘We zijn tien jaar geleden gestart
met een baby, dreumes, peuter en
BSO groep. Wij vervullen vooral
een regionale functie. Dat heeft zeker ook met de landelijke omgeving en gunstige ligging te
maken. Voor werkende ouders is de snelle aansluiting op de A28 ideaal’.
Kinderdagverblijf De Boerderij is gericht op goede dienstverlening aan ouders/verzorgers,
die behoefte hebben aan kinderopvang van hoge kwaliteit. Daarbij staan de ontwikkelingsmogelijkheden, de veiligheid en gezondheid van het kind voorop. Dokter: ‘ Wij vinden het
belangrijk dat er in de opvoeding tolerantie en oprechtheid wordt meegegeven aan het kind.
Eerlijkheid en respect ten opzichte van anderen. Daar hoort ook het respect voor de omgeving, de natuur en de dingen van andere mensen bij. Wij willen kinderen een positieve blik
op de wereld meegeven’.
Flexibel opvang speelt ook een grote rol bij De Boerderij. Nu het continu rooster is ingevoerd
op veel scholen blijkt dat inspelen op de behoeftes van groot belang is. ‘ Daarom kunnen de
kinderen hier ‘s morgens al vanaf 06.30 uur terecht. We brengen ze zelf met de auto naar
school, en halen ze ook weer op. En als er veel kinderen zijn wordt er een taxi geregeld’. De
opvangtijden worden in overleg met de gastouder bepaald. Ook ’s nachts, in het weekend of
in een vakantieperiode is mogelijk. ‘Voordeel bij gastouderopvang is dat je betaalt per uur in
plaats van per dagdeel’.
Bij De Boerderij krijgt elk kind de gelegenheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een
individu dat zelfstandig kan functioneren. ‘Het is een plek waar ieder kind zich thuis voelt’.
In het pedagogisch beleidsplan dat ter inzage ligt wordt uitgebreider ingegaan op de visie:
ontwikkeling en opvoeding. Behalve dat staat het kinderdagverblijf ook geregistreerd bij het
LRKP (landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen)
Volgens Dokter is het elke dag weer genieten om met kinderen te mogen werken. ‘Elke dag
is anders. Het is vooral heel leuk om de ontwikkelingen bij de kinderen te bespeuren’. In totaal zijn er vijf leidsters werkzaam. Meer informatie: kinderdagverblijf-dewijk.nl
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ATB Tocht

Blokfluit- en muzieklessen

Op zondag 20 september organiseert het wielercomité ATB Tocht de Wijk in samenwerking met de Oranjevereniging de Wijk en de
toervereniging de Peddelaars uit Hoogeveen
een ATB Tocht. De tocht gaat over veel onverharde paden door de staatsbossen van
Staphorst en IJhorst.

Lijkt het jou ook leuk om muziek te maken
samen met je vriendjes en vriendinnetjes?
Geef je dan nu op voor de blokfluitlessen of
muzieklessen bij Apollo! Of kom gewoon
langs voor een paar proeflessen.

Eind april plaatste de gemeente een oproep
voor klankbordgroep leden. Samen met u wil
de gemeente in 2020 graag 75% van het afval
gescheiden inzamelen. Hiervoor hebben de
meeste huishoudens inmiddels een aparte
container voor het inzamelen van kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik en
staan er op verschillende plaatsen in de gemeente sorteerzuilen. In deze zuilen kunt u
uw cd’s/dvd’s, batterijen, spaarlampen, kleine
elektrische apparaten en inktcartridges gescheiden aanbieden. Heeft u vragen over de
afvalinzameling? Dan kunt u contact opnemen met Harry Dolfing, T. 14 0528 of via
gemeente@dewolden.nl.

Voor de kinderen vanaf groep 5 die wel muziek willen gaan maken, maar niet op blokfluitles willen, kunnen direct starten op een
blaas of slagwerkinstrument bij Apollo. Het is
dus niet noodzakelijk om eerst blokfluitles te
volgen. Je kunt ook een (gratis) proefles nemen op een blaas of slagwerkinstrument.

Blokfluitlessen: Op dinsdagmiddag van
14.30 uur tot 15.15 uur zijn de lessen in de
Een grote groep vrijwilligers is al enkele we- ruimte van Apollo op de bovenverdieping van
ken bezig een fraaie route uit te zetten. Het is de brede school. Als je direct uit school komt,
mogelijk om uit 2 routes te kiezen 30 of 60
heb je nog even de tijd om iets te drinken en
Km, met een rustpauze in bossen. Waar drin- eten in onze ontmoetingsruimte. Vanaf dinsken en fruit beschikbaar gesteld wordt door
dag 8 september 2015 zijn jullie allemaal welde plaatselijke supermarkt en tankstation uit
kom! Je kunt je opgeven via
de Wijk. De start is tussen 09:30 tot 11:00 uur jeugd@apollodewijk.nl
vanuit de voetbalkantine van VV Wacker in
Geef dan je naam, geboortedatum, adres en
de Wijk. Namens de organisatie wensen wij
telefoonnummer door, en geef aan of je al een
de sportieve fietsers en mooie morgen toe.
blokfluit hebt. Natuurlijk mag je ook gewoon
de eerste 3 lessen komen kijken en meedoen,
Afval scheiden
om te kijken of je het leuk gaat vinden! De
Sinds vorige week zijn er in De Wolden veer- kosten van de lessen zijn 90 euro per leerjaar,
tien inwoners die meedenken met het scheieen blokfluit kan aangeschaft worden voor €
den van afval in de gemeente. De komende
12,50 en het boekje ook voor € 20,- De blokvijf jaar geven zij de gemeente gevraagd en
fluit en het boekje worden collectief via de
ongevraagd advies. De klankbordgroep komt vereniging aangeschaft. Gedurende het
ongeveer twee keer per jaar bijeen. De voor- schooljaar leer je blokfluit spelen en maak je
zitter is Nico Scheffer. Hij is inwoner van de kennis met de instrumenten die bij Apollo te
Wijk en heeft tot zijn pensionering gewerkt in bespelen zijn. Verder geven we een aantal
diverse functies op het gebeid van afvalinza- concertjes en organiseren we ook een aantal
meling.
niet-muzikale activiteiten.

Geef je voorkeur en naam, adres en woonplaats gegevens dan door via
jeugd@apollodewijk.nl Voor meer informatie
over de muzieklessen en de kosten daarvan,
kun je ook mailen naar dit adres. Hopelijk
zien we je binnenkort bij Apollo om samen
muziek te maken! jeugd@apollodewijk.nl of
06 - 48 42 55 74
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Burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest
dat je samen viert met je buren en de buurt op
de vierde zaterdag in september. Dit jaar vieren we Burendag op 26 september. Het is een
dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar
en de buurt.

Open Dagen Atelier C in De
Wijk op 12 en 13 September
De open Monumentendagen staan in het
teken van "Kunst en Ambacht" . Naar aanleiding daarvan heeft het VIE (Stichting Volkscultuur Immaterieel Erfgoed ) , landelijk een
oproep gedaan om de werkplaatsen te openen
op deze dagen. Zo kan er in de praktijk gezien worden, hoe nu nog steeds ambachten
beoefend worden en hun functionele plaats in
de maatschappij hebben.
De titel van de open Monumentendagen is
niet voor niets "Kunst en Ambacht" , want
deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

2015 is een bijzonder jaar. Burendag bestaat
namelijk 10 jaar en dat mag gevierd worden!
Wat ooit begon als een dag waarop 500 buurten meededen, is uitgegroeid tot een landelijk
fenomeen. Inmiddels vieren ieder jaar bijna 1
miljoen mensen Burendag. Dit is jouw moment om samen met de buurt een mooi jubileumfeest op te zetten.
Buurten worden leuker, socialer en veiliger
als buren elkaar ontmoeten en zich samen
inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en
het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag
in.
Aanvragen
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven
en bevordert zo contact en verbinding tussen
groepen mensen. Ook met Burendag willen
wij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het mogelijk als buurt een aanvraag tot
€ 450,= in te dienen bij het Oranje Fonds om
jullie Burendagplan te kunnen uitvoeren. Dit
jaar is het mogelijk om geld aan te vragen bij
het Oranje Fonds wanneer je Burendag op
25, 26 of 27 september viert.

In Atelier C komt dit bijzonder duidelijk naar
voren. Boekbinden wordt Boekkunst. Zijdeschilderen wordt niet alleen voor sjaals gebruikt, maar ook voor boekomslagen.
Kleinsmeedkunst wordt ook toegepast op
boeksluitingen, naar eigen ontwerp vormgegeven..
Zaterdag en zondag worden rondleidingen
gegeven door de drie verdiepingen , waar
elke discipline zijn eigen werkplekken heeft.
Werk wordt geëxposeerd en een verkooptafel
zal er ook zijn. Aan het eind van de rondleidingen kan een ieder een eigen boekenlegger
bedrukken met de meer dan 100-jarige oude
pers . Op Stevig gekleurd papier gratis, op
perkament voor 5,- euro. Kinderen mogen
een boekenlegger maken van zijde, op een
hele speciale manier.
De rondleidingen zijn om 11.00 , 13.30 en
16.00 uur : Willem Koopsweg 49, De Wijk.
Tel. 0522-443101. Www.atelier-csc.nl en
F : Atelier C Voor kinderen en hun ouders:
F : Atelier C-jong

Ook adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
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Zwemseizoen weer ten einde in De Wijk
Het zwemseizoen voor de zwembaden in De Wolden is weer ten
einde. Afgelopen zaterdagmiddag
was de laatste kans om nog even
een paar baantjes te trekken. En
daar was het prima weer voor.
Bij zwembad de Slenken in De
Wijk stond het traditionele
'stuivertje duiken' weer op het
programma.
De badmeesters gooiden een
paar honderd (grijp) stuivers
in het zwembad. En daar
wilde de jeugd maar al te
graag naar duiken. Vanaf
15.00 uur hadden honden en
hun baasjes het zwembad
voor zich alleen. Enkele tientallen honden en hus baasjes
kwamen een frisse duik nemen in het zwembad.

Fietsen gestolen of is het een grap?
In de nacht van zaterdag 29/8 op zondag 30/8 zijn onze twee degelijke Gazelle (opoe) Tour
fietsen verdwenen van ons erf. Ze stonden onder de carport en waren niet zichtbaar vanaf de
openbare weg. Diefstal of een misplaatste grap aan het eind van een fantastisch dorpsfeest.
Wie zal het zeggen. We zien de fietsen graag snel weer terug op hun plek. Dus weet je er iets
van of heb je de fietsen zien staan, meld het ons dan!
Damesmodel heeft felroze fietstassen. Beide fietsen zijn zwart en hebben trommelremmen.
Alvast bedankt voor meekijken en terugbrengen!
Pauline Hofstra
Jan Boerstra
De Vos van Steenwijk straat 62, de Wijk
06-25118619
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Hypotheken hypotheken hypotheken

hypotheken

grote

Voor
en kleine hypotheken
bent u bij ons, als
onafhankelijke hypotheekspecialist,
aan het juiste adres
Maak een afspraak of kom langs bij Henk, Henry,
Rob of Edwin. Wij zijn open van 09.00 uur tot 16.00
uur. Ook tussen de middag! Natuurlijk is een avondof weekend afspraak ook mogelijk!
Als onafhankelijke hypotheekadviseur kunnen wij u
adviseren over hypotheken van elke bank of verzekeraar
die er toe doet!
Bijvoorbeeld: ABN Amro, ING, RegioBank, SNS , Obvion,
Klaverblad, Munt Aegon, ASR, Conservatrix, BLG, Nationale-Nederlanden, Argenta, Woonfonds, BOS, Hypotrust, Reaal enz enz.
Maak een afspraak of bel voor een onafhankelijk hypotheekadvies:
Ruinen

(0522-47 25 28) Elke werkdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur

Zuidwolde (0528-37 05 92) Elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur
De Wijk (0522-47 67 80) Elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op dinsdag donderdag en vrijdag de gehele dag tot 16.00 uur ( uitbreiding per 1 oktober!) www.wolden.nl
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