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Bijzonder ritje voor 82 jarige Aaltje Wind

De laatste dinsdagavond toerrit van de motorclub De Antrappers was wel een heel
bijzondere. Op de Zonnedag had 82-jarige
Aaltje Wind aangegeven het wel eens leuk
te vinden om achterop een motor een ritje
door de omgeving te maken. Een wens die
door De Antrappers waar werd gemaakt.

ken’. Bang was ze dus absoluut niet. Dat
bleek twee jaar geleden ook wel toen ze bij
het 35-jarig jubileum van de club een rondje
Reestdal had gemaakt achter op een Trike.

Even na 20.00 uur
werd ze weer afgezet bij haar woning
Om 19.00 uur ging de rit van start, en werd er in zorgcentrum
gereden tot het echt donker was. Aaltje genoot Dunninghe en gaf
zichtbaar en vond het ‘machtig mooi’ om zo- aan volgend seiveel mogelijk bochtjes te maken. Op de rechte zoen nog wel een
stukken riep ze: ‘Hier kuj hem mooi los trek- keer mee te willen.
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wilt inhalen. Van achter elkaar gaan fietsen
(de binnenste een trapje harder en de buitenste
duikt er achter) ,als je wordt ingehaald: ‘Nooit
van gehoord’!
Misschien zou een ’opfriscursus’ op hun nieuwe school de verkeers- en fatsoensnormen
weer naar boven kunnen brengen!!

Vrouwen van Nu
Op woensdag 18 oktober organiseert de Vrouwen van Nu, afd. De Wijk een bijeenkomst,
waarin de heer Gerrie van der Veen uit Emmen zal vertellen op woonwagenbewoners,
marskramers en kiepkeerls. Het belooft een
interessante avond te worden. Belangstellenden zijn van harte welkom op 18 oktober om
19.45 uur in het Ontmoetingscentrum De Havezate in De Wijk.

Te koop, gevonden, verloren,
aangeboden e.d.

Wat mij deze keer opviel!!
Opvallend deze weken, nu de schoolvakanties
van het voortgezet onderwijs in Meppel weer
voorbij zijn, was de drukte op ons mooie
fietspad richting Meppel en omgekeerd. Natuurlijk is een grote groep leerlingen (na een
geslaagd examen) vertrokken naar elders,
doch de z.g. ‘brugpiepers’ hebben hun plaats
ingenomen. En die hebben toch een schik op
hun fietstocht van en naar Meppel! En die
hebben elkaar toch veel te vertellen! Over al
die leraren die aardig zijn (of niet), over hun
lesrooster dat waardeloos is of juist
‘hartstikke’ fijn, over hun nieuwe klasgenootjes waar best wel aardige ‘stukken’ tussen
zitten enz. enz. enz. Allemaal legaal en begrijpelijk! Maar…… ze doen dit in de meeste
gevallen als ze met drie man/vrouw naast elkaar fietsen, met daarnaast nog wat dopjes in
de oren en een mobieltje voor de mond of in
de hand. Ze zijn alle verkeersregels, die ze op
hun ‘oude’ basisschool geleerd hebben, vergeten! Je hebt bijna een ‘toeter’ nodig, als je ze

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info

Agenda:
14 okt - Historische wandeling
14 okt - Big John Cafe De Wiekslag
14 okt - Popkoor Nameless Vosje IJhorst
14 okt - Opening Wijker Hof
17 okt - Concert Havezate
17 okt - Bloemschikken Dunninghe
18 okt - Bijeenkomst Vrouwen van Nu
19 okt - Historische wandeling
19 okt - Bingo Dunninghe
21 okt - Oud Papier OBS De Horst
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Laatste wandelingen
langs historische plaatsen
De Historische Vereniging De Wijk Koekange organiseert mooie wandelingen
langs historische plaatsen in het dorp De
Wijk en het prachtige Reestdal. De laatste
twee wandelingen van dit seizoen vinden
plaats op zaterdag 14 oktober en donderdag
19 oktober 2017.
De route gaat door het dorp, langs de Dunninger Es, het kerkpad, Dickninge, Voorwijk en via het Veenhovenplein en de
Dorpsstraat weer terug bij het startpunt de
“Wieker Meule”. Elke tweede zaterdag en
elke derde donderdag van de maand wordt
de wandeling verzorgd door een gids van de
Historische Vereniging De Wijk – Koekange. Indien gewenst kunnen groepen, in
overleg, op een ander moment wandelen.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start
om 14.00 uur bij de Wijker Molen. Prijs
van de wandeling is € 2,00 per persoon.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis
mee. De prijs is inclusief begeleiding van
de gids en een boekje met historische informatie. Aanmelden voor de wandeling is
verplicht. Dit kan tot 12.00 uur op de dag
van de wandeling bij Tourist Info Het
Reestdal, telefoon 0522-443275 of via
email: dewijk@touristinfohetreestdal.nl.
De wandeling gaat definitief door bij opgave van minimaal 6 personen.

Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Scherpe prijzen, zuinige brandstof en
Airmiles sparen

Handig om te weten!
Dewijk.info verschijnt dit jaar nog op onderstaande data. Overgebleven exemplaren
kunt u gratis afhalen bij Coop Dunnink.
Verschijningsdata:
28 oktober
11 november
25 november
9 december
23 december

kopij inleveren uiterlijk:
23 okt 10.00 uur
6 nov 10.00 uur
20 nov 10.00 uur
4 dec 10.00 uur
18 dec 10.00 uur

openingstijden tankstation :
ma. t/m vr. : 07.00 tot 21.00
zaterdag
: 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00
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De Wijk: een dementievriendelijke dorp
Via deze weg willen wij jullie allen bedanken en een compliment geven. Als het team
binnen Dunninghe hebben wij ervaren dat de
Wijk een dementievriendelijk dorp is. En dat
is fijn. De afgelopen periode werden we regelmatig gebeld als een bewoner van Dunninghe in het dorp aan het dwalen was. Door
deze zorgzaamheid kwam deze bewoner niet
in te grote problemen. Het is mooi dat deze
vorm van noaberschap er is in de Wijk en
wij willen jullie daarvoor bedanken.
Nu denken jullie misschien, ‘waarom doen
ze daar in Dunninghe niet wat aan?’ De bewoner waarom het ging, is ondertussen verhuisd naar een gespecialiseerde afdeling
voor mensen met een vorm van dementie in
een verpleeghuis. Door de dwaalneiging is
dit op een gesloten afdeling. Je kunt iemand
daar niet zomaar heen verhuizen en zeker
niet tegen iemands zin in. De bewoner waar
het om ging wilde niet verhuizen. Daarom is
er een zorgvuldig proces gestart, waarbij we
aan allerlei regels moeten houden. Uiteindelijk heeft een rechter beoordeeld dat deze
bewoner niet langer in Dunninghe kan blijven wonen en mag worden opgenomen op
een gesloten afdeling.
We zagen als team al lang dat het niet meer
ging, maar we konden we niet sneller
(hoewel we het voor de cliënt zelf en diens
omgeving wel graag wilden). We moesten
roeien met de riemen die we hadden. We
kunnen deze bewoners niet weigeren of tegen houden om naar buiten te gaan als zij dat
willen. We kunnen het wel afraden, maar dat
heeft niet altijd resultaat. Daarom is het zo
fijn om te merken hoe de inwoners van de
Wijk hun steentje bijdragen. Nogmaals dank.
Hopelijk kunnen we in de toekomst ook op
jullie rekenen.
Heeft u nu of in de toekomst vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag. Iedere
dinsdag van 9 tot 10 uur heeft de >>
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coördinerend wijkverpleegkundige in een
spreekuur het Wijksteunpunt in Dunninghe.
Bellen kan natuurlijk ook.
Namens team Dunninghe,
Karin Meijerink,
coördinerend wijkverpleegkundige,
(06) 1379 0230.

soul music’. En van ‘Tina Turner’ naar ‘the
Jackson 5’. Het belooft een heel gevarieerd
programma te worden! Aanvang is 20.00 uur
en de toegangskaarten zijn €5,- Een voorwaarde is dat je lid moet zijn van de Rabobank.

Daarnaast mag je niet-leden mee uitnodigen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij via de site van
de rabobank; sites.rabobank.nl/mss/
24 uurs Opvang stichting Vrijheid in Christus raboweek2017. Reserveer uw kaarten voor 21
oktober. Kijk ook op onze website
in aan de Commissieweg in De Wijk biedt
www.apollodewijk.nl of onze Facebook pagioude stalmest aan voor gebruik van moes-,
na koninklijkemuziekvereniging.apollo en
sier- en fruittuinen. De vaste mest is langer
twitter @ApolloDeWijk voor meer informatie
dan een jaar verteert en afkomstig van de
melkgeiten, schapen, varken, kippen, ezels en en recente updates.
pony’s van de Opvang en stevig gemaakt met Concert 15 oktober gaat niet door
stro. Sinds de komst van de kunstmest wordt
natuurlijke mest doorgaans ervaren als afval, Helaas hebben wij in verband met dit grote
concert wel moeten besluiten ons concert van
maar in de schepping gaat niets verloren en
heeft alles zijn nut. Natuurlijke mest is altijd zondag 15 oktober in de Havezate niet door te
laten gaan. We gebruiken deze dag om ons
nog evenwichtiger en vriendelijker voor de
bodem. In vroeger tijden heette mest wel ‘het nog beter voor te bereiden op het concert op 2
november in Steenwijk.
zwarte goud’ omdat het vruchtbaarheid gaf
aan de arme zandgronden. De aangeboden
vaste mest bevat geen toevoegingen, zorgt
voor evenwichtige en natuurlijke groei, is rijk
aan regenwormen, verbetert de bodemstructuur en heeft een duurzame werking. Tuinders
zijn doorgaans vol lof over het product. De
mest is tegen een kleine vrijwillige vergoeThe Dirty Daddies en andere
ding af te halen. Graag van te voren even belTopbands boek je bij Bemo
len als u komt met nummer 0522-441 554

Oude stalmest aangeboden

Apollo treedt op
met Berget Lewis en Humphrey Campbell
Donderdagavond 2 november zal het harmonieorkest van ‘Apollo’ uit de Wijk in de
Meenthe te Steenwijk van zich laten horen
tijdens de 10e editie van de Raboweek welke
dit jaar in het teken staat van ontmoeting,
verbinding en het delen van kennis. Het orkest, maar ook Gospel Choir ZO! uit Amsterdam zal Berget Lewis en Humphrey Campbell begeleiden gedurende de avond. Verschillende muziekstijlen zullen dan ook aan u
voorbijkomen. Van ‘amazing grace' naar ‘the
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Geslaagde Zonnedag
Op donderdag 21 september was de vierde Zonnedag De Wijk. Er is met de Valentijns actie
weer een leuk bedrag binnengehaald om de Zonnedag voor de ouderen in verzorgingscentrum
Dunninghe te kunnen organiseren. De taarten van bakkerij Nijstad werden zeer goed verkocht
door de vele vrijwillige taartverkopers.

Dit jaar konden ook de thuiswonende ouderen die afhankelijk zijn van thuis/mantel zorg weer
deelnemen. Deze dag wordt door de motorclub De Antrappers in samenwerking met Dunninghe, Taxi Ten Heuvel, Café De Wiekslag en Bakkerij Nijstad georganiseerd. De mensen
die nu meegaan komen over het algemeen niet veel verder meer dan het dorp De Wijk en dat
is met de komst van deze Zonnedag anders geworden. De dag werd begonnen met een kop
koffie en een Drents Turfje van bakker Erwin, waarna met de bus van Ten Heuvel Tours op
pad ging. Dit jaar ging de reis naar het Speelgoed- en oude beroepenmuseum in Terschuur.
Hier konden de mensen herinneringen uit de oude tijd ophalen. Daarna reisde men weer af
naar De Wijk, waar de dag met een borrel en gezamenlijke BBQ en een ijsje bij Café De
Wiekslag werd afgesloten. Dit werd mede gesponsord door de opbrengst van de kerstverloting van de Wiekslag, waarbij leuke prijzen, beschikbaar gesteld door de regionale middenstanders, gewonnen konden worden. Inclusief vrijwilligers waren er ruim vijftig personen
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Activiteiten maand oktober in
Woonzorgcentrum Dunninghe

Structurele activiteiten:
Iedere ochtend bent u om 10.00 uur welkom
voor een kopje koffie.

In de locatie Dunninghe staan de deuren voor
Wanneer u een warme maaltijd wilt nuttigen,
iedereen open. Zo is iedereen welkom voor
bent u vanaf 12.00 uur welkom in ons restaueen kopje koffie, een warme maaltijd en/of
rant.
een activiteit.
Iedere maandag: 14.30 uur handwerken
De volgende activiteiten vinden er in de
Iedere dinsdag: 09.30-11.30 uur: Haak aan
maand oktober plaats:
Iedere dinsdagochtend wordt er in de buurtkamer gehaakt aan de grootste deken, zodat
Dinsdag 17 oktober:
het Guinness Book of records wordt gehaald.
- 14.30 uur: Bloemschikken
De kosten bedragen €6,50 inclusief een kopje Haakt u ook aan?
Iedere woensdag: 15.15 uur: meer bewegen
thee en koffie.
U kunt zich opgeven t/m. 12 oktober door te o.l.v. fysiotherapeut.
Iedere vrijdag: 14.30 uur: Sjoelen De betabellen naar 0522-498498.
ling gaat doormiddel van knipkaarten. Elke
dinsdag kunt u tussen 09.00-11.00 uur knipDonderdag 19 oktober:
kaarten kopen in het wijksteunpunt.
- 19.00 uur: Bingo
Donderdag 26 oktober:
- 10.00 uur: Lanco mode
Lanco mode verkoopt kleding.

Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant of in de activiteitenzaal op de 1e verdieping. Graag tot ziens in Dunninghe!
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Wij zijn op zoek naar nieuwe zelfstandig Werkende

Montagemedewerkers (buitendienst)
- graag direct of op korte termijn beschikbaar
- woonachtig binnen een straal van 20 km rond Rogat.
- 40-urige werkweek
Werkzaamheden:
- montage van onze serres, carports, veranda's en kozijnen
- alle bijkomende bouwkundige werkzaamheden
- kleinschalige projecten, hoofdzakelijk bij particulieren
- alleen werkzaam in de regio ( max. 100 km)
Wij vragen mensen met:
- brede (praktische) kennis van bouwkundige werkzaamheden
- LBO/MBO niveau
- Kennis van Elektra en CV is een pré
- goede sociale en communicatieve vaardigheden
- Allround bouwvakker (onderhoudswerk)
Richt uw sollicitatie (bij voorkeur per mail) aan:
SeGeko serrebouw Industrieweg 12 7949 AK Rogat
C.A. de Jong (dir.)
Tel 06-54-660113 Mail: cadejong@segeko.nl
Interesse? Kijk ook op www.segeko.nl of facebook
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Krachttraining bij Atlas Sport
Krachttraining is voor iedereen. Ieder lichaam bestaat immers voor een deel uit spieren en je
hebt er veel profijt van als je je spieren sterk maakt houdt. Met krachttraining maak je je spieren sterk en stevig. Je kunt hiervoor gebruik maken van onze nieuwe krachttoestellen en gewichten. Je kunt ook spiertraining doen door alleen je lichaam te gebruiken zoals met pushups en buikspieroefeningen.
Voordelen van krachttraining
● Een betere lichaamshouding
● Je verbetert de conditie van je hart, je hart wordt sterker
● Stevige botten - dus ook zeer geschikt voor senioren!
● Door het vrijkomen van endorfine krijg je meer energie en geluksgevoel
● Je verbrandt in rust meer calorieën omdat je meer spiermassa hebt
● Je slaapt beter
● Goed voor je zelfvertrouwen
● Verbeterde cholesterol en bloeddruk
● Minder kans op rugklachten door stevige spieren rondom de romp
● Versterking van de stabiliteit van je gewrichten
● Je wordt fit en slank
Programma en begeleiding
Wil je beginnen met krachttraining? Wij helpen je graag op weg met een programma dat we
maken en aanpassen op basis van jouw wensen. En wil je extra begeleiding bij je krachttraining? Dat kan. Op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur is Jason Prins aanwezig om je te
helpen en te adviseren.
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Peuters naar het bos
De peuters van Doomijn hebben op
25, 26 en 27 September heerlijk gewandeld in het Dickningebos. Dit
om het thema ‘Kunstige Herfst’ in te
luiden. We hadden gelukkig genoeg
ouders bereid gevonden om ons met
de auto naar de ingang van het bos te
brengen. Vandaar hebben heerlijk
gewandeld en heel veel herfstspullen
gevonden.
Natuurlijk bladeren en takjes, maar
ook eikels, kastanjes, beukennootjes,
hazelnootjes en elzenpropjes. Ook
paddenstoelen hebben we gezien,
maar die mochten we niet meenemen. Alle spullen die we gevonden
hebben worden op de ontdektafel gelegd, zodat we het op de peuterspeelzaal nog eens goed
kunnen bekijken. Ook gaan we echte kunstwerken maken met onder andere deze spullen..
We werken zes weken aan het thema ‘Kunstige Herfst’ en aan het eind hebben we een heel
museum vol met werkstukken die door de ouders bekeken kunnen worden. Komt u ook eens
een kijkje nemen bij Doomijn?

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
KY\R^LYR
]HU
Al jaren weten steeds meer
klanten ons te vinden. Voor
vast terugkerend drukwerk,
familiedrukwerk, maar ook
voor spoedklussen en projecten
die anders zijn dan anders.
Want bij Van Dijk komt het goed.
Je kunt rekenen op een team dat
met je meedenkt. En natuurlijk
zorgen we dat we mooi werk
leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl
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Concert harp en dwarsfluit
Op dinsdag 17 oktober van 20.00 tot
22.00 uur geven harpist Liedewei Spruit
en dwarsfluitist Marian Rauh een concert in de Havezate, Dorpsstraat 78 te
de Wijk. De organisatie is in handen
van het Netwerk Land van de Reest. De
avond is toegankelijk voor iedereen. De
toegangsprijs is 7,50 euro voor leden
van het Netwerk en 10 euro voor andere
belangstellenden. Deze prijs is inclusief
koffie/thee in de pauze. Het concert zal een gevarieerd aanbod omvatten van klassieke stijlen,
voornamelijk kamermuziek.
Liedewei Spruit is op haar 13e jaar begonnen met harpspelen op de kleine haakjesharp, ook
wel ‘folkharp’ genoemd. Aan de conservatoria van Maastricht en Brussel behaalde zij diploma’s voor de aktes muziekonderwijs B en Uitvoerend Musicus. Liedewei is al 35 jaar met
veel plezier actief als harpdocente in Zwolle en Rijssen. Zij is ook actief als soliste op de kleine harp en de pedaalharp en treedt af en toe op als orkestharpiste en koorbegeleider.
Marian Rauh begon haar studie met een aantal jaren schoolmuziek aan het Utrechts conservatorium en studeerde vervolgens af met hoofdvak dwarsfluit bij Joost Tromp en Jos Zwanenburg aan het conservatorium in Hilversum. Zij speelde in diverse ensembles waaronder het
Nederlands fluitorkest, fluitkwartet ‘Plein Air’ en jazz/salsagroep ‘Speling’. Momenteel
werkt zij in Zwolle samen met harpist Liedewei Spruit en met gitarist Saskia Spinder. Daarnaast dirigeert zij het fluitensemble ‘de Toverfluit’. Als docent is Marian Rauh actief bij docentencollectief Dubbelgreep. Daar is ze ook ensemble-coach en medecoördinator. Marian
geeft ook les op de basisschool “de Werkschuit” via de stichting Recht op muziek.
Liedewei en Marian leerden elkaar kennen op de Muzerie (muziekschool) in Zwolle. Het
klikte zowel persoonlijk als muzikaal en zij vormen inmiddels al ruim 20 jaar een muzikaal
duo. Zij geven concerten in verschillende stijlen, in kleine zalen, seniorenhuizen en in theaters. Soms zijn hun concerten gecombineerd met theaterelementen en/of hun leerlingenensembles.
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provider hebben meld u zich bij mij via dit
emailadres: Johan.ormel@kpnmail.nl
Via de mail stuur ik u een klachtenformulier
toe (Word-document) die u - ná invulling en
De smartphone valt niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Alles doen we er- opslag op uw eigen computer - weer terug
mee: van agenda tot navigatie, nieuws en óók kunt mailen. Als uiterste inzendtermijn zou ik
bellen… Diverse providers (KPN, Vodafone, vrijdag 10 november 2017 willen hanteren.
Ziggo en nog een aantal) hebben daarvoor een Alle reacties worden weer gebundeld en aannetwerk in de “lucht” om overal een zo goed geboden aan de manager van de Primafoonmogelijke dekking te verzorgen. Grotendeels winkel in Meppel.
lukt dat; tegelijkertijd wil er nog wel és een
Vriendelijke groet,
‘blinde vlek ‘ zijn of valt er een ‘gat’: plaatJ. Ormel
sen of plekjes waar nauwelijks of géén bereik Albert van Kuyckweg 20
aanwezig is of blijkt te zijn. Maar daar kom je
pas achter wanneer jezelf (steeds) vaker een
smartphone gebruikt.
Op zaterdag 14 oktober nodigt Popkoor NaMijn partner en ik maken gebruik van het
meless iedereen uit om naar zalencentrum Het
KPN-netwerk en worstelen met de bereikVosje aan de Heerenweg 36 in IJhorst te kobaarheid, of beter gezegd: het níét bereikbaar men. Om samen de ‘Ro(c)ktoberparty te viezijn. Binnenkomende gesprekken die zowel
ren!.
binnen- als buitenshuis wegvallen, slechte
verstaanbaarheid, niet binnen én buiten kun- Het koor wordt begeleid door hun eigen combo en dirigent Peter Smedinga zwaait vakkunnen bellen enz. Kortom: je hebt een
smartphone maar je kunt er thuis (heel) wei- dig de dirigeerstok. Nameles zal verschillende
nummers ten gehore brengen zoals: Imagine,
nig of niets mee.
Drops of Jupiter, Living on a prayer, shape of
Dan KPN maar ‘aan de jas’ getrokken. Een
you en nog heel veel meer.
klacht deponeren is eén maar het vervolg?
Wij vroegen ons af of er meer (dere) mensen Voor de pauze ligt het accent op soft rock en
in onze omgeving zijn/waren die problemen
na de pauze op stevige Rock. Enkele koortamet bereikbaarheid herkennen? Een ronde
lenten waaronder: Hildo, Monique en Renate
langs een groot deel van de bewoners aan de zijn uitgekozen om deze avond extra op te
Albert van Kuyckweg leverde in elk geval het leuken. Ze presenterende songs; Breakfast at
beeld op dat met name gebruikers van KPN
Tiffany’s en Proud Mary. Maar het zal bovenen SIMYO deze problematiek ervaren. En
al een muzikale, vrolijke avond worden.
misschien zijn er meer straten in ons dorp
In de pauze is er een verloting met mooie
waar problemen met bereikbaarheid zijn?
prijzen. De hoofdprijs is een dinercheque van
De klachten van een aantal bewoners aan de
zalencentrum Het Vosje. Na afloop kunnen de
Albert van Kuckweg heb ik middels een
voetjes van de vloer tijdens de afterparty met
klachtenformulier verzameld en gebundeld
DJ Martijn. Kaarten zijn te koop in de vooringediend bij de manager van de Primafoonverkoop bij de koorleden en ’s avonds aan de
winkel in Meppel. Deze manager heeft ze
kassa van Het Vosje. De entree is € 10 voor
doorgezet; dat traject loopt….maar…. hoe
volwassenen en € 5 voor kinderen t/m 12 jaar.
meer mensen hun klachten kenbaar maken,
Dit is incl. een consumptie koffie/thee/fris.
des te meer druk er op de ‘ketel’ komt om het
Het concert begint om 20.00 uur.
goed én snel op te lossen.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. voor meer
Samengevat: mocht u zich in de geschetste
klachten herkennen én KPN en/of SIMYO als Info: www.popkoornameless.nl.

Mobiele telefonie en
bereikbaarheid

Rocktoberparty
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente de Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
OBS de Horst………………………………….
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie de Wolden……………………………...
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..

112
0522 - 820377
088 - 0128210
0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
0522 - 238508
14 0528
0900 - 1120112
0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 666 69

dewijk.info
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl en www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 28 oktober 2017. Kopij inleveren voor 23 okt. 10.00 uur

