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Twee keer volle bak voor de Bloem

Voor Rederijkerskamer De Bloem zit het er weer op. Op 3 en 4 april werd het blijspel “De
Hobbelfarm”, opgevoerd. Dit betrof een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Bernd
Gombold. Hilco Vos maakte deze keer zijn debuut bij de Bloem. En Albertje HulzebosSpijkerman werd benoemd als Erelid. Bijzonder want in de 148 jarige geschiedenis is ze
pas het vierde erelid. Voor Albertje zelf kwam het ook als een grote verrassing. Voorzitter
Tinus Nijstad haalde haar onder groot applaus voor aanvang voorstelling op het podium.
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Groep 1 en 2 te gast op de boerderij
De groepen 1 en 2 van OBS de
Horst waren afgelopen maandag
te gast op de boerderij van de
familie Smid aan de Commissieweg in De Wijk. En dat was een
hele beleving. Sommige kinderen waren nog nooit op een
boerderij geweest, of hadden een
koe van heel dicht bij gezien zo
bleek. En dat melk niet uit de
supermarkt komt maar de koe
konden ze nu eens met eigen
ogen zien. Voor de kinderen,
ouders en leerkrachten was het
een leuke en leerzame boerderijbeleving. Vooral even bij de
pasgeboren kalfjes in het hok om
ze te aaien werd als bijzonder ervaren , iets wat geen kind wilde missen. Tijdens het bezoek
was er gelegenheid om vragen stellen aan de boer over het werk op een boerderij. De kinderen werden nadien getrakteerd op Chocolademelk en Fristy. Ook kregen ze een ballon en
kleurplaat van sponsor Friesland Campina mee.

Te koop, gevonden, aangeboden e.d.
Rits stuk?

Oppas baantje gezocht!

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon 0522 - 451308.

Ik meisje (15 jaar) zoek oppas baantje in
De Wijk. Tijd/uren in overleg.
Telnr: 06-34150606. (na 17.00 uur bellen)

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

- Mooi poasvuurbultie dacht ik
- zeker
- Heb ze vast bulte wark mit e had
- Dat denk ik ook wel
- En drok as ut was
- Now zeg dat wel
- Gezellig drok dat wel
- De Wiek is ook stuk schoner
- Oh ja?
- Sinds de zwerfvuilactie
- Dat bedoel ie
ik zag volk lopen mit prikker
- Wat hebt ze veule op haalt
- Dat kriej as iedereen zien
rotzooi maar op de grond gooit
- Precies
- Wat denk ie zul de wiek
over tien joar energieneutraal weeen
- Hoe kooj doar zo bej?
- Dat las ik in een stukkie
- Misschien wel
- En veiliger dan?
- Dat wel, now die camera’s er koomt
- Camera’s?
- Stun op weblog-dewolden
- Oh dat ha?
- Hej wel keeken op welke datum?
- Now ai zegt, begunt ut te dagen
- Op 21 april komp dat over veiligheid
en energieneutraal an de orde
- Waar, wat en hoe?
- Bej de jaarvergadering van de
belangenvereniging in de Havezate
- Dan mutte wej doar moar eem hen
- Zeker weten
- Yow
- Goed Goan
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Veel bekijks bij Paasvuur
Aan de Commissieweg in De Wijk werd op 1e paasdag 5 april het paasvuur ontstoken. Vele
honderden belangstellenden kwamen hier op af. Het paasvuur werd voor het derde jaar op rij
georganiseerd door de stichting De Wiek Actief. De afgelopen weken is veel snoeihout verzameld om er een mooie bult van te malen. Deze was dan ook vele malen groter dan vorig jaar.
Om 20.00 uur werd het vuur ontstoken. Het bleef nog lang erg gezellig bij de paasvuurbult.

Zwerfvuil opgeruimd in De Wijk
De Wijk is weer een stuk schoner geworden. In twee dagen tijd werd er heel wat zwerfvuil
verzameld in het dorp. Vrijdag 27 maart maakten leerlingen van groep 8 het centrum
schoon. Van de gemeente kregen de kinderen knijptangen, vuilniszakken en handschoentjes
mee. De kinderen waren dolenthousiast en kwamen met vele volle vuilniszakken terug op
school. Ze waren erg onder de indruk van de hoeveelheid afval die ze hebben verzameld.
Stoelen, vuurwerk, glas, stuiterballen, tennisballen, folders en nog veel meer. Op 28 maart
gingen volwassen op pad in het buitengebied. De zwerfvuilactie werd gecoördineerd door
Basisschool De Horst en de Belangenvereniging De Wijk.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Dikke Reint komt weer terug
Na de succesvolle voorstellingen van vorig jaar, keert het theaterspektakel Dikke Reint ook
deze zomer terug naar het Reestdal. Het publiek rijdt mee in een tractor met huifwagen van
locatie naar locatie.
Op de locaties en op de wagen wordt een stuk opgevoerd en zo krijgt de toeschouwer het een
en ander mee van de historie en de natuur. Onderweg is er een koffiepauze in café restaurant
het Vergulde Ros op Halfweg. Het verhaal gaat over de excentrieke Reint Hendrik Baron de
Vos van Steenwijk, die van paarden en uitbundig feestvieren houdt. Tijdens het Wijker
Dorpsfeest ontmoet hij Trijntje Stokvis in een stille kroeg. Er wordt die avond flink gedronken. De volgende dag herinneren beiden zich weinig meer. Is er een huwelijksaanzoek geweest of wordt er een spelletje gespeeld? Op deze vraag krijgt de toeschouwer uiteindelijk
antwoord na een reis per huifkar. Het stuk is gebaseerd op daadwerkelijke feiten en wetenswaardigheden en wordt op humoristische wijze gebracht door een aantal enthousiaste amateurspelers uit de omgeving. Spelers zijn Ken Besuijen, Joop Postenhoven en Frans Stapel. In
wisselende bezetting verder Janine Mos, Hennie Batterink, Janneke Leyendijk en Ria Westerhuis.
Speeldata:
zaterdag 20 juni 14.00 uur met Hennie Batterink als Aly, zaterdag 27 juni 14.00 uur met Hennie Batterink als Aly, vrijdag 3 juli 19.00 uur met Ria Westerhuis als Aly, zaterdag 4 juli
14.00 uur met Ria Westerhuis als Aly en vrijdag 10 juli 19.00 uur. De tour duurt ongeveer 2
uur en 3 kwartier. Prijs voor deelname is 15 euro per persoon. Kinderen 7,50 euro; minimale
leeftijd 6 jaar. Prijzen zijn inclusief een kop koffie/thee onderweg. Opstapplaats is de molen
in De Wijk. Reserveren bij de Toverkamer in Meppel of westeriah@gmail.com
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Jogg ambassadeurs zetten zich in
Gratis Bewegen kan in Nederland
altijd en overal. JOGG wil kinderen
en hun ouders laten zien hoe makkelijk bewegen en sporten kan zijn.
Klimmen in de speeltuin, voetballen
op het pleintje of op de fiets naar
school. Ook bij plaatselijke sportaanbieders kunnen kinderen gratis kennismaken met bewegen. Bewegen
past bij een gezonde jeugd in een
gezonde omgeving.
2015 Staat in het teken van ‘Gratis Bewegen: gewoon Doen!’ Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd om u kennis te laten maken met ‘Gratis Bewegen!’. Daarnaast kunt u hier
iedere maand een verrassend beweegweetje lezen. Ook op OBS de Horst wordt hier aandacht
aan besteed. Juf Hilde Flokstra en Harrold Wassink, sportfunctionaris van gemeente de Wolden ondertekenden woensdagmorgen onder toeziend oog van wethouder Mirjam Pauwels de
overeenkomst waarmee de samenwerking wordt aangegaan. Wilt u meer weten over ‘Gratis
bewegen: gewoon doen!’? Kijk dan op www.jogg.nl.
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Programma Koningsdag
Oranjevereniging De Wijk heeft op koningsdag op maandag 27 april weer een gevarieerd
programma weten samen te stellen. Voor de kinderen is er een rommelmarkt waar ze hun
spulletjes mogen verkopen. Samen met Apollo en de burgemeester wordt de aubade gegeven.
Verder staan er fietspuzzeltocht, een huttenspektakel voor de kinderen en 'schijt je rijk' waar
zal de koe schijten op het programma.
- 10:00 uur Rommelmarkt
Vanaf 09.00 uur kunnen de spullen worden opgebouwd van de rommelmarkt.
- 10:30 uur Aubade
Samen met Apollo en de burgemeester zal de jaarlijkse aubade worden gegeven. Aansluitend
zal Apollo een mini-concert verzorgen!
- tussen 11:00 en 13:00 uur fietspuzzeltocht 10 en 20 km.
In de mooie omgeving van de Wijk een leuke fietspuzzeltocht voor jong en oud. Kosten
€ 1,00 per persoon.
- tussen 11:00 en 14:30 uur Huttenspektakel
De kinderen kunnen aan de slag met bouwen! Er zal hout aanwezig zijn om de kinderen hun
fantastische hut te laten bouwen. (Wel eigen hamer meenemen en op eigen risico )
- 14:30 uur ‘Schijt je rijk’!
Waar zal de koe schijten?! Kies het juiste vakje en win een fantastische geldprijs. Voorinschrijving voor een ‘kavel’ vanaf 11.00 uur mogelijk!

Leden gezocht klankbordgroep afvalscheiding
Gemeente De Wolden is op zoek naar ongeveer tien inwoners die de gemeente gevraagd en
ongevraagd advies willen geven over de afvalscheiding in De Wolden. Samen kunnen we de
ambitie van 75% afvalscheiding realiseren.
Om de klankbordgroep een goede afspiegeling van de gemeente te laten zijn, zoeken we inwoners uit de volgende leeftijdsgroepen: 18 t/m 34 jaar, 35 t/m 45 jaar, 45 t/m 65 jaar en 65
plus. Daarnaast speelt de gezinsgrootte, evenals de woonplaats, een rol bij de afvalinzameling.
Wilt u de gemeente adviseren over het scheiden van afval? Meld u dan aan via gemeente@dewolden.nl onder vermelding van ‘klankbordgroep afvalscheiding’. Wilt u in de mail
uw gezinssamenstelling, uw woonplaats en uw leeftijdsgroep vermelden?
Mocht u vragen hebben of wilt u zich telefonisch aanmelden, dan kunt u contact opnemen
met Harry Dolfing via T. 14 0528.
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Hondentraining de havixhorst
* Trekt u hond aan de riem
* Valt hij uit naar honden, fietsers en trimmers etc.
* Of heeft u zin in een leuke gevarieerde
positieve les
* Of heeft u net een puppy
Alles in privéles en voor 10 euro per uur
Hondentraining De Havixhorst
Anneke
06-46316696
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Wij nodigen hierbij onze leden uit voor de JAARLIJKSE LEDENVERGADERING
welke gehouden zal worden op woensdag 6 mei 2015 in Ontmoetingscentrum
De Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk. ’s Avonds om 20.00 uur.
Agenda
1.

Opening

2.

Notulen ledenvergadering 7 mei 2014

3.

Jaarverslag secretaris

4.

Jaarverslag penningmeesteresse

5.

Verslag kascommissie

6.

Vaststelling

7.

•

Contributie / begroting boekjaar 2015

•

Instappremie / waarde ledenpakket

Bestuursverkiezing
•

Aftredend en herkiesbaar is de Dhr. E.L. Scheeper

•

Tussentijds aftredend Dhr. G. Koster. Het bestuur stelt voor om Mevr.

G.H. Koster te benoemen als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot twee uur
voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de secretaris met goedvinden van
de kandidaat zelf.
8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Begrafenisvereniging R.I.P.
E. Kalter, secretaris
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van argumentatie, presentatie
en teamwork bepaald welke
twee scholen in het finaledebat staan. De leerlingen kunnen de debatstellingen vooraf
voorbereiden, maar weten pas
Op zaterdag 18 april gaan
leerlingen van 26 basisscho- kort van tevoren of zij voorlen uit heel Nederland met of tegenstanders moeten zijn.
Ook volgt ter plekke een imelkaar in debat op de 9e
provisatiestelling. De deelneeditie van het landelijke
Basisschool Debattoernooi, mers debatteren dit jaar over
de volgende stellingen:
waaronder OBS de Horst
uit De Wijk.
- Docenten kunnen discussies
De leerlingen uit groep 7 en 8 over gevoelige onderwerpen
gaan de verbale strijd aan
zoals geloof beter vermijden
over actuele maatschappelijke in de les
thema’s, zoals godsdienstkri- - Snoepreclames moeten vertiek en snoepreclames. De
boden worden
school die wint verovert de
- Vreemdelingen met kintitel Debatkampioen van Ne- deren mogen nooit worden
derland. Ilse Brouwer, een
opgesloten
leeftijdsgenootje uit Gouda in - Leerlingen op de basisde functie van Madurodamschool moeten alleen cijfers
bassadeur, reikt de wisselbe- krijgen voor hun inzet
ker uit namens de provincie
Zuid-Holland. Het debattoer- Klaar voor de toekomst
nooi wordt georganiseerd
Door deelname aan het Basisdoor Stichting Nederlands
school Debattoernooi verbeDebat Instituut, met steun van teren de leerlingen hun geo.a. het ministerie van Onder- spreks-, luister- en argumenwijs, Cultuur en Wetenschap,
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
en Madurodam. Gastlocatie is
het Willem de Zwijger College te Papendrecht.

OBS de Horst
debatteert

Stellingen
Het landelijke Basisschool
Debattoernooi is de grootste
scholierencompetitie binnen
het primair onderwijs. De
deelnemers debatteren in
teams van vijf en tijdens drie
debatrondes wordt op basis

tatievaardigheden. Door te
oefenen in debatteren in de
klas krijgen de leerlingen
meer zelfvertrouwen en leren
zij standpunten van verschillende kanten te bekijken, te
bevragen en te begrijpen. De
leerlingen uit groep 7 en 8
gaan in op elkaars argumenten, weerleggen die inhoudelijk en brengen hun toegewezen standpunten overtuigend
naar voren. Kortom, debatteren op school is een bewezen
middel om jongeren voor te
bereiden op de kennissamenleving.

Ook adverteren
in dewijk.info?
Bel of mail ons:
06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
www.dewijk.info
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Lentekriebels op de peuterspeelzaal!
De afgelopen periode stond voor de peuters
van Peuterspeelzaal Postweg in De Wijk in
het teken van het voorjaar. Er werd een
mooie lente-wandeling gemaakt.
Er was een bloemenwinkel in het lokaal, de
peuters zaaiden zonnebloemplantjes en er
werden lente-kroontjes en schaapjes geknutseld. Voorgelezen werd er uit prentenboeken
zoals Bobbi in de tuin, en Dotties eieren. De
kinderen knutselden voor Pasen ook een
mooie paashaas, die tijdens het gezellige
Paasontbijt-in pyjama, gevuld bleek te zijn met paaseitjes.
Het ontbijt verse broodjes, beleg, natuurlijk een gekookt eitje smaakte iedereen goed. En dat
allemaal vanaf een zelfgekleurde placemat. Hoogtepunt van dit lentethema was wel het uitje
naar de boerderij.
Alle peuters én de kindjes van de BSO gingen mee. Daar zagen zee heel veel lieve, pasgeboren schaapjes. Zwarte schaapjes zelfs, extra bijzonder. Ook waren er wat kalfjes geboren. De
kindjes vonden het prachtig om te zien. Ze werden getrakteerd op beschuit met muisjes omdat
er juist die ochtend nog kalfjes geboren waren.

De Wiek op Wiel’n zoekt Rondeboy
Op zaterdag 30 mei 2015 zal er in De Wijk voor de 56e keer een wielerronde worden verreden. Na de succesvolle vrijdagavondwedstrijd in juni vorig jaar, hebben we thans van de
KNWU een zaterdagavond toegewezen gekregen.
Het voorlopige programma houdt in, dat de eerste wedstrijden op die dag tegen 17.30 uur
zullen starten en de finish van het hoofdprogramma gepland is rond 21.30 uur.
Op deze datum staan weer 3 mooie wedstrijden gepland. Een wedstrijd meisjes nieuwelingen, dames junioren en dames elite. Zoals u ziet zijn er 3 vrouwen koersen. En na afloop van
deze wedstrijden moeten de winnaressen weer voorzien worden van 3 zoenen. Vorig jaar
werd deze taak uitstekend uitgevoerd door Joyce Kalter (bij de mannen wedstrijd) en Mark
Kramer (bij de dames wedstrijd).
Nu hadden we graag deze 2 toppers weer willen vastleggen, maar omdat we voor Joyce dit
jaar geen mannen hebben en Mark na het geven van de zoenen in de zevende hemel is beland (en nog steeds niet terug is) moeten we op zoek naar een nieuwe Rondeboy.
Dus bij deze de vraag: Wie wil onze nieuwe Rondeboy worden? Reageren kan via FaceBook
of per mail naar info@dewiekopwieln.nl
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Literaire middag

Cultuurkamp

Op zondagmiddag 19 april is er een literaire
middag in de bibliotheek van De Wijk.

Een week lang sporten en spelen Het kamp
vindt plaats van maandag 3 tot en met vrijdag
7 augustus in en om sporthal De Valkenlaan
in Hoogeveen. De deelnemers blijven overnachten in de sporthal. In deze sporthal en de
directe omgeving vindt ook het grootste deel
van de activiteiten plaats. Overdag zijn er
vooral sportieve en culturele activiteiten. ’s
Avonds zijn er weer de
traditionele filmavond, bingo, en bonte avond
zodat alle kinderen een week lang het echte
vakantiegevoel ervaren.

Uitgenodigd is Vilan van der Loo. Zij is in
2014 gepromoveerd aan de universiteit van
Leiden op het proefschrift Melati van Java,
dochter van Indië. Melati van Java is pseudoniem van Marie Sloots (1853- 1927). Zij was
op het hoogtepunt van haar roem de populairste schrijfster van Nederland. Vilan van de
Loo heeft veel kennis vergaard over de talrijke schrijfsters uit Nederlands Indië zelf, maar
ook van schrijfsters uit Nederland die over
onze vroegere kolonie schreven.

Grote inzet vrijwilligers
Tijdens het kamp is er professionele begeleiding van sportfunctionarissen van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, en Westerveld
en de jongerenwerkers van Welzijn De Wolden. Stichting Welzijnswerk Hoogeveen onDe middag is toegankelijk voor iedereen,
dersteunt in de organisatie. Daarnaast worden
vrouwen zowel als mannen. De toegang is 5
de kinderen begeleid door een grote groep
euro voor leden van het netwerk en de bibliovrijwilligers. Dit vrijwilligersteam organitheek en 6 euro voor andere belangstellenden. seert een groot deel van de activiteiten. Ook
worden er activiteiten aangeboden door verschillende sportverenigingen.
De organisatie is in handen van leden van het
Netwerk Land van De Reest. De lezing begint om 14.00 en vindt plaats in de bibliotheek van De Wijk, Prins Clauslaan 4.

Ouderenadviseurs

Welzijn de Wolden wil de ouderen in de gemeente goed kunnen informeren op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Hiervoor
zijn wij op zoek naar mensen die opgeleid
willen worden tot vrijwillige ouderenadviseurs.

Doelgroep
Dit kamp wordt speciaal georganiseerd voor
kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van het
basisonderwijs die om uiteenlopende redenen
niet op vakantie kunnen. Op vakantie gaan is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dankzij
Zodat zij in samenwerking met de beroeps- de inzet van de vele vrijwilligers krijgen deze
kracht ouderen kunnen bezoeken die vragen kinderen nu de kans op vakantie te gaan. En
hebben, mee willen draaien bij de inlooppun- zo een leuke week te beleven.
ten en op termijn preventieve huisbezoeken
Inschrijving nu van start
gaan doen.
Inschrijving voor het sport- en cultuurkamp
Bent u 50+, heeft u hart voor ouderen, kunt u 2015 is vanaf nu mogelijk tot 1 mei via de
goed luisteren, computer vaardig, bent u be- sportfunctionarissen en jongerenwerkers.
reidt om een training te volgen en u te verVoor meer informatie en aanmelden kunt u
diepen in de regelingen, de sociale kaart ,
contact opnemen met Yvonne Hooijer van
samen te werken en op tijd te overleggen met Welzijn De Wolden via telefoonnummer
de beroepskracht. Bel dan naar Helena Tel(0528) 378686 of per
genhof, t. 0528-378686 of mail naar hee-mail: yvonnehooijer@welzijndewolden
lenatelgenhof@welzijndewolden.nl
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De stichting Samen Energie Neutraal (SEN)
heeft tot doel hele dorpen en wijken in het
noorden van het land energieneutraal te maTijdens het jaarlijkse Concours Hippique van ken. Elk huis afzonderlijk energieneutraal
Landelijke Rijvereniging 'Viribus Unitis' en
maken kan meestal niet, maar in onderlinge
ponyclub 'De Reestruiters' is er dit jaar een
samenwerking lukt het wel. Een vertegennieuwe show op de zaterdagavond. Namelijk woordiger van de stichting geeft informatie
de verkiezing van het leukste huisdier van De over de mogelijkheden om als dorp binnen
Wijk en IJhorst. Dit is op zaterdag 23 mei op tien jaar volledig energieneutraal te zijn. Er is
Landgoed Dickninge.
volop mogelijkheid om vragen te stellen.

Huisdier showen

Kinderen uit groep 1 tot en met groep 8, wonend in De Wijk of IJhorst, worden verzocht
een foto en/of een grappig verhaaltje (wees
creatief) over zijn of haar huisdier aan te leveren. Vervolgens worden alle deelnemers uitgenodigd om op de zaterdag voor pinksteren
om 18.00 uur te verschijnen op het concoursterrein van CH De Wijk op Landgoed Dickninge.

Veilig wonen in De Wijk
Het aantal woninginbraken in De Wijk is
groot. Wat kunt u doen om inbraak te voorkomen? En wat speelt er verder op het gebied
van veiligheid in en om De Wijk. Wijkagent ..
komt langs om u tips te geven én om van u te
horen wat u belangrijk vindt.

Leden en niet-leden, alle inwoners van De
Wijk en omgeving zijn van harte welkom om
mee te praten. Dat mag vanaf 19.30 uur maar
Tijdens de avond ‘showen’ de kinderen hun
wie liever vanaf 20.00 aanschuift, is natuurhuisdier aan het publiek. Er zal gelet worden
op het totaalplaatje, maar we laten ons natuur- lijk ook van harte welkom in de Havezate.
lijk ook verrassen want wellicht kan jouw
huisdier een heel leuk kunstje! Na afloop ontvangen alle deelnemers een presentje namens
Welkoop De Wijk. De basisscholen OBS de
Horst en OBS de Iekmulder zijn op de hoogte
van deze activiteit. Twijfel niet en stuur voor
1 mei 2015 een foto naar: mooistehuisdier@hotmail.com. We hopen op vele inzendingen met lieve, mooie en grappige verhalen
en misschien is jouw huisdier wel de leukste!

De Wijk over tien jaar
energieneutraal – feit of
fictie?
Op 21 april houdt de Belangenvereniging De
Wijk de jaarvergadering. De formele punten,
die horen bij de jaarvergadering worden behandeld tussen 19.30 en 20.00 uur. Vanaf
20.00 uur staan er twee onderwerpen op de
agenda:
Is De Wijk over tien jaar energieneutraal?
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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
0522 - 441434
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 6669

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 2 mei 2015. Kopij inleveren voor 27 april 10.00 uur

