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Ruim 1200 deelnemers bij Off The Road Rit

Ruim 1200 deelnemers waren zondag van de partij bij de dertigste editie van de Off the
Road rit van de Antrappers. Deze ging om 10.30 uur van start bij Gebben Motoren te Rogat.
Hier was het ‘s morgens behoorlijk druk door de vele auto`s met aanhanger, bestelbusjes en
omgebouwde touringcars, waar de motoren af of uit kwamen. De coureurs waren bijzonder
enthousiast over het uitgezette parcours. Dat ongeveer 40 km bedroeg. De meesten gingen
daarom ook vaker dan een keer rond. Voor de vele toeschouwers die aanwezig waren bij de
landerijen rond Rogat en De Wijk was het ook een prachtig schouwspel om naar te kijken.
Voor een motorrijder liep het helaas iets minder goed af. Hij botste op een boom en moest
worden afgevoerd met een ambulance. <<
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Gratis tennis clinics tijdens Open Tennisdag!
De tennisvereniging LTV Voorwijk in De Wijk houdt op zaterdag 21 maart van 15.00 –
17.00 uur een Open Tennisdag. Iedereen is van harte welkom om naar tennis te kijken of om
zelf een balletje te slaan. Leden van de vereniging zijn aanwezig om vragen te beantwoorden
en mee de baan op te gaan. Daarnaast geeft Tennisschool Koning tussen 15.00 uur en 17.00
uur gratis tennis clinics voor zowel jong als oud. De tennisleraar vertelt je graag alles over
de tennissport. Voor de kinderen is er deze dag ook een springkussen. Kom naar het tennispark in De Wijk, Wiltenweg 31c. Voor informatie over de vereniging www.ltvvoorwijk.nl

Agenda
21 maart
21 maart
21 maart
20 en 21
21 maart
21 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
03 april
04 april
04 april
05 april

Snoeihout inbrengen Paasvuurbult Commissieweg 25b van 10.00 -12.00 uur
Tennis Clinics LTV Voorwijk tussen 15.00 en 17.00 uur
Concert Apollo en Diep Triest Sporthal de Slenken aanvang 20.00 uur
Bloembollenpotjes actie Oranjevereniging
Voorjaarsmarkt Havezate 11.00 - 15.30 uur
Oud Papier OBS de Horst container aan de weg voor 09.00 uur
Zwerfvuilactie De Wijk, verzamelen bij OBS de Horst 09.00 uur
Snoeihout inbrengen Paasvuurbult Commissieweg 25b van 10.00 -12.00 uur
Tribute to Monsters of Rock, Loonbedrijf de Gorter aanvang 20.00 uur
Palmpasenoptocht vanaf de Molen 10.30 uur
Uitvoering Rederijkerkamer de Bloem Havezate, zaal open 19.30 uur
Uitvoering Rederijkerskamer de Bloem Havezate, zaal open 19.30 uur
Snoeihout inbrengen Paasvuurbult Commissieweg 25b van 10.00 -12.00 uur
Paasvuur, Commissieweg 25b (naast zorgboerderij) aanvang 20.00 uur

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

Te Koop:
Complete vijverbak, pomp, toebehoren en koikarpers, Telefoon 0522- 442603.
Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.
(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)

Ook adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385

e-mail info@dewijk.info
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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

- Nog bej joarvergadering OV west?
- Jazeker
- Nog wat nejs heurt dan?
- Ut giet goed ze schrieft zwarte
weer cijfers sinds lange tied
- Beter
- Ze mussen er zwoar an trekken
maar ut giet now de goede kant op
- Maar gien thema dit jaar mit feest?
- Klopt now muj zelf creatief weeen
- Ze zuukt nog wel een veurzitter
Iets veur oe?
- Now nee, bun liever de nazitter
- Die mut er ook weeen
- Bej de wandelvierdaagse zuukt ze
ook nog volk um te helpen
- Heurde ut al, d’r stopt er een paar mit
- De Off the road nog ziene dan?
- Ikke wel
- Was weer top regelt deur Antrappers
- mooi rondtie deur de omgeving
- Klopt, ook veul volk op de bien
- Volgende weke nog eem hen?
Woar hen?
Noar dat feesie bij de Gorter
- Ie bedoelt dat Muziek gebeuren?
- Precies
- Altied donders gezellig doar
- Heur ut, tis net een reünie zijns
iederiene kooj er tegen
- Bint er nog koarties dan?
- Vaste wel. ie kunt doar ook wel kopen
- Dat lek mij wel wat
- De bloem is ook alweer drok bezig
- Klopt 3 en 4 april is de uutvoering
- Kriege wej nog een paasvuurbulte
- Ze bint er wel mit bezig hek e heurd
- Volgens mij op dezelfde locatie
- Woar dan?
- Schuin tegenover de olde melkfabriek
Op het land bij Jan Martien
- Yow
- Goed Goan
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Jaarvergadering Oranjevereniging
De Oranjevereniging De Wijk kon vrijdag 6 maart een flink aantal bezoekers welkom heten
tijdens de jaarvergadering in de kantine van sporthal de Slenken. Na de opening, mededelingen en ingekomen stukken werden de notulen van de jaarvergadering 2014 vastgesteld.
Daarna volgde het jaarverslag door secretaris Tong-Sja Lau. Hieruit bleek dat de Oranjevereniging een succesvol jaar achter de rug heeft. Voor het eerst in jaren werd er geplust.
Ondanks een negatief resultaat op het Wijerfeest werd dit tekort geplust door andere activiteiten o.a. Koningsdag, de Wiekloop en de ATB tocht. Dit jaar is voorgesteld om de contributie
te verhogen van € 10,- naar €12,50 per jaar. Hiermee is ingestemd. De kascontrolecommissie
ging akkoord met de financiële jaarstukken.
Voor het nieuwe jaar werden gelijk twee nieuwe leden gekozen om de boeken te controleren.
Ook werden er twee nieuwe bestuursleden voorgedragen. Wesselina Veneman en Albert Jan
Drogt werden met algehele stemmen gekozen. Aftredend en niet herkiesbaar waren Jos van
Kampen , Mariska Jonkers en voorzitter John Stapel, waardoor de functie van voorzitter
vacant blijft.
Voor het nieuwe jaar heeft de Oranjevereniging weer een flink aantal activiteiten op stapel
staan. Zoals een bloemenactie, Koningsdag, dodenherdenking, bevrijdingsvuur ophalen in
Wageningen, de ATB tocht en natuurlijk het Wijkerfeest. Dat wordt dit jaar gevierd van
27 t/m 30 augustus. De Oranjevereniging heeft besloten dat er dit jaar geen thema komt
tijdens het feest, en dat er voor de versierde wagen twee prijscategorieën komen. Een prijscategorie voor zelfgemaakte wagens, en een voor gekochte/gehuurde wagens.
Verder werd het feestprogramma voor het Wiekerfeest bekend gemaakt. Behalve de optocht,
kinderochtend, straatversiering, ouderenmiddag en Wiekloop is er op vrijdagavond een DJ
avond met lokale DJ’s. Op zaterdag komen de Steaming Pianos optreden. Voor de zondag
staat er iets in de trant van een zeskamp gepland.
Om het nostalgische en ouderwetse Wieker
feestgevoel opnieuw te laten herleven is de
band Hydra gecontracteerd. Vorig jaar bleek de
zondagmiddag al een groot succes voor jong en
oud. De van oorsprong Drentse band Hydra
maakte in de jaren ’70 furore met de hits ‘Als
het gras twee kontjes hoog is, en Marietje’. De
band bestaat nog steeds en heeft zich inmiddels
ontwikkeld tot een allround coverband. Na de
rondvraag werd de vergadering afgesloten, en
bleef het nog lang gezellig in de sporthal
kantine.
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Prachtige tweede Dickninger Crossloop
Maar liefst 144 deelnemers, waaronder 31 Canicrossers verschenen zaterdagmorgen aan de
start bij de tweede Dickninger Crossloop. Deze ging om 11.00 uur van start, onder perfecte
weersomstandigheden. De organisatie van de Wiekloop en de Reestrunners hadden samen
een mooie route van ongeveer 5 km uitgezet over alle paden van het landgoed Dickninge.
Waarbij er gekozen kon worden om 1 of 2 rondes te lopen.
Omdat de populariteit van crosslopen
(lopen in bossen en over onverharde
paden) in de winter periode steeds
meer toeneemt, is vorig het initiatief
genomen om de Dickninger Crossloop
te organiseren. Dit was net als Canicross wedstrijd een groot succes.
Canicross is hardlopen samen met de
hond, waarbij baas en hond samen een
team vormen en hardlopend het parcours afleggen. De hond is daarbij
aangelijnd en zit middels een elastische lijn
vast aan een gordel om de middel van de
hardloper. Hierbij mag de hond trekken! Als
hardloper ga je hierdoor net wat sneller dan
normaal! En dat was te zien. Want de honden hadden er zin aan, waarbij enkele honden zich wisten vrij te maken van het baasje.
Dit levert hilarische momenten op. Na afloop stond de snert klaar voor alle deelnemers in de kantine van vv Wacker. Tevens
waren er leuke te winnen d.m.v. het trekken
van startnummers.

Jaarvergadering belangenvereniging
Op dinsdag 21 april is jaarvergadering van de belangenvereniging in de Havezate. We
beginnen om 19.30 uur met de formele zaken. Om 20.00 uur gaan we verder met een programma met onder andere een presentatie over samen energieneutraal wonen. Verder komt
de politie langs om iets te vertellen over preventie woninginbraken en natuurlijk ook om te
horen waarover mensen zich zorgen maken.
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Bent u goed verzekerd ?
Steeds vaker constateer ik, tot mijn grote verbazing, dat schadeverzekeringspakketten niet meer up-to-date zijn.
Het komt wel eens voor dat klanten al jaren geen contact meer hebben
gehad met hun adviseur! Onbegrijpelijk. Een direct gevolg hiervan is
onder- of oververzekering. Daarnaast zitten mensen vast aan oude
voorwaarden, met veelal een beperkte dekking.

Daardoor is de premie te hoog!
Graag nodig ik u uit om uw verzekeringspakket na te laten kijken. Wij
bieden u de mogelijkheid om in het eigen dorp uw verzekering af te
sluiten met de service die daar bij hoort!

Een afspraak kunt u maken via het volgende telefoonnummer 0522-476780.
Elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op dinsdag donderdag en
vrijdag de gehele dag tot 16.00 uur.
Ook kunt u mij mailen op rob@wolden.nl.
Met vriendelijke groet,
Rob van Noort

www.wolden.nl
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Nieuwe Container
In De Wolden verandert de manier van afvalinzameling. De gemeenteraad heeft besloten om
kunststof in te gaan zamelen met een container. Inwoners kregen de mogelijkheid om aan de
gemeente door te geven als ze geen gebruik willen maken van de kunststof container. Hieraan hebben 300 huishoudens gehoor gegeven, waarvan 115 graag een container willen delen
met de buren en 185 geen container willen. Dit is circa 2% van het totaal aantal van 9100
huishoudens in De Wolden waar huisvuil wordt opgehaald.
Wethouder Jan van ’t Zand is enthousiast dat veel inwoners nu een container krijgen voor
kunststof en bewust bezig zijn met afval scheiden. “Afgaande op het aantal zakken die nu aan
de weg worden gezet door inwoners, zamelt nu ongeveer de helft van de huishoudens kunststof gescheiden in. Met de nieuwe container kan dit verhoogd worden naar meer dan 90 procent. De container is dan ook een belangrijke stap om in 2020 75 procent van het huisvuil
gescheiden in te zamelen.” De gescheiden inzameling levert grondstoffen op, waarvan nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Hiermee bespaart de gemeente aanzienlijk op verwerkingskosten van huisvuil en het is goed voor het milieu. De gemeente wil om die reden haar
inwoners een inzamelsysteem aanbieden waarmee het huisvuil op eenvoudige wijze kan worden gescheiden. In de loop van het jaar gaat De Wolden werken met deze nieuwe containers.
De container (donkergrijs met een oranje deksel) wordt net zo groot als de andere containers.
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Fietsen op een fraaie duofiets
Nu het weer naar de lente en zomer gaat, wordt het ook weer tijd om te gaan fietsen.
Er staat een mooie duofiets, geschonken door het Rode Kruis afdeling De Wolden, klaar.
Het is de bedoeling mensen met een beperking, ouderen of personen die in een sociaal
isolement zijn geraakt, in de gelegenheid te stellen om samen een eindje te gaan fietsen.
Dat kan, er staan vrijwilligers klaar om met u in De Wijk of op de mooie fietspaden die
wij rond De Wijk hebben, te fietsen. De deelnemers en de vrijwilligers zitten naast elkaar.
De fiets is uitgerust met een elektrische trapondersteuning. Meetrappen van de deelnemers is
niet noodzakelijk, maar mag uiteraard wel. Lijkt het u wat, of heeft u nog vragen, neem dan
gerust contact op met de coördinatoren:
Tonnie Hendriks, Secr. A.W. Doldsteinplatsoen 1, tel. 442275 of
Tineke Smits, De Doelenkamp 31, tel. 442954.
Wij wensen u veel fietsplezier, namens het Rode Kruis afdeling De Wolden,
Froukje Vriesema, Gen. S.H. Spoorlaan 1, Koekange.

Zwerfvuilactie op 28 maart: Helpt u mee?
Basisschool De Horst en de Belangenvereniging De Wijk organiseren weer een zwerfvuilactie. Op vrijdag 27 maart maken de leerlingen van groep 8 het centrum schoon. Op zaterdag
28 organiseert de Belangenvereniging de opruimactie. Helpt u mee? Samen kunnen we zorgen voor een schoon en opgeruimd De Wijk.
Aanmelden
Als u mee wilt helpen, kunt u zich per e-mail of telefonisch aanmelden: gvdbelt71@gmail.com of 0522-442059. De Belangenvereniging zorgt voor genoeg opruimmateriaal en natuurlijk ook voor de catering.
Zaterdag 28 maart om 9.00 uur
De actie start met een kop koffie om 9.00 uur in basisschool De Horst aan de Postweg. Rond
de middag sluiten we af met een lekkere snack. Een veilige, schone en leefbare omgeving
willen we allemaal. Laten we het dan ook samen doen!

Palmpasen optocht 29 maart
Loop je ook mee in de optocht met je zelf versierde haantje op een stokje? Start van de optocht is om 10.30 uur voor de molen. De route is als
volgt: Molenstraat, Briëtweg, Vijverweg, Dorpsstraat, Pr. Blinkweg,
Julianaweg, einde Dorpsstraat (molen).
Bij terugkomst is er voor de kinderen een verrassing en voor de ouders is
er koffie en thee verkrijgbaar, tegen een vergoeding. Tot dan.
Speeltuinvereniging de Speulhorst
Ps: bij regen gaat de optocht niet door!
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Voorverkoop zwemabonnementen van start!
De voorverkoop van zwemabonnementen voor het zwemseizoen 2015 is van start gegaan.
Bestellen via dewolden.nl Bestellen kan op twee manieren. De voordeligste manier is om de
zwemabonnementen te bestellen via dewolden.nl/zwembaden. Groot voordeel is dat het
zwemabonnement goedkoper is en wordt thuisgestuurd.
Bestellen via de post
Het is ook mogelijk om het aanmeldingsformulier uit de Wolden Courant in te vullen en op
te sturen naar gemeente De Wolden, o.v.v. bestelling zwemabonnementen, Postbus 20, 7920
AA Zuidwolde.
Deze bestelde abonnementen moeten betaald en afgehaald worden bij het zwembad. Dit kan
op: Zwembad de Slenken de Wijk 14 april 2015: -09.00 – 12.00 uur -13.00 – 16.00 uur 18.00 – 19.30 uur Zwembad de Waterlelie in Zuidwolde -16 april 2015 -09.00 – 12.00 uur 13.00 – 16.00 uur -18.00 – 19.30 uur
Einddatum
De voorverkoop van zwemabonnementen duurt tot en met 2 mei 2015. Vanaf 3 mei 2015
betaalt u het seizoen tarief. Zwemlessen Kinderen kunnen vanaf 13 april telefonisch aangemeld worden voor zwemles bij het zwembad van uw keuze of via het aanmeldingsformulier
op dewolden.nl. Graag ontvangen wij u vanaf zaterdag 2 mei in onze prachtige zwembaden!

Inbrengen snoeihout Paasvuur De Wijk
Ook dit jaar is er weer het traditionele paasvuur op eerste paasdag, zondag 5 april 2015 om
20.00 uur. Het paasvuur vindt plaats op het maïsland van de familie J.M Smid aan de Commissieweg 25a in De Wijk. (achter kinderdagverblijf de Boerderij) Dit wordt mogelijk gemaakt door de Stichting de Wiek Actief.
Het snoeimateriaal kan worden aangeboden bij de ingang van het land op zaterdag 28 maart
en zaterdag 4 april van 10.00 -12.00 uur. Buiten deze tijden is de toegang tot het land gesloten. Wel is het mogelijk om evt. snoeihout te brengen op afspraak. (Tevoren bellen!)
Boomstammen en -stronken zijn niet toegestaan. Het hout moet in hanteerbare stukken worden aangeleverd, hoofdzakelijk snoeihout. Geschilderd hout, rubber, kunststof of chemisch
afval wordt niet geaccepteerd. Tijdens het ontsteken van het paasvuur is de toegang gratis.
Stichting De Wiek Actief hoopt dit jaar weer een mooie en grote paasvuurbult te kunnen ontsteken. Wie zin heeft om hier aan mee te helpen is welkom en kan contact opnemen met ons.
Meer informatie: Telnr: 06-50 953 385.
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Rijvaardigheid 60+
Veilig Verkeer Nederland, afdelingen De
Wolden en Hoogeveen organiseren op donderdag 9 april een rijvaardigheidstraining
(BROEM) voor 60-plussers.

Tot slot werden de rollen even omgedraaid:
onder leiding van dirigent Jannie Kroes en
pianiste Ellen Wynia zong het publiek: “In
het groene dal, het stille dal”. Een lied dat de
oudere generatie nog kent uit hun schooltijd
en dat nog steeds ontroerd.

Het was een geslaagd en een intiem muzikaal
Het doel van deze training is om ouderen zo uurtje, zowel voor het publiek als voor het
lang mogelijk op een verantwoordelijke wijze koor. Er werd dan na afloop ook een wederaan het verkeer deel te laten nemen.
zijdse toezegging gedaan voor nogmaals een
optreden van het Vrouwenkoor Meander in
De training richt zich op mensen van boven
het verpleegtehuis de Schiphorst.
de 60 jaar. Het verkeer wordt gehaaster en
drukker. Bovendien zijn de verkeersregels in
de loop der jaren vaak aanzienlijk gewijzigd.
Daarnaast gaat bij deze specifieke doelgroep
vaak het gezichtsvermogen achteruit, maar
ook het gehoor en het reactievermogen. Door
deel te nemen aan deze training worden de
deelnemers zich vaak bewust van dit gebeuren. Deze training heeft GEEN gevolgen voor
uw rijbewijs, is gratis en inclusief een eenvoudige lunch. Waar de training plaats zal
vinden is nog niet bekend, dit is afhankelijk
van het aantal deelnemers.

Gezocht beheerder
whatsapp alert groep

Personen die zich verdacht gedragen, of verdachte situaties in het dorp, opmerkelijke
verkopers via de telefoon of op straat, vreemde collectanten of mensen ’s avond laat nog
aan de deur met een verhaal waarvan u het
niet vertrouwt. Een ieder zal het wel eens
hebben mee gemaakt. Maar hoe weet u of er
Voor opgave en inlichtingen kunt u contact
opnemen met: 0528-273088 of 0522-481630. echt iets niet in de haak is, en/of meerdere
Of via de mailadressen: maryhenk@home.nl mensen dit hebben gezien of is overkomen.
en henkslot46@gmail.com. Opgave vóór 30 In Koekange is hiervoor al speciaal een
maart 2015.
whatsapp groep opgericht om elkaar te waarschuwen bij verdachte situaties. Dit werkt
bijzonder goed. Zo goed dat er al een tweede
app groep voor honderd inwoners is aangeZaterdagavond 14 maart trad het Vrouwenmaakt.
koor Meander uit de Wijk op in het verpleegIn De Wijk willen we ook zoiets opzetten.
tehuis de Schiphorst in Meppel.
We zoeken daarom iemand die hier het voorEr werd door het koor van 19.00 uur tot 20.15 touw in wil nemen. Christina Tijmens uit
uur twee keer een half uur opgetreden, afge- Koekange komt naar de jaarvergadering van
wisseld door een kleine pauze. Naast het gede Belangenvereniging op 21 april om 20.00
bruikelijke Meander repertoire zong het
uur in de Havezate om tekst en uitleg te gevrouwenkoor voor bewoners, personeelsleven over dit onderwerp. We hopen dat er zich
den en vrijwilligers van het verpleegtehuis,
iemand spontaan meld, en gaan dit in combiook aan aantal ’schoolliedjes van vroeger’.
De aanwezigen genoten van het optreden en natie met de politie brengen. Voor meer inzongen regelmatig met het koor mee, waarbij formatie kunt u contact opnemen via e-mail
de oude schoolliedjes toch wel het meest fa- gewiko1@hotmail.com of info@dewijk.info
voriet bleken.

Optreden Meander
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De Bloem weer op de
planken 3 en 4 april
Ook in 2015 zal Rederijkerskamer De Bloem
al weer voor de derde keer in Ontmoetingscentrum De Havezate een stuk opvoeren.
Deze keer is er gekozen voor het blijspel “De
Hobbelfarm”, een blijspel in drie bedrijven,
geschreven door Bernd Gombold.

Bloem wederom een paar nieuwe (gast)
spelers mogen verwelkomen in haar gelederen. Een teken dat het weer goed gaat met De
Bloem en dat mensen het leuk vinden om
deze altijd gezellige groep te komen versterken!

Ook achter de schermen is hulp, zoals timmerlieden, een grimeuse en organisatietalenten, van ongekende waarde, zoals ook donateurs onmisbaar zijn! Mede door hen kan Rederijkerskamer De Bloem haar voorstellingen
blijven geven. De donateursbijdrage is slechts
Het stuk speelt zich af op een boerderij. Va€ 10,00 per jaar, maar broodnodig voor het
der en zoon hebben verschillende ideeën over
voortbestaan van deze groeiende vereniging
de vorm van bedrijfsvoering van de boerderij.
van enthousiaste vrijwilligers.
Hier komen hilarische en verwarrende situaties uit voort, waarbij diverse personages de
Op de site www.rederijkerskamerdebloem.nl
revue zullen passeren. Het belooft een vrolij- vindt u algemene informatie, het laatste
nieuws, maar ook veel historische informatie
ke avond te worden. Laat u verrassen!
over De Bloem. Voor inlichtingen over de
Natuurlijk hoopt Rederijkerskamer De Bloem
komende voorstelling kunt u telefonisch conweer op een grote opkomst van het publiek.
tact opnemen met Albertje Hulzebos, tel.
Aan het stuk en de spelers zal het in ieder
0522 442153 of u kunt een mail sturen naar
geval niet liggen. Zowel op- als achter het
info@rederijkerskamerdebloem.nl.
toneel wordt er al weer geruime tijd met veel
plezier hard gerepeteerd en gewerkt om weer
een mooie voorstelling aan u te presenteren.
Wederom zal Rederijkerskamer De Bloem
Twee voorstellingen geven, te weten op vrijdag 3 april en zaterdag 4 april a.s. in de Havezate, Dorpsstraat 78 in De Wijk. Op beide
avonden zal er een verloting met mooie prijzen plaats vinden. Beide avonden is de zaal
van De Havezate open vanaf 19.30 uur. De
voorstellingen beginnen om 20.00 uur.
In de inmiddels gestarte voorverkoop zijn
toegangskaarten à € 7,50 verkrijgbaar bij De
Havezate in de Wijk, Wido Double Fashion in
Staphorst en Kopieerservice Meppel in Meppel (zie ook de posters die in de Wijk en omgeving op diverse plaatsen zijn opgehangen).
Op de avond van de uitvoeringen zijn er toegangskaarten verkrijgbaar à € 10,00. Hiervoor
geldt wel dat u het risico loopt dat de kaarten
zijn uitverkocht of dat er slechts een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar is, want OP = OP!
Naast een aantal bekende spelers, heeft De
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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
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