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Sportaanbieders zoeken de samenwerking

Bestuursleden van verschillende clubs en vereniging zijn maandagavond 9 november de
dialoog met elkaar aangegaan in de Brede School. Deze avond werd georganiseerd door
Sportfunctionaris Harold Wassink en Jan Faber. Beide heren waren betrokken bij het opzetten van het project Sportdorp De Wijk. Waarbij het creëren van een positieve sportcultuur
voorop stond. Met het afsluiten van het traject ‘Positief Coachen’ kwam daar een einde aan.
Het betekend echter niet dat de verschillende clubs en verenigingen nu niet meer samenwerken. Juist daarom werd er een bijeenkomst belegd voor de verschillende sportaanbieders in
het dorp. Om de verschillende sportprojecten, het sportaanbod, vaak gecombineerd met een
gezondere levensstijl te evalueren. In De Wijk zit dat wel snor. Het ledenpercentage van
mensen die sporten of lid zijn van een sportclub is in de gemeente De Wolden hoger dan het
landelijk gemiddelde. Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage in Nederland
24,0%. >>
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Vervolg van voorpagina.
In de gemeente De Wolden betreft dit 30,6%. Dat blijkt uit het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS). Dat voor de gemeente De Wolden een verzameling van gegevens in
kaart heeft gebracht. Vanaf 12 jaar neemt het ledenpercentage iets af. Maar vanaf de leeftijd
35-45 neemt het juist flink toe zo komt o.a. uit de reportage naar voren.
Vanuit school wordt sporten en een gezonde levensstijl bijzonder gestimuleerd aldus Valentine de Ruyter van OBS de Horst. Zo zijn er de projecten Actiefnaschooltijd.nl , de Gezonde
School waarbij van scholieren wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk lopend of op de fiets
naar school komen, het JOGG project (jongeren op gezond gewicht) waarbij gelet wordt op
gezonde voeding. En worden er regelmatig activiteiten georganiseerd om kinderen kennis te
laten maken met ‘Gratis Bewegen!’ Tevens worden er cursussen, clinics en gastlessen verzorgd. Het continu rooster biedt de school ook meer mogelijkheden om schooltoernooien na
schooltijd beter af te stemmen.
Het is de bedoeling van Harold Wassink en Jan Faber om volgend jaar wederom een avond
te beleggen voor sportaanbieders om ideeën uit te wisselen, het afstemmen van activiteiten,
en om de onderlinge banden te versterken. Op de website www.dewijk.info is een speciale
pagina waarop veel sportnieuws uit De Wijk is terug te lezen.

MS Collecteweek start op 23 november
Op maandag 23 november gaat de MS Collecteweek van start. Het is een hele uitdaging voor
de collectanten om in dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het flink kan regenen,
langs de deuren te gaan. Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS Fonds
is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift
overmaken op giro 5057. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan (dierproefvrij) onderzoek voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS, begeleiding en voorlichting Wilt u meer informatie?
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als collectant.
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 010-5919839, info@nationaalmsfonds.nl

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

Haar en/of hoofdhuidproblemen!

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

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in
Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse.
Tel: 0522 –481629. kapsalonhairtrends.nl

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

- Wat ziej toch veul plietsie
rond rieden in oens dorpie!
- Dat veul mej ook al op
zul toch niks an de hand ween?
- Dacht ut niet, tis meer preventie
op dit moment
- Ja, dat zul ut wel ween!
- Ze bint ook overal ant wark
- Zag ut ook al
- Verkeer wur um e leid
umdat ze in Dorpstroate bezig bint
- Die grote bussen en vrachtwagens
deur Tillemaweg en Niesingweg
- Giet lekker mit al die drempels doar
- In de sporthal en zwembad
kriegt ze droadloos internet
- Was dat neudig dan?
- Ik denk ut wel
- Nou kunt ze nog meer
Loeren op zo’n scharmpie
- Tis niet allend de jeugd heur!
olderen kunt er ook wat van
- Was die open bedrievendag nog wat?
- Ik vun van wel
- En Mantelzorgdag?
- Ook mooie opkomst
- Oamd Sportdorp bej doar nog e west?
Ja, dat was een vruchtboare oamd
- Hej al heurt wie er komp
optreden op de Wintermarkt?
- Now wie dan?
- Wullem Spans uut Moppelt
- Oh dan wur ut vast wel gezellig
- Zeker weten
- Yow
- Goed Goan

4

5

Kinderen met lampion langs de deuren
Net als in veel andere dorpen werd
Sint Maarten gisteravond ook in De
Wijk gevierd. Het verzamelpunt was
de Wieker Meule. Met Apollo voorop werd een route door het dorp gelopen. Gewapend met een zelfgemaakte lampion trok de jeugd daarna
het dorp in. Bij menig huis werd aangebeld. Waar er een Sint Maarten
liedje werd gezongen.
Sint Maarten is een echt ‘lichtfeest’
voor kinderen. De traditie is dat kinderen zelf een lantaarntje (lampion)
maken van papier, karton, een uitgeholde suikerbiet of pompoen met een kaarsje erin. Hiermee gaan ze ‘s avonds als het donker is
in optocht langs de huizen. Aan de deur zingen ze een aantal liedjes. In ruil hiervoor krijgen
ze een kleine attentie.

Zaal Techniek Kampioenschappen 2015
In de kerstvakantie is het weer zover! Voor het 3e jaar op rij worden de Zaal Techniek
Kampioenschappen georganiseerd door Sporting Events. Dit jaar ook in De Wijk op 21-122015. Het Zaal techniek kampioenschap is een van de grootste jeugdvoetbal evenementen
voor spelers van 6-15 jaar, met ruim 800 deelnemers. Dit jaar zal op meer dan 25 locaties in
5 provincies gestreden worden om de titel Zaal techniek Kampioen 2015!
Tijdens dit evenement zullen de deelnemers getraind worden door professionele trainers. Er
zullen verschillende technische aspecten van het voetbal worden geoefend en daarna zullen
er verschillende partijvormen gespeeld worden om de opgedane ervaring in de praktijk te
kunnen brengen. Elke locatie zal een dag winnaar hebben die uitgenodigd zal worden voor
de finale dag op 2 januari.
Naast een onvergetelijke dag zullen de deelnemers worden voorzien van een tas met bidon
en een compleet verzorgde lunch. De uiteindelijke Zaal Techniek Kampioen zal tevens een
mooie prijs in ontvangst mogen nemen.
De eerste 100 deelnemers kunnen deelnemen voor € 29,95. Overige deelnemers kunnen
zich inschrijven voor € 34,95. Er zijn 36 plekken per locatie en vol = vol! Doe jij mee?
Inschrijven is mogelijk op: www.voetbalschoolskills.nl

6

Vrolijke Beestenboel op Wildschutserve
Vanaf zaterdag 21 november aanstaande is het een vrolijke ’Beestenboel’ bij Beeldenatelier
Wildschutserve in De Stapel. Tijdens deze gevarieerde expositie met werk van zeven kunstenaars staan dieren van boerderij, erf en veld centraal. In etsen, schilderijen en beelden van
brons en keramiek laten de koeien, kippen en paarden, maar ook reeën, hazen en heideschapen zich van hun mooiste kant zien. Ook mooi: de kachel brandt, de toegang is gratis en de
koffie ook! De expositie ‘Beestenboel’ opent op zaterdag 21 november om 13.00 uur. Tot en
met 20 december bent u van harte welkom op Wildschutserve, Stapelerweg 29 in De Stapel
(bij de Wijk) van vrijdag t/m zondag, van 13.00 tot 17.00 uur, of op afspraak.
De bomen zijn kaal, de winter staat voor de deur en het is stil op het land… Nu het vee weer
op stal staat en de donkere dagen voor Kerst naderen, presenteert Beeldenatelier Wildschutserve een expositie waarin het dierenleven van het Reestdal kleurrijk, elegant en soms zelfs
humoristisch is ‘verbeeld’. Het oude cultuurlandschap van het Reestdal herbergt een gevarieerd dierenleven. Naast de dieren van boerderij en erf, zoals koeien, paarden en kippen, hebben ook heideschapen, reeën, dassen en tal van andere dieren hier hun thuis. Door de keuze
van werk in uiteenlopende stijlen en technieken biedt de expositie voor ieder wat wils. Wie
weet vindt u hier voor uw geliefde, familielid of vrienden een heel bijzonder Sinterklaas- of
Kerstcadeau!
Deelnemende kunstenaars zijn: Susanne Vianen (schilderijen en beelden in brons), Han van
Hagen (etsen), Heleen Goutbeek (schilderijen), Lia van Rhijn (keramiek), Bert Denneman,
Stella Heinen en Just Walter (allen: beelden in brons). Meer informatie treft u op
www.wildschutserve.nl.
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H2OOSTRA nieuwe bordsponsor vv Wacker
VV Wacker heeft voor aanvang van de wedstrijd Wacker - Trinitas, H2OOSTRA als nieuwe bordsponsor mogen verwelkomen. Dit bedrijf uit IJhorst is gespecialiseerd in drinkwaterbehandeling in de agrarische sector. In tegenstelling tot conventionele waterbehandelingsproducten maakt H2OOSTRA het water in de waterleidingen zacht en wordt de biofilm, mangaan,- ijzer,- en kalkafzetting losgeweekt en dat alles zonder sterke chemicaliën. H2OOSTRA reinigt het water en de uitrusting volledig zodat er geen besmettingsgevaar meer bestaat. Daardoor hoeven biociden zoals chloren en zuren minder bacteriën etc.
te doden. Eigenaar Cor Oostra en zijn vrouw werden door de sponsorcommissie hartelijk
bedankt met een mooie bos bloemen.

Hondenschool Havixhorst Meppel [HHM]
vanaf 01-11 a.s. nieuwe combi-cursus: Gehoorzaamheid [op no-nonsensbasis],
Behendigheid en/of Detectiewerk. Les: 1 uur, Kosten € 10,00 all-in.
Tevens puppycursus. Info: Anneke Robben, tel.nr.: 06-46 31 66 96.
Praktijkspeuren [vermiste personen] is vol t/m 31-12 a.s., nog wel plaats voor
Vlaktespeuren [voorwerpen o.a.].
Info: Martin Severein, tel.nr.: 06-27 29 27 00.
Facebook: speurhondenschool havixhorst.
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Open Bedrijvendag een succes
De open bedrijvendag afgelopen zaterdag is een succes geworden. In De Wolden konden belangstellenden bij circa 40 bedrijven een kijkje nemen. Voor het
eerst ging de Open Bedrijvendag De Wolden zowel
de gemeentelijke als de provinciale grens over. Op
verzoek van de ondernemers in de Wijk werd er gekozen voor Open Bedrijvendag De Wolden, Rogat en
IJhorst. Sinds 2013 organiseert de gemeente samen
met ondernemers, ‘De Open Bedrijven Dag De Wolden’ op de eerste zaterdag in november. De dag is
bedoeld om de onderlinge contacten te versterken en
meer bekendheid te gegeven aan de mooie bedrijven.
Een grensoverschrijdende dag
Wethouder Jan ten Kate van Economische Zaken
opende de 3e editie van de Open Bedrijven Dag om
9.30 uur op het bedrijvenplein in de Havezate in de
Wijk: “De deelname van de ondernemers uit Rogat
en IJhorst laat zien dat er een goed onderling netwerk is met de ondernemers uit de Wijk, hier ben ik
trots op! Dit sluit aan bij de gedachte van de Regio
Zwolle waar ook gemeentelijke en provinciale grenzen geen rol spelen.” In totaal 17 bedrijven waren in
de Havezate van de partij om zich hier te presenteren
en om te netwerken.
In Rogat deden Schreur Hoogwerkers en Dickninge IJs mee aan de open bedrijvendag. Bij
Schreur was er van alles te zien en te doen. Wie wilde kon mee in het bakje van de hoogwerker tot op 25 meter hoogte. En wie liever op de grond bleef staan kon een behendigheidsspelletje doen met een kleine graafmachine. Bij de Dickinge IJs was het soms even in de rij staan,
zoveel belangstelling was er. Maar iedereen mocht even kijken, en natuurlijk ook proeven.
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Mantelzorgers in het zonnetje gezet
Ruim zestig mantelzorgers zijn dinsdag 10 november in het zonnetje gezet tijdens Mantelzorg in De Wolden. ‘Deze mensen die zorgen voor hun partner, een ouder, kind, familielid,
vriend of kennis verdienen deze blijk van waardering’ aldus Burgemeester Roger de Groot
die een welkomstwoord sprak tot de aanwezigen. ‘Mantelzorgers beschouwen het vaak als
vanzelfsprekend om iemand uit zijn of haar omgeving te helpen. Maar wat deze mensen doen
is geen vrijwilligerswerk. Deze zorg is meer dan de gebruikelijke hulp die mensen elkaar
geven. Als gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep. Hun belangeloze
inzet is van onschatbare waarde’.

Voor de mantelzorgers stond er vanaf 12.00 uur een warm en koud buffet klaar in de Havezate in De Wijk. Daarna kon er gekozen worden uit de workshops; Ontspanning en Beauty,
Keramieken, Bloemschikken, gezonde hapjes maken of een verkeersveiligheidstest met Rijschool Kreeft. De middag werd met koffie/thee afgesloten.

Wieker Winteravond zaterdag 12 december
Het succes van de Kerst Inn de Wiek krijgt dit jaar een vervolg in een nieuwe opzet in de
vorm van een Wieker Winteravond. Dit gebeuren zal plaatsvinden op zaterdag 12 december
vanaf 16.00 uur voor de Wieker Meule. Het belooft een gezellig, knusse en dorpse winteravond te worden waar de warmte van een gezellige winteravond voorop staat.
De Wieker Winteravond wordt opgeluisterd met een uitgebreid entertainment en (live) muziek van Willem Spans. Kijk voor meer info op: www.facebook.com/wintermarktdewijk
en/of www.dewijk.info/wintermarkt
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het TIP kantoor in de Wijk, telefoon
0522-443275 of per email : dewijk@tipdewolden.nl
Let op!! Standhouders kunnen zich ook aanmelden bij TIP De Wijk.
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Draadloos internet

ment dat het huis verkocht wordt. De gemeente bepaalt mede de voorwaarden waaronder
de lening verstrekt kan worden.

Bezoekers van de sporthallen in de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde en de zwemHet mes snijdt aan twee kanten. Door de aanbaden in de Wijk en Zuidwolde krijgen gratis
passingen aan het eigen huis wordt een getoegang tot draadloos internet.
koesterde wens van veel bewoners vervuld
om langer in de vertrouwde omgeving te kunDe gemeente legt aankomende en volgende
nen blijven wonen. Daarmee wordt vaak
maand al wifi aan in de sporthallen. Vanaf
voorkomen dat zij een beroep moeten doen op
volgend voorjaar kunnen ook de gasten van
de zwembaden kosteloos gebruik maken van andere voorzieningen die betaald worden
door de zorgverzekeraar of door de gemeente
wifi.
Jan van ’t Zand, wethouder sport: “De aanleg
van wifi draagt bij aan het toekomstbestendig
maken van onze sportaccommodaties. Verschillende sportverenigingen en de besturen
van de zwembaden in de Wijk en Zuidwolde
gaven aan behoefte te hebben aan wifi. Dankzij een draadloze internetverbinding kunnen
verenigingen bijvoorbeeld direct de wedstrijduitslagen doorgeven aan de sportbonden.
Voor de gasten van het zwembad kan het fijner toeven zijn aan het zwembad met een gratis internetverbinding.”

'Blijverslening'

PvdA de Wolden ziet graag dat de gemeente
aan deze 'blijverslening' meewerkt. Zij zien de
'blijverslening' als een interessant systeem om
de burgers in de Wolden te faciliteren bij het
levensloopbestendig maken van de eigen woning.

Kiekiesdag
Op woensdag 25 november 2015 houdt de
Historische Vereniging De Wijk/Koekange
weer een Kiekiesdag. In het Dorpshuis De
Schakel in Koekange, Prinses Magriet Laan 1.
Aanvang van 14.00 tot 16.30 uur en van
19.00 tot 21.00 uur.

Ouderen moeten en willen langer zelfstandig
blijven wonen. De financiering om de woningaanpassingen die daarvoor nodig zijn te
kunnen realiseren, is hierbij vaak een probleem. Tijdens de behandeling van de begroting op 5 november heeft de PvdA fractie van
de Wolden vragen gesteld over de
'blijverslening'. Wethouder Mirjam Pauwels
heeft toegezegd dat zij de mogelijkheden voor
de 'blijverslening' in gemeente de Wolden
gaat onderzoeken.

U kunt daar onze verzameling van foto’s van
o.a. dorpsgezichten, schoolklassen en verenigingen bekijken. Ook laten wij de grote decorstukken van de rederijkerskamer De Morgenstond, die geschilderd zijn door Geert
Broekhuizen zien. Doorlopend zal de oude
dorpsfilm worden gedraaid. Tevens is Enno
de Boer uit de Wijk aanwezig. Neem u antiek
en curiosa mee om dit door hem laten taxeren.

De lening biedt perspectief voor ouderen, die
met een noodzakelijke aanpassing van het
eigen huis langer zelfstandig kunnen blijven
wonen. De 'blijverslening' is bedoeld voor
huiseigenaren die voldoende overwaarde in
hun woning hebben maar onvoldoende inkomen om een lening te kunnen krijgen van de
bank. De lening wordt afgelost op het mo-

Adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
www.dewijk.info
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Nameless viert feest!
Het was volle bak bij partycentrum Klein
Oever in Balkbrug. Geen rijbak in dit geval,
maar de gezellige zaal waar popkoor Nameless het jubileumfeest vierde. Stoelen
moesten aangesleept worden, want niemand
wilde iets missen van het concert. Het koor
zong onder andere nummers van Queen, Krezip, Billy Joël, Coldplay, Amy Winehouse,
Train, Michael Buble, maar ook de altijd vrolijke Grease medley. Tussendoor traden een
aantal solisten op en de drummer van de band
liet horen dat hij naast drummen ook een fantastische stem heeft.
Tenslotte werd dirigent Peter Smedinga bedankt voor zijn enthousiaste begeleiding en
werd de oprichtster van het koor Roelie Mennink verrast met een mooie boeket en werd ze
onder luid applaus benoemd tot erelid. Na
afloop van het concert kon iedereen meezingen en dansen op bekende nummers die de
band ten gehore bracht. Een aantal koorleden
zongen mee met nummers van Pharrell Williams, Europe, De Dijk, Van Dik Hout en andere tophits. 15 jaar Nameless en nog lang niet
uitgezongen!

Opbrengst Pleinfestijn
Voor de zomervakantie heeft OBS de Horst
een succesvol pleinfestijn georganiseerd. De
opbrengst, ruim 1000 euro, is bedoeld voor
een uitdaging op het schoolplein. Op dit moment is de leerlingenraad druk aan het nadenken wat een geschikt toestel kan zijn. Er zijn
verschillende dingen genoemd, zoals schommels, een voetbaltafel en een wereldklimrek.
De leerlingenraad weet inmiddels dat het opgehaalde bedrag niet voldoende is voor wat
zij wensen. Daarom zijn enkele leerlingen
bezig om een berekening te maken die zij
willen gebruiken om de ouderraad om een
aanvulling te vragen. We houden u op de
hoogte!
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10-jarig bestaan Accountants- en Administratiekantoor Maatwerk
Maatwerk vierde in oktober zijn 10-jarig jubileum. Dit heuglijke feit werd op hun eigen nuchtere manier gevierd. Op kantoor met een gebakje bij de koffie. Maatwerk kenmerkt zich namelijk als een Accountants- en Administratiekantoor zonder poeha. Maar dan wel met een
persoonlijke touch. Nico Draaisma en Rinus Wever hebben 10 jaar geleden hun eigen kantoor opgericht. En in die 10 jaar is er eigenlijk niet zo veel veranderd. Nico Draaisma vertelt:
"De klanten waar we 10 jaar geleden mee zijn begonnen, hebben we nog steeds. Via mondtot-mond reclame is ons klantenbestand gegroeid. We doen gewoon ons werk, en dat doen we
goed. Op een persoonlijke manier, met korte lijnen en vaste contactpersonen."
Ook in personeel is weinig verandering te zien. In ieder geval geen verloop. Met de jaren zijn
er alleen wat medewerkers bij gekomen. Afgelopen zomer hebben de medewerkers Caroline
Pekel en Hendrik Talen ook hun 10 jarig jubileum gevierd. "Daar zijn we trots op. De werksfeer is goed en voor klanten is het prettig om steeds contact te hebben met dezelfde mensen.
Helemaal als het gaat om financiële gegevens." aldus Nico.
De heren van Maatwerk zijn 10 jaar geleden vooruitstrevend gestart volgens Rinus Wever:
"We zijn gelijk digitaal gestart. Toentertijd was dat nog niet vanzelfsprekend in onze wereld,
maar nu valt het natuurlijk niet meer weg te denken. We hadden daardoor wel direct een
voorsprong op onze concurrenten."
De afgelopen jaren is de tendens ontstaan dat steeds meer Accountants- en Administratiekantoren zich gaan samenvoegen en in grote plaatsen gaan vestigen. Maatwerk pakt het anders
aan. "Wij blijven waar we zitten. Dichtbij onze klanten." Nico en Rinus plakken er graag nog
10 jaar bij aan, maar dan wel op de manier zoals ze dat nu ook al doen. Persoonlijk en met
korte lijnen. Ze hoeven geen kantoren in andere regio's, maar geven tegelijkertijd aan dat
nieuwe klanten nog steeds welkom zijn. Rinus : "We willen vooral graag ons vak blijven beoefenen en klanten voorzien van goed advies. Daar past een kantoor van onze omvang prima
bij. Nico: "We zijn tevreden met hoe het gaat. Natuurlijk gaan we wel met onze tijd mee, zo
hebben we vorige week onze nieuwe website gelanceerd."
Team Maatwerk,
v.l.n.r. Hendrik Talen,
Dennis Koning, Rinus
Wever, Nico Draaisma,
Caroline Pekel, Anna
Leuninge

kijk voor drukwerk op
www.drukkerij-vandijk.nl

indruk maken
doe je met drukwerk
van

16

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 - 125 666 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 5 december 2015. Kopij inleveren voor 30 nov 10.00 uur

