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Voorlopig ontwerp Dorpsstraat gepresenteerd

Woensdagavond 5 juli organiseerde de
projectgroep Dorpsstraat de Wijk samen
met gemeente De Wolden een tweede inloopavond voor het project Herinrichting
Dorpsstraat de Wijk.

voorlopig ontwerp voor de Dorpsstraat. Vele
inwoners waren van de partij om het voorlopige ontwerp te bekijken.

Tijdens de inloopavond op 14 februari 2017
hebben veel inwoners en ondernemers aanDe projectgroep, bestaande uit ondernemers, dachts-, knelpunten en mogelijke oplossingen
inwoners van het dorp en medewerkers van
aangedragen voor de herinrichting van de
de gemeente, presenteerde in de Havezate het Dorpsstraat. Lees verder op pagina 2 >>
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Vervolg van voorpagina
Ook hebben meerdere ondernemers en inwoners zich aangemeld om deel te nemen in een
projectgroep. De projectgroep heeft de afgelopen maanden tijdens meerdere ontwerpsessies hard gewerkt aan een nieuw ontwerp van
de Dorpsstraat vanaf het Ontmoetingscentrum
De Havezate tot de Vijverweg. Het voorlopig
ontwerp is klaar en graag wil de projectgroep
dit bespreken met inwoners en andere belangstellenden. De doelstelling is om in maart
2018 te starten met de uitvoering.
Jan ten Kate: “Ik kijk terug op een mooie en
goed bezochte inloopavond in februari, en dat
was nu gelukkig ook weer het geval. We willen de Dorpsstraat in de Wijk samen met inwoners en ondernemers oppakken, daarom
wil ik ook een groot compliment geven aan
de projectgroep. De projectgroep heeft gezamenlijk hard gewerkt om te komen tot een
goed ontwerp. Ik nodig iedereen van harte uit
om te komen en uw mening te geven over uw
‘nieuwe’ Dorpsstraat.”

het begeleiden van een 4 tal personen in het
kader van het tegenwoordig nogal populaire
‘spelletje’ maestro. Mensen een dirigeerstok
in de handen drukken, die nog nooit als dirigent voor een orkest hebben gestaan! De vier
‘slachtoffers’ waren: Marianne van der
Klocht, bekend van cabaretgroep Boerenblond, Arina Holterman ‘het bloemenmeisje’
van bloemenzaak Jarina, die nota bene enkele
uren voor het concert gevraagd werd om deel
te nemen!), de oud-sportzakenman Jan Bralten en de bekende architect Arnoud Olie. Het
werden, toch wel serieuze optredens, waarbij
de humor niet ontbrak! De jury bestaande uit:
wethouder Mirjam Pouwels, de dirigent van
het Drents Jeugdorkest Alfred Willering en
Bert Middelbos, bassist en song/tekstwriter,
had de taak om de beste maestro er uit te
‘vissen’. En toen de Meppeler presentator
Danny Pol (hij meende dat landgoed Dickninge tot de gemeente Meppel behoort en hij
werd door het publiek duidelijk gecorrigeerd
dat de omgeving van Dickninge toch (nog
steeds) bij De Wijk (dus De Wolden behoort!)
de uitslag bekend kon maken, bleek dat
‘Good Old’ Jan Bralten er met de beker en de
eer van door ging! En daar kon het publiek
vrede mee hebben. Niet onvermeld mag blijven dat onze ‘Koninklijke’ een fantastisch
concert verzorgde. Onder de bezielende, bekwame en humoristische leiding van Lute
Hoekstra, werd er een zeer breed repertoire
gebracht. En dat kan alleen maar, als je een
goed orkest bent!!!

Herinrichting Dorpsstraat
Herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk is
een vervolg van het centrumplan de Wijk,
deze is in de zomer van 2016 afgerond. Het
gaat om het gedeelte van de Dorpsstraat vanaf
het Ontmoetingscentrum De Havezate tot de
Vijverweg. De herinrichting is een invulling
van de doelstelling: een toekomstig de Wijk
waar het goed wonen, winkelen en ondernemen is en waarin de Wijk aantrekkelijk is
voor bezoeker en inwoner.
Jan Tijink Prins
Clauslaan 1.

Wat mij deze keer opviel!!

Was dat de rust, die er doorgaans heerst rondom het mooie landgoed Dickninge, op een
prettige wijze werd verstoord door een bijzonder concert. De Soroptimistenclub Meppel, een serviceorganisatie van Meppeler
vrouwen, had het ludieke plan opgevat om,
rondom ‘het grote huis Dickninge’, een concert te organiseren met een bijzonder tintje.
Men had daarbij hun oog laten vallen op onze
Koninklijke Muziekvereniging Apollo voor
het verzorgen van dat concert, met daarnaast

Te koop, gevonden, verloren,
aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260
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- Is er nog wat te melden?
- Niet bar bijster veule of wel?
- Dunkt mej ook niet!
- Kan ook bijna niet aans tis
komkommertied zogezegd?
- Now dan hollen wej eem op te zeuren,
de vakaansie komp er an!
- Precies, en dat verschient dit kraantie
eem niet ak het goed heb!
- Klopt as een bus, op 19 augustus kump
de volgende pas weer uut!
- Now dan weins ik oe net as alle
wiekers alvast een fijne vakantie
- Ik weins oe niks minder toe!
- Yow
- Goed Goan.

Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Op zoek naar een swingende
band of DJ voor de bruiloft?

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
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Professionals en vrijwilligers gezocht voor Havezate
Dinsdag 11 juli werden de toekomstplannen van de Havezate uit de doeken gedaan. De presentatie werd verzorgd door de Belangen Vereniging de Wijk. Het plan is gemaakt in samenwerking met de Gemeente, en met medewerking van Anne Prins. De man van Sport Drenthe
is aangesteld door de Gemeente, en heeft veel ervaring om dit soort projecten aan te sturen.
Na de opening door de voorzitter van de
Belangen Vereniging, werd de presentatie
door Prins gegeven.
De Havezate gaat gerund worden door
inwoners van de Wijk, ondersteund door
professionele krachten. Dit zal los komen
te staan van Welzijn en zo mogelijk los
van gemeentelijke subsidie. Het is gericht
op maatschappelijke welzijnsdoelen. En
tevens gericht op marktvraag, met omzet,
winst en groei.
Na het aanstellen van een stichtingsbestuur die ondersteund gaat worden door verschillende
commissies, worden er functieprofielen opgesteld voor het personeel. Waarbij een zakelijk
leider aangesteld gaat worden. De bedrijfsgegevens en het bedrijfsidee zijn al opgesteld.
Maar het ondernemingsplan staat nog niet vast. Wel zal er een beroep gedaan worden op
fondsen en Initiatiefrijk De Wolden.
Belangrijke aspecten voor de verzelfstandiging zijn dat de stichting eigenaar wordt van gebouw en parkeerterrein. Het achterstallig onderhoud wordt volledig weggewerkt door gemeente de Wolden. Daar hoort ook een aanpassing van de foyer bij. Tevens worden er materialen aangeschaft voor de verhuur.
Het zal geen gemakkelijke klus worden zo realiseren alle betrokkenen zich terdege. Om voldoende draagvlak te creëren is het van belang dat zowel professionals als vrijwilligers zich
actief bezig zijn om de Havezate te behouden. Er zal regelmatig geëvalueerd worden met de
gemeente en er worden kandidaat-bestuurders gezocht. Per 1 januari 2018 moet de Havezate
op eigen benen staan.
‘Samen hopen we de Havezate te behouden voor de Wijk. Daarbij hebben wij u, de bewoners
van de Wijk nodig. Zonder U heeft de Havezate geen bestaan’ aldus de belangenvereniging.
Wie belangstelling of vragen heeft kan contact opnemen met de Belangen Vereniging de
Wijk. Mailen kan ook naar wijkerbelang@gmail.com
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Meepraten en adviseren
over sociaal beleid?
Meld u dan aan voor 1 augustus!
Hebt u ideeën over het sociaal beleid in de
gemeente De Wolden? En wilt u hier een
steentje aan bijdragen? Dan zijn wij op zoek
naar u! Wij zoeken voorzitters en leden voor
de cliëntenraden Jeugd en Wmo. Wethouder
Mirjam Pauwels: “De gemeente is verantwoordelijk voor goed beleid op het gebied
van werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo.
Deze zorg willen we zo optimaal mogelijk
laten aansluiten bij de behoeften van onze
inwoners. Om hen nog beter te betrekken bij
ons beleid, zoeken we mensen die in onze
cliëntenraden Wmo en Jeugd willen plaatsnemen. Ik nodig alle inwoners van harte uit om
zich voor 1 augustus aanstaande aan te melden voor één van deze groepen.”

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
Jeugdwet.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over(deelname aan) de
cliëntenraden Wmo en Jeugd? Of heeft u nog
vragen? Neem dan voor meer informatie contact op met Henk Wind via
h.wind@@dewoldenhoogeveen.nl

Laatste repetitie
Dickninger Geuzen
Woensdagavond 21 juni was de laatste repetitie van dit seizoen van de Dickninger Geuzen.
Niet zo als gewoonlijk in de Havezate, maar
bij dirigente Irene van Wijk thuis in Echten.

Het is zo langzamerhand traditie geworden,
dat we op haar uitnodiging het seizoen bij
haar afsluiten met een hapje en drankje (na
wel eerst gerepeteerd te hebben). Hieruit
Cliënt- en burgerparticipatie sociaal blijkt ook wel de goede relatie tussen dirigente en het koor. Ook gezien de hoge opkomst
domein in De Wolden
op deze repetitie wordt dit enorm gewaarOm inwoners nog beter te betrekken bij het
deerd. Na drie kwartier repeteren stonden de
sociale beleid van de gemeente, is dit jaar een drankjes en hapjes klaar. Ook werd de BBQ
nieuw model voor cliënt- en burgerparticipa- nog ontstoken. Het weer was dusdanig dat het
tie geïntroduceerd. De inbreng en ervaringen gebeuren zich grotendeels buiten in de tuin
van cliënten staat hierin centraal. De nieuwe
heeft afgespeeld. Het is dan ook al midderadviesraad sociaal domein, die zich meer met nacht als een groep vrolijke fietsers met een
integrale vragen en thema’s bezighoudt, is al voldaan gevoel richting Koekange, Rogat en
aan de slag gegaan. Cliëntenparticipatie in De De Wijk gaat. Irene (en natuurlijk ook Jan)
Wolden is voor iedereen, dus alle inwoners
bedankt voor de gastvrijheid en de goede zorkunnen zich voor 1 augustus aanmelden.
gen.

Voorzitters en leden gezocht!

Indien er mensen zijn die een keer willen
De cliëntenraden Jeugd en Wmo hebben ieder meezingen op een repetitie, ook om sfeer te
proeven, kunnen zich melden op emailadres:
een onafhankelijke voorzitter die het eerste
aanspreekpunt en het gezicht is voor de raden. g.f.zwiers@planet.nl of op 06-23463424.
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die
maatschappelijk betrokken is, kennis heeft
van de lokale situatie en de politieke verhoudingen en inzicht heeft in de beleidsterreinen
van het sociale domein.
Verder zoeken we per cliëntenraad 6 tot 8
leden. Deze leden hebben vooral affiniteit met
én een brede belangstelling voor de Wet
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Hendrik en Roelof nemen afscheid als vrijwilligers
Hendrik Smits en Roelof Mennink hebben afscheid genomen als vrijwilligers bij de Koersbalgroep in De Wijk. Ruim twintig jaar hebben beide heren zich met niet aflatende ijver ingezet
om ‘het koersbal voor ouderen op de kaart’ te zetten aldus Elly Strabbing, die zich in dichtvorm bijzonder vleiend uitliet. ‘Daardoor was de opkomst altijd groot’.
Met humor en een vrolijke lach waren Smits
en Mennink iedere
maandagmorgen van de
partij in ontmoetingscentrum de Havezate in
De Wijk. Voor hun
inzet kregen de heren
behalve veel lovende
woorden, bloemen en
cadeaus overhandigd.
Daarna werd gezamenlijk een toast uitgebracht.
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Activiteiten Dunninghe

Rondleiding supermarkt

In de locatie Dunninghe staan de deuren voor
iedereen open. Zo is iedereen welkom voor
een kopje koffie, een warme maaltijd en/of
een activiteit. De volgende activiteiten vinden
er in de maand juli plaats:

In verband met thema: boodschappen doen/
eet Smakelijk brachten peuters en kleuters
van Wolderwijs (IKC De Hors) donderdag
een bezoek aan de plaatselijke supermarkt
Coop Dunnink. Eigenaar Niek Slomp, tevens
vader van één van de kleuters verzorgde een
rondleiding door zijn bedrijf. De kinderen
waren onder de indruk van grote deur waar de
vrachtwagens lossen. Ze mochten o.a. een
kijkje nemen in de bakkerij en koeling.

Dinsdag 25 juli: 09.30-11.30 uur : Haak aan!
Woensdag 26 juli: 17.00 uur: BBQ!
Donderdag 27 juli: 14.30 uur: Filmmiddag

Structurele activiteiten:
Iedere ochtend bent u om 10.00 uur welkom
voor een kopje koffie. Wanneer u een warme
maaltijd wilt nuttigen, bent u vanaf 12.00 uur
welkom in ons restaurant. De betaling gaat
doormiddel van knipkaarten. Elke dinsdag
kunt u tussen 09.00-11.00 uur knipkaarten
kopen in het wijksteunpunt. Alle activiteiten
vinden plaats in het restaurant of in de activiteitenzaal op de 1e verdieping. Graag tot
ziens in Dunninghe!
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gisseren is natuurlijk het weer, maar uit ervaring weten we dat we ook zonder zon en een
Na een erg succesvolle rit in 2016, hebben we enkele bui, erg leuke ritten gereden hebben in
het verleden.
als bestuur besloten om voor 2017 weer een
nieuwe rit te organiseren. Op zondag 20 auAanmelden dien je vóór 1 augustus 2017 te
gustus zal voor de 11e keer de Cabriorit De
doen en telt pas mee na de betaling. Er is
Wijk gereden worden. Ook dit jaar hebben
plaats voor 125 equipes. Vol is vol, dus wees
we er weer voor gekozen om de start te laten er op tijd bij!
plaatsvinden in het dorp, bij café de Wiekslag. Vanaf 10.30 uur kunnen deelnemers
zich daar melden om het routeboekje in ontvangst te kunnen nemen. Er wordt vanaf 11
Op zondag 23 juli is er een openlucht kerkuur tot 12.30 uur gestart.
dienst naast de Protestantse Kerk van IJhorst/
De Wijk. Het thema van deze dienst is
‘Groeien’ en we gaan o.a. bekende opwekkingsliederen zingen. De kerkdienst begint
om 10.00 uur op het pleintje tussen de kerk
en de Reest. Het is de bedoeling dat iedereen
zelf een (camping) stoel meeneemt. Na de
dienst is er koffie met iets lekkers erbij. U
bent van harte welkom.

Cabriorit op 20 augustus

Openlucht kerkdienst

Overzichtsexpositie
De route is deze keer zo’n 125 km lang en zal
weer door heel veel verschillende soorten
landschappen voeren. Neem de tijd en geniet
zoveel mogelijk van de omgeving, er is geen
wedstrijdelement. Onderweg zijn er genoeg
horecagelegenheden, waarvan er enkelen al
voor je in het routeboekje aangegeven zijn.
Eindpunt van de rit is wederom in restaurant/
grand café Mulino. We hopen dat jullie na
afloop nog even gezellig daar iets komen
drinken, om met andere deelnemers nader
kennis te maken en de rit na te bespreken.

Ter gelegenheid van Eric Claus zijn tachtigste verjaardag organiseert Beeldenpark de
Havixhorst in de Schiphorst een eerbetoon
aan een van de belangrijkste beeldhouwers
van deze tijd. Meer dan 100, vaak levensgrote
beelden, sieren deze zomer de prachtige en
lommerrijke tuinen van de Havixhorst. Van
robuust bijna abstract werk tot verfijnde beelden, die weggelopen zijn uit de troep van de
‘Commedia dell’Arte’. Toneelgezelschappen,
die in voorbije tijden aanvankelijk door Italië
dwaalden.

Het beeldenpark is gratis toegankelijk en daWij zullen zorgen voor een goede organisatie gelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
www.beeldenparkdehavixhorst.nl
van de rit. Het enige wat we niet kunnen re-

indruk maken
doe je met drukwerk
van
Van Dijk bellen
0522-270280
voor Huisstijl !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen
voor een offerte !
0522-270280

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
T (0522) 270280

Printwerk bij
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a
Meppel

Van Dijk
t
druk ook boeken !
0522-270280

Full Colour folders
ophalen bij Van Dijk !
Zomerdijk 13a
Meppel

Bij Van Dijk
verzorgen ze ook
gepersonaliseerde
mailingen !

Van Dijk vragen
naar mogelijkheden
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Voor al het
drukwerk kan ik
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

www.drukkerij-vandijk.nl
info@drukkerij-vandijk.nl
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Karakteristieke pandje krijgt oude functie terug
Wie de laatste tijd een tochtje langs de begraafplaats in De Wijk heeft gemaakt, heeft er de
nodige bedrijvigheid kunnen zien. Er wordt druk gewerkt in het witte rietgedekte pandje.
Op 6 juli heeft de gemeente het verkocht aan Gerda Habes Uitvaartzorg. Na de zomer zullen
de deuren opengaan en kunnen overledenen in het huisje worden opgebaard in een intieme,
huiselijke sfeer. Ook is het mogelijk om hier diensten te houden voor gezelschappen tot ongeveer 35 personen, condoleances kunnen worden verzorgd of families ontvangen na een begrafenis. Iedereen kan de ruimte huren, ongeacht welke onderneming de uitvaart verzorgt.
In 1964 is het lieflijke gebouwtje op
de begraafplaats neergezet om als aula
te dienen. Slechts enkele malen werd
het gebruikt. De inrichting werd als
sober en kil ervaren, horend bij de
ideeën van die tijd. Daarbij was het
toen gebruikelijk dat uitvaarten, veelal
begrafenissen, druk bezocht werden.
Het formaat van de aula was niet toereikend voor grote groepen. Voor de
gemeente was het niet rendabel om de
functie te laten bestaan en de laatste
ongeveer 20 jaar werd het gebruikt als
opslagruimte van materialen en als kleed- en wachtruimte voor de begraafplaatsbeheerder. In
februari van dit jaar is er door de gemeente een nieuw huisje neergezet op de plaats van een
klein schuurtje, om de begraafplaatsbeheerder zijn nieuwe onderkomen te geven. Het verzoek
van Gerda Habes aan de gemeente, om onder haar vleugels het pand zijn oude functie terug te
geven, werd unaniem door de gemeenteraad toegejuicht.
In De Wijk/ IJhorst en omgeving blijkt er vraag te zijn naar de mogelijkheid om overledenen
op te baren. Als er niet gekozen wordt voor een thuisopbaring, moet er tot nu toe uitgeweken
worden naar Meppel. Voor velen is dit letterlijk en figuurlijk een brug te ver. Met de heropening van dit karakteristieke pand wordt in een behoefte voorzien.
De komende tijd zal er druk gewerkt worden om dit te realiseren. Het karakteristieke pand
blijft aan de buitenzijde onaangetast. Aan de binnenkant wordt echter flink huisgehouden.
Wanden worden gesloopt, douche en toilet worden weggehaald om ruimte te creëren voor een
royaal toilet en elektriciteit wordt vernieuwd.
De sfeer aan de binnenzijde zal compleet veranderen. Het zal worden ingericht als een gezellige woonkamer, waar je samen kunt zijn rondom de overledene. In de keuken staan alle benodigdheden om koffie en thee te zetten. Eigen spulletjes kunnen worden meegenomen, die belangrijk zijn voor de familie en een eigen sfeer te creëren. Er staat een geluidsinstallatie, zodat
ook in de muziek de eigen stijl terug te vinden is tijdens de bezoeken. De familie van de overledene krijgt een sleutel van het pand, zodat zij er dag en nacht terecht kunnen.
Als u de vorderingen wil gadeslaan, kunt u gerust even naar binnen lopen. Na de zomer zal
het pand feestelijk geopend worden en het Huis van Afscheid officieel zijn nieuwe naam: De
Wijker Hof ontvangen.
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Drentse kinderen krijgen
het vaakst zakgeld
Financiële educatie door ouders laat nog
wel te wensen over
DE WIJK – Als het aankomt op zakgeld,
hebben kinderen in Drenthe het goed voor
elkaar. Ruim acht op de tien Drentse kinderen krijgen één keer per week zakgeld
en slechts 4% van de kinderen krijgt geen
zakgeld. Dit blijkt uit onderzoek van RegioBank onder ruim 1.300 Nederlandse
ouders. Hoe de kinderen hun geld vervolgens uitgeven, is echter niet voor iedere
ouder even duidelijk.
Zorgelijk gebrek aan financiële educatie
Aan Nederlandse respondenten werd gevraagd hoe frequent zij hun kind (eren) zakgeld geven. Er werd specifiek gekozen voor
ouders van 10- tot 13-jarige kinderen, omdat
in die leeftijdscategorie veel veranderingen
en daarmee onzekerheden zijn. Het feit dat
Drentse ouders hun kinderen vaak zakgeld
geven, betekent niet dat zij ook altijd het gesprek aangaan over financiën. Nog geen twee
derde praat regelmatig met zijn kind over hoe
het zijn geld uitgeeft. Helen Hogenhorst van
De Wolden Financiële dienstverlening: “Dat
betekent dat nog steeds een groot deel van de
Nederlanders hierover niet of nauwelijks met
zijn kind in gesprek gaat. We zien dat vooral
de negatieve aspecten, zoals de risico’s van
geld lenen, onderbelicht blijven in de financiële educatie. Dat is zorgelijk.”
Beter monitoren
Niet alleen moeten ouders vaker met hun
kinderen in gesprek gaan over financiën, aldus Hilco de Jonge van De Wolden Financi-

ële dienstverlening, ook voor wat betreft het
toezicht van ouders kan er nog het een en
ander verbeterd worden. “Van de Drentse
ouders houdt 78% toezicht op de bankrekening van zijn kind, terwijl een op de zeven
Nederlandse ouders denkt dat zijn kind beter
op de hoogte is van alle betaalmogelijkheden
dan hijzelf. Als jouw kennis beperkter is dan
die van je kind, geeft dat des te meer reden
om het financiële gedrag van je kind te monitoren. Om die reden ondersteunt RegioBank
ouders met het educatieve pakket JongWijs
bij het financieel opvoeden van hun kinderen,
en bieden onze Zelfstandige Adviseurs hen
ondersteuning bij vragen over financiële educatie.”
Praten over hoogte zakgeld populair
Hoewel meer dan de helft van de Drentse
ouders aangeeft de financiële opvoeding van
zijn kind makkelijk te vinden, vindt een groot
deel het wel fijn om met anderen te spreken
over de hoogte van het zakgeld. Zorgen over
het inzicht van kinderen in de waarde van
geld zijn er namelijk wel. Vooral vanwege
moderne ontwikkelingen, zoals onlinebankieren en het betalen met pinpas, zijn ouders
bang dat hun kind niet weet wat de waarde
van geld is. “Een terechte zorg. Volgens de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – de OESO – ontbreekt
het Nederlandse kinderen aan de juiste vaardigheden en educatie om goede beslissingen
te kunnen nemen op het gebied van geldzaken. In ons eigen onderzoek geeft ruim een
derde van de ouders aan dat men vindt dat
banken een rol moeten spelen bij de financiële educatie van kinderen. Leren omgaan met
geld is wat mij betreft dan ook niet alleen een
belangrijke taak voor de ouders, maar ook
voor de bancaire sector.”
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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……………………..
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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
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Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
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