
  

   

Jeugd wint barcompetitie bij de Wiekslag 

                               

 

 

De Barcompetitie 2014 bij café de Wiekslag is gewonnen door Silke Dekker, Kevin Klomp, 

Niels ten Heuvel en Teun Hoogeveen.  Zo werd vorige week woensdag bekend  gemaakt 

tijdens een etentje voor alle deelnemers in het café.  Het themafeest ‘Vinylavond’ die de 

vriendengroep organiseerde werd door de jury het best beoordeeld op omzet, originaliteit en 

uitvoering.   

Zij wonnen hiermee een bedrag van vierhonderd euro. In totaal  streden een viertal  teams 

het afgelopen jaar om de hoofdprijs.  Elk team kreeg  bij deelname een bedrag van  hon-

derdvijftig euro om een feestavond te organiseren. Tijdens de avond lieten de deelnemers 

zien dat ze het café zelfstandig, en op een juiste manier  kunnen runnen.  
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Vervolg van voorpagina 

Met een aantrekkelijk en leuk thema werd getracht zoveel mogelijk  bezoekers te trekken.  

Behalve omzet, originaliteit en uitvoering werd er door de jury ook gelet op andere aspecten 

van de horeca. Zoals werkzaamheden voor en achter de bar,   muziek verzorgen,  glazen 

halen/spoelen, wc’s schoonmaken en opruimen.  De jeugdige vriendengroep uit De Wijk, 

bekend onder de naam ’Station Onbekend’ was daarin volgens de jury het meest effectief.  

Het gewonnen bedrag wordt gebruikt om er ‘feest van te vieren’. Zo lieten de heren gelijk 

weten toen ze geldprijs in ontvangst namen. 

Nieuwe barcompetitie 2015 

Op 11 april starten de winnaars als eerste deelnemers aan de nieuwe barcompetitie 2015. 

Ook de Antrappers doen op 19 december weer mee met een nieuw thema. Wie als vrienden-

groep, familie, collega’s, club of vereniging dit jaar mee wil doen als team kan zich hiervoor 

aanmelden bij café de Wiekslag. << 

Inloopbijeenkomst NAM-locatie de Wijk   

Het voorontwerp voor het bestemmingsplan ‘NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende 

gasleiding’ ligt voor inspraak ter inzage. Op 4 februari 2015 wordt een inloopbijeenkomst 

georganiseerd in de Westerbergen in Echten.  

Belangstellenden zijn welkom tussen 16.00 en 20.00 uur. Medewerkers van de NAM en de 

gemeente zijn aanwezig voor een toelichting op de plannen en om eventuele vragen te be-

antwoorden. 

De locatie De Wijk-100 maakt deel uit van het project Aardgas+. Met dit project wordt stik-

stofinjectie toegepast om de winbare hoeveelheid gas te vergroten. Het bestemmingsplan 

‘De Wijk-100’ voorziet in een nieuwe locatie met twee winputten met bijbehorende aanslui-

tende aardgastransportleiding naar het bestaande tracé. De Wijk-100 ligt aan de zuidwest 

kant van Echten aan de Kruisweg/Vledders, ten zuiden van de Oshaarseweg. 
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- Zul d’r nog een winter komen? 

- Straks in april denk ik 

Wej hebt now eerst harfst 

- Zo liekt ut wel 

- De iesvereniging 

is er wel al kloar veur zag ik 

- De bane is onder water  zet  

- Now nog wat nachtvorst 

- Precies 

- Hey oe al op e geven 

veur die talentenshow? 

- Kan dat nog dan? 

- Ai donders rap bint 

kan ut misschien nog wel 

- De finale is 13 februari in de Wiek. 

- Ik zage dat de antiekboer 

ook vertrokken is uut het dorp 

- Das al eem heur 

- Det pand stiet te koop 

ze vroagt bijna een miljoen 

- Zo das niet misseluk 

- Heb ut zo niet lingen 

dus dat wordt um niet denk ik 

- Seasons ant Veenhovenplein  

stopt er mit  wurre mej verteld 

- Klopt hek ook heurd 

- Wie hef de barcompetitie wunnen? 

- Station onbekend 

- Wie bint dat dan? 

- Stiet elders wel in dit kraantie 

- Zal ut iens eem opzuuken zo 

- Aans wat? 

- De wielerronde giet ook weer deur 

- Klopt  

- Op 11 februari hebt ze een  

infoavond bej de Havezate 

- Dan maakt ze de winnaar 

van de fietstelleractie ook bekend 

- Bin benejd wie dizze wunnen hef 

- Ikke ook 

- Yow 

- Goed Goan 

 

 
ABS De Ronde regelt uw        

belastingaangiften  
 

en verzorgt professioneel  

belastingadvies.  

 
Voor ondernemers  
en particulieren. 

 

De Wijk | 06-48784279  

www.absderonde.nl  

info@absderonde.nl 

http://www.absderonde.nl
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  DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Geslaagd Oliebollentoernooi 

De Activiteiten Commissie Wacker organiseerde ook dit jaar rondom Kerst en Oud en Nieuw 

weer een oliebollenzaalvoetbaltoernooi voor Wacker leden en voor 45+ teams uit de regio. In 

sporthal De Slenken in de Wijk werd gespeeld met boarding. Beide avonden werd er fanatiek 

om de eerste plaats gestreden. Hoewel de opkomst bij de Wacker versie(4 teams) wat minder 

was dan bij de 45-plussers (7 teams) spreekt de organisatie toch van twee geslaagde evene-

menten. Waarbij alle zaalvoetballers, mede door de boarding goed uit de voeten konden.  

Winnaar bij de 45-plussers was het team van Vitesse ’63 uit Koekange. Alle deelnemende 

team waren zeer enthousiast over de opzet van het toernooi (met dank aan de vele vrijwil-

ligers) zodat aan het eind van dit jaar een vervolg niet uitgesloten is. Tijdens beide toernooien 

kon met uiteraard ook genieten van versgebakken oliebollen. 

Na afloop van het toernooi volgde nog een kleine prijsuitreiking en zat de kantine vol met 

spelers en publiek waar het nog lang gezellig was. Ook werd  weer aan het rad van fortuin 

geslingerd. Dit bracht weer een leuk centje op voor de activiteitencommissie van de club. 

Kom eens geheel vrijblijvend proberen 
BODYSTEP een energieke workout die je een bevrijdend en fit gevoel geeft. Met behulp 

van een in hoogte verstelbare step en eenvoudige bewegingen op, over en rondom de step, 

goede muziek en toegankelijke instructeurs word je extra gemotiveerd en tot grotere presta-

ties gebracht. De cardionummers zorgen voor vetverbranding in een hogere versnelling, 

gevolgd door spier verstevigende tracks die je lichaam nog mooier vormen en strakker ma-

ken. 

Voordelen van het regelmatig volgen van een  Bodystep les: 

 Zorgt dat je een slanker lichaam krijgt, omdat je veel calorieën verbrandt 

 Verbetert je kracht  

 Verhoogt je conditie 

 Verbetert je coördinatie 

 Verbetert je botdichtheid 
Verbetert je hart- en longcapaciteit door middel van een full-body cardio workout  

Om je goed op weg te helpen vragen we je om een afspraak te maken. Wij kunnen dan tijd 

vrij maken om je uit te leggen hoe de les precies in elkaar zit. Je kunt dan nog meer genieten 

van jou Bodystep les.  

Bodystep wordt gegeven op maandag- en woensdag avond om 19.30 uur.                                                    

 

Voor meer informatie of opgave voor een proefles 441090 
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Alternatieve sponsoring WenS voor De 

Wiek op Wiel’n! 

Nieuwe activiteitenkalender Brede school  
Voor elk Brede School netwerk is er in samenwerking met een groot aantal organisaties uit 

gemeente De Wolden weer een nieuwe activiteitenkalender gemaakt door het Brede School 

Team. 

De kalender verschijnt 4 keer per schooljaar. In de kalender vindt u per brede school allerlei 

leuke, sportieve en culturele activiteiten voor uw kinderen. 

In de week 5 januari worden de kalenders uitgedeeld aan de leerlingen van het basisonder-

wijs, buitenschoolse opvang en ligt de kalender in verschillende ontmoetingscentra en 

dorpshuizen, het gemeentehuis en de bibliotheken. Daarnaast is de kalender ook via een 

mailing verstuurd en is deze terug te vinden op diverse websites waaronder 

www.dewoldensport.nl. 

 

De klanten van WenS keken op zaterdag 3 

januari 2015 wel een beetje vreemd naar de 

aanwezigheid van de Wiek op Wiel’n in de 

Wijker winkel. In de witte polo’s met het 

blauw-en-oranje logo waren de bestuursleden, 

gewapend met professionele telmachines,  

druk doende om mee te helpen de jaarlijkse 

balans-telling tot een goed einde te brengen. 

 

De reden van deze actie was de sponsoring 

door WenS van de Wielerronde van de Wijk. 

De heren Wolf en Steenbergen (W en S)    

hadden in het vroege voorjaar van 2014 aan 

het wielerbestuur hun deelname toegezegd 

maar in plaats van het gebruikelijke spandoek, 

vroegen zij een alternatieve tegenprestatie: 

meehelpen tijdens de balans-telling van begin 

januari! De wielerjongens gingen hier graag 

mee akkoord en zo gezegd, zo gedaan:      

zaterdag 3 januari  was het zo ver! 

 

In een razend tempo en met “check/dubbel check” werd de winkelvoorraad in de telmachines 

ingevoerd, tot volle tevredenheid van W. en S.! Het bestuur van De Wiek op Wiel’n werd - 

enigszins bovenmatig - getrakteerd op koffie, gebak en een uitgebreide lunch, zodat het    

tellen niet echt een straf genoemd mocht worden! De onderhandelingen betreffende nieuwe     

sponsoring voor de Wielerronde zijn nog niet gestart, maar de bestuursleden van De Wiek op 

Wiel’n hebben de eerste dagen van 2016 alvast maar in hun agenda’s gezet! 
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Even op adem komen! 

Iedereen heeft er vroeg of laat weleens mee te maken na een drukke of 

intensieve periode. Futloos, slapeloze nachten, emotioneel en een leeg gevoel 

De motor is op. Een burn-out is een logisch gevolg van het doorgaan op een 

ingeslagen weg die weliswaar past bij uw verstand maar niet meer bij uw 

gevoel. U gaat uw grenzen over. In mijn praktijk bied ik massagetherapie aan. 

Letterlijk bedoeld om uzelf weer nieuw leven in te blazen. 

In 5 a 6 sessies hebben we aandacht voor u. Door het geven van massage en we 

hebben het over voeding en beweging. Informeer gerust! 
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Dijkhuizen 90 -  Ruinerwold 

Tel: 0522 - 48 1629 

Begin het jaar goed, en maak 

een afspraak in de Kapsalon 

en/ of Schoonheidssalon  
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Schitterende Nieuwjaars wedstrijd 

Een groot bezoekersaantal heeft zondag 4 januari genoten van een schitterende Nieuw-

jaars wedstrijd tussen de meisjes B1 van WIJC en de wat oudere dames waarvan een 

aantal in het verleden bij Wacker hebben gevoetbald of elders nog steeds voetballen.  

Vooraf aan deze wedstrijd konden de dames (en leider) genieten van een lekkere kop soep 

met broodjes. Het publiek kreeg alles te zien wat in deze wedstrijd geboden werd door de 

dames: heel veel fanatisme, de juiste inzet, goede combinaties aan beide kanten, 4 doelpunten 

en uiteindelijk een verdiende zege van de meisjes WIJC B1. Duidelijk een tip aan ieder om  

meisjes (dames) voetbal in de competitie eens te  gaan zien. Met mooi weer erbij was het een 

prachtige voetbalmiddag. Na de wedstrijd volgde de nieuwjaarsbijeenkomst van de club, waar 

het na de toespraak van de voorzitter Stadman, nog even genieten was van een hapje en 

drankje aangeboden door Wacker. Ook werd als vanouds nog even aan het rad van fortuin 

geslingerd om wat geld te genereren voor activiteiten en aanschaf van materialen voor de 

club. De prijzen hiervoor werden grotendeels  beschikbaar gesteld door de Wijker midden-

standers. <<  

Onterechte acquisitie voor gemeentegids 

Ondernemers en verenigingen in De Wolden worden momenteel benaderd, of zijn net bena-

derd, door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de gemeente De Wolden adverten-

ties te werven voor een (online) gemeentegids/informatiegids. Dit is niet voor de gemeente-

gids die uitgebracht wordt door de gemeente De Wolden. De acquisitie voor de gemeente-

gids van De Wolden 2015 is inmiddels afgerond.    

Onterechte acquisitie voor gemeentegids 

Ondernemers en verenigingen in De Wolden worden momenteel benaderd, of zijn net       

benaderd, door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de gemeente De Wolden       

advertenties te werven voor een (online) gemeentegids/informatiegids. Dit is niet voor de  

gemeentegids die uitgebracht wordt door de gemeente De Wolden. De acquisitie voor de  

gemeentegids van De Wolden 2015 is inmiddels afgerond.    



  

 10 



  

 11 

Sociaal eetpunt in De Wijk 

Samen eten en elkaar ontmoeten. Dat kan weer op woensdag 28 januari in de Havezate. 

Vrijwilligers maken samen met het beheer een heerlijke maaltijd voor u klaar. Met deze 

keer hutspot en boerenkool met speklapje en een luchtig toetje na. De kosten zijn € 5,00. 

Aanschuiven uiterlijk 17.15 uur. Opgave tot 21 januari bij het beheer aan de bar in de Have-

zate, via 0522-444200 of mail naar hildakalter@welzijndewolden.nl 

Inwonersaantal De Wolden neemt toe 

Op 1 januari 2015 telde de gemeente De Wolden 23.644 inwoners. Daarmee is het aan-

tal inwoners van De Wolden in 2014 met 48 personen toegenomen. 

In 2013 was er nog sprake van een afname met 171 personen. Burgemeester Roger de Groot: 

“Ik ben blij met deze toename. We zien vooral een groei in het aantal mensen dat vanbuiten 

De Wolden komt. Meer mensen kiezen voor wonen in De Wolden. Dat is een geweldige 

opsteker voor De Woldense gemeenschap. Want met elkaar maken we wonen in De Wolden 

aantrekkelijk.”  

In 2014 zijn er 179 (2013: 182) kinderen geboren en hebben 975 (2013: 822) personen zich 

gevestigd in De Wolden. Vorig jaar overleden 220 mensen (2013: 265) en 886 (2013: 910) 

personen vertrokken naar een andere woonplaats. Het aantal vestigingen is ten opzichte van 

2013 toegenomen met 18%. Verder is er sprake van een afname van overlijden. 

Gezellige middag voor 55 Plus en ouder 

Welzijn voor ouderen in De Wijk, wil alle mensen van 55+ en ouder uitnodigen voor een 

gezellige middag. Vrijdagmiddag 13 februari. Tijd: 14.00 uur tot 16.30 uur. De Havezate    

in De Wijk. Dorpsstraat 78. Kosten: € 5,- per persoon. (Frisdrank voor eigen rekening.)  

Programma:  

14.00 uur: Ontvangst met thee/ koffie en koek / Opening /  Optreden van het Meanderkoor 

o.l.v. Jannie Kroes. Pianiste: Ellen Wynia.                                                                          

14.20 uur: Optreden van Lummie Boerhof, verhalenvertelster.                                                         

14.45 uur: Pauze.                                                                                                                 

15.00 uur: Optreden van het Meanderkoor.                                                                       

15.20 uur: Optreden Lummie Boerhof.                                                                                    

15.45 uur: Pauze.                                                                                                                 

16.00 uur: Optreden Lummie Boerhof.                                                                                            

16.30 uur: Afsluiting.                  Gaarne opgeven vóór 8 februari                                        

Bea Westerbeek: Tel: 0522-440446  E-mail: beawesterbeek@hotmail.com  of                      

Elly Strabbing: Tel:0522-440155  E-mail: j.strabbing@hotmail.com                       
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Seasons in De Wijk sluit de deuren 
 

Op zaterdag 31 januari sluit SEASONS 

mode voor grotere maten, in De Wijk 

haar deuren.  

 

Eigenaresse Elly ter Heide heeft beslo-

ten er mee te stoppen.  De reden is het 

bereiken van de van de pensioengerech-

tigde leeftijd en de afnemende vraag 

naar grotere maten.  Wie afscheid wil 

nemen onder het genot van een kopje 

koffie is welkom tijdens de uitverkoop.  

 

Vanaf woensdag 7 januari  wordt  alle kleding namelijk verkocht voor de helft van de      

originele prijs. Waarbij uit de oudere (zomer- en najaar) collectie het kortingspercentage   

kan oplopen naar maar liefst 75%. De laatste twee weken  van  19 t/m 31 januari kunnen de 

aankopen alleen contant  worden afgerekend. Dit omdat de volgende huurder, het pinsysteem 

overneemt en dus nu omgebouwd c.q. omgezet moet worden.   

 

Ter Heide bedankt alle klanten die ze de afgelopen jaren heeft leren kennen, heel hartelijk 

voor hun trouwe bezoekjes en aankopen. De winkel is sinds december 2013 gevestigd aan 

het Veenhovenplein in De Wijk.<< 
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Nationale Voorleesdagen in de bibliotheken 

De bibliotheken in De Wolden staan van 21 t/m 31 januari in het teken van De Nationale 

Voorleesdagen. Dit jaar staat het boek Boer Boris gaat naar zee van Ted van Lieshout      

centraal.  

 

Prentenboek van het Jaar: Boer Boris gaat naar zee 

 

Boer Boris gaat naar zee is gekozen tot Prentenboek van het Jaar. Een jury van Nederlandse 

jeugdbibliothecarissen koos dit boek uit het aanbod van prentenboeken die in 2014           

verschenen. In totaal selecteerde de jury tien titels voor peuters en kleuters. Doel van deze 

jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 

lezen. 

Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris 

gaat naar zee. Dus wat neemt hij mee 

in zijn koffertje? Zijn kammetje, zijn 

onderbroek, zijn knuffel en zijn jas. ‘O 

nee, Boer Boris, nee nee nee’, want 

Boer Boris neemt zóveel mee! Ook de 

boerderijdieren gaan mee, maar dat is 

nog niet alles… 

Voorstelling 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen peuters in De Wolden genieten van het verhaal 

over Boer Boris. Poppentheater Jinky’s Mikmak geeft namelijk op 21, 26, 27, 30 en 31    

januari een vrolijke voorstelling in de bibliotheken in De Wolden. Kaartjes voor de peuter 

voorstellingen zijn voor € 2,- verkrijgbaar bij de bibliotheken. Vooraf aanmelden is aan te 

raden, want vol is vol! Poppentheater @penstaartje speelt tijdens de Nationale Voorleesdagen 

de voorstelling Blup voor kleuters. 

 

Lesbrief  

Bibliotheek De Wolden heeft, in samenwerking met bibliotheek Meppel en bibliotheek   

Westerveld, voor de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een lesbrief rondom het boek 

Boer Boris gaat naar zee samengesteld. Met weinig voorbereiding kunnen de leidsters en 

peuters snel aan de slag met de verschillende activiteiten. 

 

Cadeautje voor nieuwe peuterleden 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen krijgen alle kinderen tot 6 jaar die dan lid worden van de 

bibliotheek een leuk cadeautje: een vingerpopje van Boer Boris. Het lidmaatschap is gratis 

voor kinderen. << 
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Activiteitenkalender Brede school  
De nieuwe kalender is uit! 

Voor elk Brede School netwerk is er in samenwerking met een groot aantal organisaties uit 

gemeente De Wolden weer een nieuwe activiteitenkalender gemaakt door het Brede School 

Team. De kalender verschijnt 4 keer per schooljaar. In de kalender vindt u per brede school 

allerlei leuke, sportieve en culturele activiteiten voor uw kinderen. 

In de week 5 januari werden de kalenders uitgedeeld aan de leerlingen van het basisonder-

wijs, buitenschoolse opvang en ligt de kalender in verschillende ontmoetingscentra en dorps-

huizen, het gemeentehuis en de bibliotheken. Daarnaast is de kalender ook via een mailing 

verstuurd en is deze terug te vinden op diverse websites waaronder www.dewoldensport.nl. 

Ken uw streek 

Evenals voorgaande jaren wil de Historische Vereniging weer een avond  ‘Ken Uw Streek’ 

organiseren. Deze avond is niet alleen bedoeld voor nieuw ingekomenen maar ook voor 

mensen die wat meer van de eigen streek willen weten. Wij willen deze avond houden op  

dinsdag 10 februari 2015 in ons onderkomen onder de molen in De Wijk.   

 

De heren Jan Bolling en Aaltienus Buiter zijn weer bereidt om deze avond te verzorgen. 

Wanneer u wilt deelnemen aan deze avond dan dient u zich voor 5 februari op te geven bij: 

Jan Bolling De Wijk tel 0522 441618  of bij Aaltienus Buiter Koekange tel 0522 451682  

De Wolden’s got Talent  
Wie doet er mee met de grote De Wolden got Talentshow op vrijdag 13 februari in De Wijk? 

Het Brede School Team organiseert i.s.m. Ronald Buld een talentenwedstrijd in De Wolden. 

Wij zoeken talentvolle kinderen uit de gemeente om op vrijdag 13 februari een spetterende 

show te laten zien.  Kun jij goed goochelen, gymmen, zingen, muziek maken, of misschien 

wel iets heel anders en wil je dat laten zien in een talentshow, dan nodigen wij je uit om mee 

te doen. Om zeker te weten dat we de allergrootste talenten laten zien organiseren we voor-

rondes waarvoor je je  kunt schrijven, daarna hoor je of je mee mag doen met de grote show 

op 13 februari. De voorrondes zijn op:  

maandag 19 januari, om 15.30u in de Boerhoorn, Zuidwolde                                                       

dinsdag 20 januari om 15.30 in de Buddingehof, Ruinerwold                                            

woensdag 21januari om 15.30 in de Havezathe, De Wijk                                                     

donderdag 22 januari om 15.30 in de Tump, Ruinen. 

Meld je snel aan voor één van deze gezellige en spannende middagen om jouw talent te laten 

zien, alleen of samen met je vrienden.                                                                                

Je kunt je aanmelden met een mailtje naar  cultuurcoach@dewolden.nl  

mailto:cultuurcoach@dewolden.nl
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“Ik heb werkelijk alles bij De Wolden  

Financiële dienstverlening in de Wijk!”  

Ik spaar nu 75 euro per maand tegen de hoogste  

rente bij RegioBank 

Henry  heeft mijn overstap van de hypotheek        

naar de ING  keurig geregeld  

De motor, auto, fietsen, woning, inboedel en         

vakantie zijn door Rob goed verzekerd                     

bij Unigarant 

Op mijn 67-ste heb ik, op advies van Helen, een  

prachtige aanvulling op mijn pensioen via een   

Aegon  Lijfrenteverzekering 

Edwin heeft mijn maandelijkse belastingteruggave 

bij de Belastingdienst verzorgd  

En elke vrijdag haal ik bij Hilco 100 euro contant 

geld op! Gewoon aan de balie.                          

Bij RegioBank. In de Wijk!  Zonder afspraak!  

Kom ook eens aan bij Helen, Hilco, Rob,  Henry    

of Edwin. De koffie is bijna klaar!                         

We zijn open van 09.00 uur tot 16.00 uur.            

Ook tussen de middag bent u van harte welkom! 

Maak een afspraak of bel:                                                                                                                                                                  
Ruinen       (0522-47 25 28)   Elke werkdag  geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur                                                  
Zuidwolde( 0528-370592)    Elke werkdag   geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur                                                   
De Wijk      (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  (  uitbreiding volgt!)    www.wolden.nl  
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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 

  

 Informatie:  

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 7 februari 2015. Kopij inleveren voor 2 februari 10.00 uur 

http://www.dewijk.info

