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De Oranjevereniging is er klaar voor!

De straten zijn versierd, de feesttent is in
gereedheid gebracht, en de Oranjevereniging
en heeft er zin in. Het Wieker feest is in alle
hevigheid los gebarsten. Ook dit jaar is de
OV er weer in geslaagd een gevarieerd programma neer te zetten voor jong en oud. Dit
begon met de keuring van de versierde straten en bogen. Veel creativiteit wordt er ook
verwacht van de traditionele optocht van versierde wagen en individuelen op zaterdagmorgen. Zaterdagavond mogen de Wiekers

hun muzikale talenten ten toon spreiden tijdens de playbackshow. The Steaming Pianoos zijn voornemens om het dak van de tent
te spelen. Zondagmiddag gaat De Wijk sportief los tijdens de zeskamp nieuwe stijl. Om
het Wijkerfeest af te sluiten en het Wieker
feestgevoel opnieuw te laten herleven is de
band Hydra gecontracteerd. Vorig jaar bleek
de zondagmiddag al een groot succes voor
jong en oud. Dit belooft een mooie afsluiting
te worden van een prachtig feestprogramma!
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Oud ijzer voor Afrika
Sinds een paar maanden zamelt stichting V.I.C. uit De Wijk oud ijzer in voor kindertehuis
Ikhaya Lenjabulo (Huis van Vreugde) in Zuid-Afrika. Hier werken twee Nederlandse echtparen onder de Zulu-bevolking aan de bouw van een kindertehuis en ze zijn daar drie jaar
geleden een schooltje begonnen voor de kinderen uit de omgeving. Stichting Huis van
Vreugde heeft zijn roots in De Wijk, dus is het goed om dit plaatselijk initiatief te steunen.
Stichting V.I.C. zamelt elke zaterdag in van 11.00 tot 16.00 uur. Wilt u helpen? Breng dan
uw oude metalen, accu’s, fietsen, wasmachines, leidingwerk, elektriciteitskabel, etc. naar
Commissieweg 13 in De Wijk. Behalve koelkasten en diepvriezen neemt V.I.C. alles in.
Kunt u het niet op deze zaterdagen brengen, neem dan contact op met V.I.C. 0522-441554.
De opbrengst komt volledig ten goede aan het kindertehuis. Voor meer info over het kindertehuis: www.huisvanvreugde.nl.

Nachtzwemmen een groot succes
Het Nachtzwemmen bij zwembad
de Slenken is een groot succes geworden. Bijna tweehonderdvijftig
zwemmers kwamen vrijdagavond
14 augustus een verfrissende duik
nemen in het zwembad. De jeugd
kon zich vlak voor middernacht
naar harte uitleven op de duikplank, of op de rubber matten en
opblaasbanden die in het zwembad
dreven. Veel ouders kwamen gezellig even langs om de capriolen
van hun kroost te aanschouwen.

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

Agenda:

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

27 aug t/m 30 aug - Wiekerfeest
10 t/m 27 sept - Grensloos Kunstverkennen
19 sept - Feest Antrappers - Wieker Meule

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

- Dat nachtzwummen was een groot
succes of nie?
- Zeker weten bulte zwemmers
- Ik zag, ook een bulte fratsenmakers
- Klopt dat heurt er ook bej toch!
- Wus ie dat het zwumbad dit joar
alweer 40 jaar bestiet?
- Now dat laas ik ook op feesboek
- Ik was d’r niet bej destijds, maar heb
de verhalen van de Fons wel heurt
- Dat was nog al wat spektakel!
- De wetholder sprung bej de opening
vanuut de helicopter ut zwembad in
- Ook al zo’n fratsenmaker dus ha
- Precies
- Zwembad mutten wej wel beholden
- Zeker weten.
- Op de website van de belangenvereniging of dewijk.info stiet een enquête um oen mening doarover te geven
- Wel eem in vullen dus!
- En, nog eem noar het Wiekerfeest?
- Dacht ut wel
- Behalve dat ut donders gezellig is,
is ut ook nog eens grote verbroedering
- Hej geliek an, ie spreekt zo nog iens
iene die ai aans niet spreekt
- As now ook de meinsen iens koomt
die altied roept dat er niks te doen is.
- Vien ik ook
- Niet zeuren maar koomen allemoale!
- Is veur de OV ook wel zo mooi die
stikt er ontzettend veul tied in.
- Zo ist
- Yow
- Goed Goan
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Achtste editie Grensloos Kunst Verkennen
We zijn er weer klaar voor! De 8e editie van Grensloos Kunst Verkennen zal dit jaar gehouden worden van 10 t/m 27 september op de donderdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur.
De kunstcommissie heeft bijna 40 professionele kunstenaars bereid gevonden te exposeren op
ruim 25 locaties. De kunstenaars zijn regionaal of landelijk, soms zelfs internationaal bekend.
Vanuit deze regio is onder andere werk te bewonderen van Jeroen en Henk Boerwinkel uit
Meppel en Hugo Galama uit Ansen. Internationaal bekend is bijvoorbeeld Florentijn Hofman
met zijn Rubber Duck in Osaka ( Japan). Een foto van zijn werk Vette Aap is dit jaar onze
blikvanger voor de catalogus, de flyer en de poster Net als in de vorige edities van onze
kunstroute zijn de kunstuitingen zijn zeer gevarieerd en zullen twee jonge kunstenaars in opdracht van Grensloos Kunst Verkennen nieuw werk maken op een van de locaties. Dat zijn
Maaike Knibbe en Hans Nienhueser op een nieuwe lokatie : De schuur van voorheen bedrijf
Donker achter Dorpsstraat 101 in De Wijk.
De route is ongeveer acht kilometer lang, de kleurrijke locatieborden van de basisschoolleerlingen uit de Wijk en IJhorst hebben dit jaar als thema ‘maskers’.
De namen van alle kunstenaars vindt u onze website www.grenslooskunstverkennen.nl en op
de folder en de poster , die u in de bijlage aantreft. We zijn er trots op, dat we dit jaar de opdracht voor de vormgeving van de folder en de catalogus aan een professionele ontwerper
hebben kunnen geven.
Met de gemeente Staphorst is een goede samenwerking in het kader van de WAK(week van
de amateurkunst), op vrijdag 11 september wordt een workshop gehouden in De Poele. Ouderen gaan langs de kunstwerken om ze te fotograferen en t.z.t. een tentoonstelling in te richten.
Bij Kroko is een workshop linoleum snijden door Sietske Bosma , opgave is mogelijk voor
12/13 en 18 september.
Het onderdeel ‘taal’ krijgt dit jaar vorm in een bijzondere samenwerking tussen Grensloos
Kunst Verkennen en De Literaire Hemel. In een speciale editie van de Literaire Hemel op
vrijdag 18 september om 19.30 uur in de kerk van IJhorst worden Miek Zwamborn en Jan
Glas geïnterviewd door Annette Timmer en Albert Haar over hun dubbeltalent (kunstenaar /
schrijver) en hun werk. Ook zal Leo Janssen de brieven van Vincent van Gogh van alle kanten belichten. De muzikale omlijsting is in handen van Melle de Boer. De toegangsprijs is 15
euro. De officiële opening, waarvoor ook alle kunstenaars zijn uitgenodigd, is op vrijdag 11
september om 19.30 uur in de kerk van IJhorst. Het programma:
Adrie Paassen geeft een Paassiaanse visie op de kunstroute
Impressie van de kunstroute door Ineke Fischer, coördinator van de kunstcommissie
Optreden van de Groningse componist – chansonnier Arnold Veeman
Na afloop is er uiteraard weer een ‘wijntje op het pleintje’. De toegangsprijs is 10 euro.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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De Boerderij viert tien jarig bestaan
Kinderdagverblijf De Boerderij aan de Commissieweg 25 in De Wijk bestaat precies tien
jaar. En dat wordt op zaterdag 5 september gevierd met een ‘Open dag’. Belangstellenden
zijn van harte welkom om een kijkje te nemen tussen 14.00 en 17.00 uur. Tevens zijn er leuke
activiteiten voor kinderen zoals schminken, een draaimolen en een springkussen.
‘De Boerderij’ is een
erkende kinderopvang voor kinderen
van 0 t/m 12 jaar
vertelt assistent coördinator Monique
Dokter.
‘We zijn tien jaar
geleden gestart met
een baby, dreumes,
peuter en BSO groep.
En vervullen een
regionale functie. Dat
heeft zeker ook met
de landelijke omgeving en gunstige ligging te maken’. Volgens Dokter is het elke dag weer
genieten om met kinderen te mogen werken. ‘Iedere dag is anders. Het is vooral heel leuk om
de ontwikkelingen bij de kinderen te bespeuren’. In totaal zijn er vijf leidsters werkzaam.

Start nieuw seizoen De Dickninger Geuzen
De leden van het Mannenkoor De Dickninger Geuzen hebben de vakantieperiode ook weer
achter de rug. Woensdagavond 2 september om 20.00 uur zal weer worden gestart met de
repetities in het Ontmoetingscentrum De Havezate te De Wijk.
Door natuurlijk verloop is het ledenaantal de laatste jaren afgenomen; hierdoor willen we
ons gezellig koor graag uitbreiden met een aantal nieuwe leden, stemsoort maakt niet uit.
Het repertoire van ons koor bestaat uit zeemansliederen, shanties en goed in het gehoor
liggende liederen. Er wordt 2- en 3 stemmig gezongen.
Wanneer dit u aanspreekt nodigen we u van harte uit 1 of meerdere repetities vrijblijvend
mee te maken om de sfeer te proeven. Naast repetities hebben we ook de nodige optredens,
waarvan er voor dit jaar nog 7 zijn gepland te Diever, Fluitenberg, Meppel, Dalfsen, Ruinerwold, Elim en Hoogeveen. Kortom gezelligheid troef !
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Zonnebloem van 4 meter
Dat zonnebloemen gemakkelijk 1,5 tot 3
meter hoog kunnen worden is bekend. Zonnebloemen zijn, hoe kan het ook anders,
dol op zon. Door hun lengte zijn ze wel erg
gevoelig voor wind, dus een beetje beschutting in de buurt of een stok ter versteviging kan geen kwaad. Geef de bloemen
elke week een beetje water, en als het
droog weer is wat vaker. Zonnebloemen
draaien met de zon mee, de bloem kijkt dus
’s ochtends naar het oosten en ’s avonds
naar het westen, mooi om te zien!
Deze zonnebloem met acht uitlopers en een
hoogte van meer dan 4 meter staat in de
tuin bij Dhr W. Mosterd aan de Hendrik
Tillemaweg in De Wijk.
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Clinic voor Leerlingen van OBS de Horst
De gemeente De Wolden heeft veel mooie hardloopwedstrijden over straten en door de bossen van deze mooie gemeente. De organisaties van de diverse lopen hebben begin dit jaar de
handen ineen geslagen en hebben, mede dankzij de ondersteuning van Gemeente De Wolden,
dit fantastische loopcircuit in het leven geroepen. Met het oog op de komende Wiekloop werd
er donderdag alvast een clinic aangeboden aan alle leerlingen van OBS de Horst. Deze werd
verzorgd door Hellen van Elven uit De Wijk en sportfunctionaris Harrold Wassink van Gemeente de Wolden.
Het Loopcircuit De Wolden
heeft ten doel de hardloopsport te bevorderen door te
stimuleren dat hardlopers
aan meerdere loopevenementen in de Gemeente De
Wolden deelnemen. Hiervoor worden twee instrumenten ingezet: een blijvende herinnering voor
deelnemers aan meerdere
loopevenementen; een competitie met geldprijzen voor de beste lopers. De jongeren krijgen
als ze aan 3 van de 6 jeugdwedstrijden meedoen een leuke herinnering en de volwassenen
ontvangen bij deelname aan 4 van de 7 wedstrijden een T-shirt. De stempelkaart dient iedere
deelnemer zelf in ontvangst te nemen bij de inschrijving bij de eerste loop waaraan wordt
deelgenomen. En dat deze kaart gestempeld wordt. Dit is bij de inschrijving van elke loop
duidelijk herkenbaar aanwezig. Meer informatie: www.loopcircuitdewolden.nl
Het circuit bestaat uit zeven loopevenementen. Al geweest zijn de Viaductenloop in Zuidwolde, Crossloop in Zuidwolde, Mooi Ruinen Run in Ruinen en de Alkeloop - Alteveer/
Kerkenveld. Nog op stapel staan de Wiekloop op 27 augustus in De Wijk, Dijkhuizenrun op
5 september in Ruinerwold en de Bikkelloop op 4 oktober in Zuidwolde.
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Dreumesen houden van lezen!
De dreumesuurtjes van het project BoekStart/Boekenpret gaan vanaf 2 september weer van
start. In de bibliotheken in De Wolden komen ouders met hun dreumesen naar het gezellige
en interactieve voorleesuurtje. De meeste ouders vinden het leuk om contact te hebben met
andere ouders van jonge kinderen. Dat kan tijdens het dreumesuurtje in de bibliotheek bij u in
de buurt.
Tijdens het dreumesuurtje in de bibliotheek staat het plezier in (voor)lezen voorop, want wat
is er fijner dan luisteren naar een gek, leuk, spannend of mooi verhaal? Verhalen prikkelen de
fantasie, ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen en breiden hun woordenschat uit.
Naast het voorlezen wordt er gezongen, gespeeld met boekjes en geknutseld. Een keer in de
maand bent u samen met andere ouders en hun dreumesjes van 1 tot 2 ½ jaar van harte welkom. Ook opa’s en oma’s of gastouders met hun dreumesen zijn van harte welkom!
De eerste uurtjes in De Wijk vindt plaats op: maandag 14 september (10.00-11.00 uur)
En op dinsdag 15 september (9.30-10.30 uur) Onder de koffie is er tijd om met elkaar ervaringen uit te wisselen en aan het eind kunt u met uw kind een (stevig) prentenboekje uitzoeken. Het gekozen boek mag mee naar huis en kan op het volgende dreumesuurtje weer worden ingeleverd. Het dreumesuurtjes is een activiteit van bibliotheken De Wolden en wordt
gefinancierd door de gemeente. Deelname is gratis.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij Jeanet Drent, bibliotheek Ruinerwold,
tel. 088-0128445 (dinsdagmiddag en –avond, donderdagmiddag en –avond en vrijdagmiddag) of via info@bibliotheekruinerwold.nl o.v.v. dreumesuurtje.

Behoud van Havezate in De Wijk
De Initiatiefgroep “Verzelfstandiging Havezate De Wijk” heeft ook na de eerste klankbordgroep bijeenkomst in maart van dit jaar weer veel informatie verzameld bij o.a. inwoners,
gebruikers, horecaondernemers en buren.
Zo is er een beeld ontstaan op welke wijze gedacht wordt De Havezate als ‘herberg’ van De
Wijk in stand te kunnen houden. Dit beeld wil de Initiatiefgroep graag presenteren op de
tweede bijeenkomst van de klankbordgroep, woensdag 9 september om 20.00 uur in De
Havezate te De Wijk.
Op deze bijeenkomst van de klankbordgroep zijn inwoners van De Wijk en IJhorst en/of
gebruikers van De Havezate van harte welkom. Wel wordt het door de Initiatiefgroep op prijs
gesteld, dat men zich uiterlijk maandag 7 september as. aanmeldt voor deze bijeenkomst via
een e-mailbericht aan germia@xs4all.nl . Dit i.v.m. de beschikbare ruimte en de agenda,
welke na aanmelding zal worden toegestuurd. De Initiatiefgroep ziet u graag verschijnen.
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Nieuw boek Historische Vereniging de Wijk- Koekange
Van neringdoende tot ondernemer. Koekanger bedrijvigheid vroeger en nu. Dit is de titel van
het boek waaraan de bedrijvencommissie van de Historische Vereniging de Wijk- Koekange
bezig is de laatste hand te leggen en dat medio oktober zal verschijnen.
Reeds eerder verschenen de boerderijenboeken van Koekange en de Wijk. De Historische
Vereniging wil nu ook de overige bedrijvigheid vastleggen. Te beginnen in Koekange.
De samenstellers van het boek zijn erin geslaagd om heel veel gegevens van vroegere en hedendaagse bedrijven van Koekange te verzamelen en is nu zover dat dit boek binnenkort kan
worden uitgegeven.
Het wordt een rijk geïllustreerd boekwerk waarin de neringdoenden, ondernemers, bedrijfjes
en bedrijven vanaf plm. het jaar 1900 vermeldt worden. In totaal heeft de commissie in Koekange 158 adressen met bedrijfsactiviteiten gevonden. Op sommige adressen hebben achtereenvolgens meerdere ondernemers hun activiteiten uitgevoerd. In totaal kwam de commissie
op 372 verschillende ondernemers. Ook de hedendaagse zzp’ers zijn hierin zoveel mogelijk
meegenomen. Verder bevat het boek veel foto’s, illustraties, oude advertenties en nota’s.
Bestellen
Wanneer u belangstelling heeft om dit boekwerk dat ongeveer 130 pagina’s zal omvatten aan
te schaffen, dan kunt u het nu bij voorintekening bestellen voor de speciale prijs van € 10,00.
Na verschijning kost het boek € 12,50 (excl. eventuele verzendkosten).
De ingevulde bon dient u voor 19 september in te zenden naar Johannes de Kleine, Langedijk
37 7958PJ Koekange.
Of stuur een mail naar johdekleine@home.nl
Bellen mag ook, tel 0522-451580.
U kunt de ingevulde bon ook in de dozen doen die in de winkel staan bij de Spar en Kuiper in
Koekange.
Bestelbon
Naam ………………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………………….
Woonplaats …………………………………………………………………
Telefoon ……………………………………………..
Email adres ……………………………………………………….
Bestelt ………..exemplaar/exemplaren
Ik kom het boek afhalen/ Ik ontvang het boek graag per post
Handtekening ……………………………………………….
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De drijfveren van De Speulhorst
Alweer bijna 7 jaar is de Speeltuinvereniging
De Speulhorst actief in De Wijk. Nadat de
gemeente De Wolden het beheer van de
speeltuinen niet meer in eigen beheer deed
maar het per dorp geregeld moest worden,
kwam er een actieve en enthousiaste groep
ouders in De Wijk naar voren die zich daarvoor hard heeft gemaakt. Ondertussen zijn er
diverse wisselingen geweest onder de bestuursleden maar de drijfveren zijn niet veranderd. Buiten spelen is belangrijk voor onze
kinderen! Vandaar ook dat wij het belangrijk
vinden dat de speeltoestellen er naar behoren
bij staan. Om die reden hebben we vorig jaar
alle toestellen opnieuw laten verven, waardoor het onderhoud sterk verbeterd wordt.
Tevens hebben twee actieve heren (het
‘klusteam van de Speulhorst’) voor de zomervakantie enorm veel werk verricht door divers
klein- en groot onderhoud uit te voeren op de
speeltoestellen. Hierdoor zijn de toestellen
weer veilig en voldoen ze aan de eisen die de
inspectie stelt. Want jaarlijks vinden er namens de gemeente inspecties plaats en als de
toestellen niet voldoen dan moeten ze weggehaald worden. En dat is nu net wat wij niet
willen!
Sinds enkele jaren organiseert de Speulhorst
de optochten met Palmpasen en Sint Maarten.
Vaak in de week voor St Maarten staat er een
gezellige knutselmiddag gepland om een lampion te maken. Gezien de opkomst van de
afgelopen twee jaren een groot succes. Burendag hebben we ook 5 jaar lang georganiseerd,
echter doordat het binnen het dorp een iets
ander karakter heeft gekregen (diverse activiteiten bij de Havezathe) zullen we voor dit
jaar nog eens gaan bekijken hoe we het gaan

inrichten. Uiteindelijk blijft ons primaire doel
het onderhoud en beheer van de speeltoestellen, maar deze nevenactiviteiten zijn voor
dezelfde doelgroep. En het blijft een feest om
al die blije gezichtjes in de optocht van St
Maarten en Palmpasen voorbij te zien komen!
Daar doen we het ook voor!!
Dit neemt niet weg dat met name het onderhoud van de toestellen, en indien nodig aanschaf van nieuwe toestellen, veel geld kost.
Onze inkomsten komen door de leden die we
hebben, die elk jaar 10,00 euro doneren. Ook
kunnen we soms nog aanspraak maken op een
subsidie of een bepaalde tegemoetkoming,
maar deze middelen (wellicht ook door de
crisis) worden erg schaars. Onze wens is om
meer leden binnen onze vereniging te kunnen
verwelkomen. Mocht u nog geen lid zijn, zou
u dit dan willen overwegen en ons willen helpen? Hiervoor kunt u contact opnemen met
één van de bestuursleden, of het kenbaar maken via www.speulhorst.nl of
info@speulhorst.nl. Met uw steun kunnen we
de speelvoorzieningen op orde houden zodat
uw (klein)kinderen mooi kunnen blijven spelen binnen de speeltuinen in De Wijk. Alvast
enorm bedankt!
Namens alle bestuursleden De Speulhorst
Tineke Martens
Inez Westerd
Emmy Kleine
Hilse Bruins
Helma Timmerman
Hilde Schreur

Ook adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
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Smaakmakers Festival 2015
Openlucht restaurant op unieke locatie op de
grens van Drenthe en Overijssel
Op zaterdag 26 en zondag 27 september
strijken in het Reestdal zo’n 25 rollende
keukens neer in een weiland aan de Julianaweg tussen De Wijk en IJhorst. 2 dagen lang
genieten van eten en drinken, foodwalks
(zowel te fiets als te voet) en swingende live
muziek op het gratis toegankelijke
Smaakmakers Festival.

dimensie en Smoothie Batidos serveert supergezond genietsap. Een overzicht van alle
food trucks is te vinden op
www.smaakmakersfestival.nl/desmaakmakers . Het festival wordt compleet
met een mooie muzikale dressing van in totaal 5 live bands.

Voor jong en oud

Ook voor kinderen en jongeren is het
Smaakmakers Festival een feest. Ze kunnen
kiezen uit diverse (grotendeels gratis) activiteiten. Er is o.a. een kindertheater en een
Genieten van eten, verhalen en muziek heus kinderkookcafé. Wie dat wil mag pony
rijden en de oudere jeugd kan meedoen aan
Na het overweldigende succes van de eerste een echte survival.
editie in 2014 staat de organisatie te popelen
om er opnieuw een geweldig feest van te
Foodwalks
maken. ‘Een perfecte zomerafsluiter en een
Mede dankzij de unieke locatie aan de Reest
ideale gelegenheid om het hele gezin, met
vrienden, buren of collega’s af te spreken om en daardoor prachtig gelegen op de grens van
Drenthe en Overijssel, werken Landschapgezellig samen te genieten van eten en de
sbeheer Drenthe en Landschap Overijssel
verhalen eromheen’, vindt de organisatie.
Van pure, bijzondere ingrediënten worden de graag weer mee aan het festival. Wie nieuwslekkerste gerechtjes bereid in bijzondere rol- gierig is naar de mogelijkheden van plukken
en eten uit de natuur, kan er zijn hart ophallende keukens, van caravan tot
en. Op het festivalterrein is een mooi landeVolkswagenbus. Een feest voor het oog én
voor de smaakpapillen. En er is voor elk wat lijk marktje ingericht waar veel informatie te
verkrijgen is, inclusief een aantal smakelijke
wils. Een kleine greep uit het aanbod. De
streekproducten. Zowel op zaterdag als op
Frietfiets met biologische producten, Indy
zondag worden en wandel en fiets Foodwalks
Truck in een imposante groene legerambulance, PP Mangerie uit De Wijk, De man van georganiseerd. Onderweg wordt er geplukt en
naderhand worden er smakelijke gerechtjes
de knakworst geeft knakworst een nieuwe
gemaakt d.m.v. live cooking op het terrein.
Kijk op de website voor de verschillende
mogelijkheden per dag.
De toegang tot het festival is gratis. Bezoekers betalen alleen voor eten en drinken.
Meer informatie over het Smaakmakers Festival vind je op :
www.smaakmakersfestival.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 - 125 666 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 12 september 2015. Kopij inleveren voor 7 sept 10.00 uur

