
  

   

Vrouwen van Nu huldigt jubilarissen 

                               

 

 

 

      2e jaargang nr. 3 l 7 februari 2015 

 

Tijdens de jaarvergadering, op woensdag 21 januari in De Havezate, werden zes     

jubilarissen van de Vrouwen van Nu afdeling de Wijk gehuldigd door voorzitter      

Ria Janssens.       

  

De volgende dames zijn 50 jaar lid van de Vrouwen van Nu: Tina Koezen-van Veen,    

Femmie Oetsen-Roze, Fina v.d. Sluis-Stapel, Geesje Tijmes-Fieten, Margje Vedder-

Remmelts. Lucie de Groot-Bosschers is 25 jaar lid van de vereniging.  

 

De voorzitter had voor iedere jubilaris een persoonlijk woord en bood daarna een mooi  

aandenken, bloemen en een oorkonde aan. Mevrouw van Doorninck-Japinga, 95 jaar oud,  

is 70 jaar lid van de Vrouwen van Nu. Twee bestuursleden brachten namens de afdeling          

mevrouw van Doorninck thuis een bezoek om haar te huldigen en te feliciteren met dit   

heugelijke feit. >> 
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Vervolg van voorpagina 

 

Tijdens het huishoudelijke gedeelte van deze vergadering werden alle verslagen van o.a. de 

notulist, de penningmeester en de interessegroepen goedgekeurd door de 75 aanwezige leden. 

Voorzitter Ria Janssens was na een bestuursperiode van zes jaar aftredend en herkiesbaar 

voor een periode van drie jaar. Met algemene stemmen werd Ria herkozen. Binnen de Cultu-

rele Commissie vond een wisseling plaats van commissieleden: Anneke Westerhuis gaat uit 

de commissie, zij wordt opgevolgd door Aly Huisjes. Aan Anneke werd als dank voor haar 

inzet een attentie aangeboden. 

 

Na de verkiezing en ingekomen stukken van secretaris Aliedje Kreulen, volgden nog enkele 

mededelingen: Jannie Flik deed namens de gymclub van de afdeling een oproep voor meer 

leden. Ina ten Wolde kondigde een activiteit van de Drentse Agrarische Commissie aan: 

maandag 16 februari is er in De Molenhoeve te Echten een Themadag, met als thema: de 

Agrarische Sector en het Flora en Fauna Beheer. Er zullen inleidingen gehouden worden door 

afgevaardigden van: de Koninklijke Jagersvereniging, Natuur Monumenten en de Vereniging 

Drentse Boermarken. Zaal open vanaf 9.00 uur. Aanvang 9.30 uur. Opgave voor 8 februari en 

tevens info bij Ina. 

 

Na de pauze, waarin de leden werden getrakteerd op een drankje en een hapje, werd het pro-

gramma verzorgd door Liesbeth van der Jagt uit IJhorst. Liesbeth schrijft kinderboeken en 

vertelde boeiend over o.a.: haar leven als schrijfster, welke thema’s zij zoal behandelt in haar 

boeken, hoe het proces van het schrijven van een boek verloopt en over het uitgeven van haar 

boeken. Ook had Liesbeth een groot aantal boeken, voor kinderen in verschillende leeftijden, 

bij zich om te verkopen. De schrijfster werd door de voorzitter bedankt voor haar interessante 

aandeel aan deze avond en kreeg een attentie aangeboden. Deze afdelingsavond was een zeer 

geslaagde start van een nieuw en ongetwijfeld weer heel actief seizoen van de Vrouwen van 

Nu de Wijk. 

Op zaterdag 14 februari is er bij cafe de Wiekslag het   

‘Wieker Darttoernooi’. Dit toernooi is ‘Allent veur Wiekers’. 

Aanvang: 16.00 uur. Voorrondes: Best of drie 501.                  

€ 5,- inleg . Dit is tevens  het prijzengeld.  

Wieker Darttoernooi 
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- Hejt al heurd? 

- Nee watte? 

- Dat wej d’r  weer een container 

bej kriegt veur ut afval 

- Weer iene? 

- Ja, dizze is veur ut kunsstof 

- Waor murre wej die now loaten 

- Tja stapelt een beetie lastig 

moar ait niet wult dan muj dat  

tieding an geven bej de gemiente 

- Toe moar weer dan, die  

plastic zakken was ook nie wat 

- Precies vooral in de zomer 

wat een staank zeg 

- Doar hebbie geliek an 

- Ut scheelt ook in de  

verwarkingskosten zegt ze 

- Afval is big business 

zeg ik oe. 

- Zul de afvalstoffenheffing dan 

ook nog noar benejen goan? 

- Reken doar maar niet op.  

- As de container e chipt wordt 

betaal ie straks meer denk ik. 

- Zo ver is nog niet 

- Die kante goj wel op denk ik 

- Een wat aans, hoe stiet 

ut mit het Wieker Feest? 

- Wel goed denk ik. 

- Ik bedoel is er al wat  

bekend in nije joar 

- Ut is weer in leste weekend 

van augustus dat week wel 

- En doet ze ook weer een thema? 

- Dat zuk zo niet weten 

- Maar misschien dat ut verteld wurd 

op de joarvergadering 

- wanneer is dat? 

- Op 6 maart in sporthalkantine 

- Okay zal de datum eem noteren 

- 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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Medewerkers en leidsters Doomijn geslaagd 

Donderdag 22 januari zijn 22 pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters van 

Doomijn geslaagd voor de 2-jarige opleiding ‘Piramide-methode’. De medewerkers, allen 

werkzaam op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van Doomijn in gemeente De Wolden, 

zijn hiermee gecertificeerd en gekwalificeerd om te werken met het educatieve Piramidepro-

gramma tijdens de voorschoolse periode. Een mijlpaal en professionele ontwikkeling binnen 

de Kinderopvang en Peuterspeelzaal sector in deze gemeente. Hiermee mogen deze locaties 

zich officieel VVE locaties noemen. Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen 

tussen 0 en 7 jaar, welke door alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van Doomijn in 

gemeente De Wolden wordt gevolgd. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamen-

lijke activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. << 

Smaakmakersfestival krijgt vervolg 

Wat was het leuk!  Een weiland aan de Julianastraat in De Wijk was eind september omgeto-

verd tot één  groot en gezellig openluchtrestaurant met mobiele keukens en foodtrucks.  Maar 

er was meer!  Tijdens het  eerste Smaakmakers Festival kon je naast lekker eten ook smullen 

van de  verhalen, live muziek, en andere smaakmakende (kinder) activiteiten. Mede dankzij 

het schitterende weer trokken vele culinaire liefhebbers en  belangstellenden voor streekpro-

ducten naar het festivalterrein in De Wijk. Het publiek maakte kennis met diversen streek- en 

wereldproducten.  Bedrijven die werken met puur, eerlijk en lokaal voedsel kwamen hun ver-

haal vertellen. In mobiele keukens werd volop gekookt.  Er waren mooie en bijzondere ge-

rechten zoals runderhamburgers en houtgestookte  pizza’s. Dat smaakt dus naar meer. De 

datum van de tweede editie van het smaakmakers festival is  bekend:  het weekend van 26 en 

27 september 2015.  Met natuurlijk weer een mooi aantal "rollende keukens" met heerlijke 

specialiteiten!  Wederom op dezelfde locatie, bij de Reest aan de Julianaweg in De Wijk. << 
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 Vrijwilligers gezocht  

Sinds een aantal maanden wordt er eens per 6 weken op zondagmiddag een activiteit georga-

niseerd voor mensen met een beperking woonachtig in gemeente De Wolden, Hoogeveen of 

Meppel. Door een toename van het aantal deelnemers zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor 

deze middag. 

Als vrijwilliger  begeleidt en ondersteund u de deelnemers en helpt u mee met de activiteiten 

die deze middagen worden aangeboden. Hierbij kunt u denken aan bijv. playbackshow, bingo, 

carnaval of vossenjacht. Alle activiteiten worden georganiseerd vanuit ontmoetingscentrum 

De Boerhoorn te Zuidwolde. Het aanbod van de zondagmiddagactiviteiten zijn ontstaan uit 

een samenwerking tussen Welzijn De Wolden en Promens Care. Door een tekort aan vrijwil-

ligers en het gevoel van eenzaamheid op de zondagmiddag bij deze doelgroep, is er besloten 

activiteiten aan te bieden.  Heeft u interesse of wilt u graag wat meer informatie rondom de 

activiteiten, of wat er van u als vrijwilliger wordt verwacht, neem dan contact op met Leonoor 

Colenbrander tel. 0528 – 378686 of mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl. 

Gezellige middag voor ouderen  

Welzijn voor ouderen nodigt u uit voor een gezellige middag op vrijdag 13 februari van 14.00

-16.30 uur in de Havezate, dorpsstraat 78. Het Meanderkoor zal voor u optreden en Lummie 

Boerhof zal verschillende verhalen vertellen. De kosten zijn €5,00, exclusief drankje bij de 

laatste pauze. Opgave tot 8 februari bij Bea Westerbeek, t. 0522-440446,                                

e. beawesterbeek@hotmail.com of Elly Strabbing, t. 0522-440155,                                         

e. j.strabbing@hotmail.com 

mailto:leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl
mailto:beawesterbeek@hotmail.com
mailto:j.strabbing@hotmail.com
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Informatieve avond over Wielerronde 

Op zaterdag 30 mei 2015 zal er in De Wijk voor de 56e keer een wielerronde worden      

verreden. Na de succesvolle vrijdagavondwedstrijd in juni vorig jaar, hebben we thans van 

de KNWU een zaterdagavond toegewezen gekregen. Het voorlopige programma houdt in, 

dat de eerste wedstrijden op die dag tegen 17.30 uur zullen starten en de finish van het   

hoofdprogramma gepland is rond 21.30 uur.  

Net als vorig jaar vinden wij het van het grootste belang, om u vroegtijdig te informeren 

maar ook om u bij onze plannen te betrekken. Zodat u kunt meespreken en meedenken met 

ons over de organisatie van de Wielerronde. 

Hiertoe willen wij u uitnodigen voor een informatieve, maar bovenal ook gezellige avond op 

woensdag 11 februari 2015, vanaf 19.30 uur in de Havezate in De Wijk. Koffie is voor onze 

rekening! Op deze avond zal ook – buiten de toelichting op onze plannen – de winnaar van 

de actie “De Wijk op Wielen” bekend worden gemaakt! 

We stellen het op prijs als u aanwezig zou kunnen zijn! Nog mooier vinden we het, als u zich 

met een kort berichtje per email (info@dewiekopwieln.nl) hiervoor zou willen aanmelden. 

Dan weten we hoeveel koffie we moeten zetten!   

Namens De Wiek op Wiel´n, 
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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 
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Stichting De Wiek op Wiel’n is een feit 

Donderdag 22 januari was een heugelijke dag voor  de Wiek op Wiel’n. Onder toeziend    

oog en met vergaande medewerking en advies van notaris Johan Stotijn uit De Wijk werd 

door  de bestuursleden een stichtingsakte ondertekend. Vanaf nu is De Wiek op Wiel’n een   

rechtspersoon en zijn de doelstellingen ook formeel vastgelegd! Het eerste bestuur van de 

stichting bestaat uit de initiatiefnemers van de Wielerronde van vorig jaar. Onder voorzitter-

schap van Henk Kreeft, hebben ook Sander Dekker, Ronald Brouwer, Tonnie Korsten,     

Machiel Morsink en Anne Ploeg zitting. De stichting heeft géén winstoogmerk en is in het 

leven geroepen voor het organiseren van wielerevenementen in De Wijk en (wijde) omgeving 

en voor promotie van de wielersport in het algemeen.  Kortom: alles betrekking hebbende op 

‘Wiel’n’! Voor de stichting wordt het thans wat  eenvoudiger om eventuele  subsidies aan te 

vragen en het bestuur spreekt dan ook de hoop uit, dat de gemeente De Wolden en/of de   

Provincie Drenthe het bovenregionale evenement - wat het nu al is! –  uit te laten groeien tot 

een internationale wedstrijd. 

Samen eten en elkaar ontmoeten             
 

Samen eten en elkaar ontmoeten. Dat kan weer op woensdagmiddag 11 februari  in de      

Havezate, Dorpsstraat 78 in De Wijk. Vrijwilligers maken samen met het beheer een       

heerlijke maaltijd voor u klaar. Met deze keer preischotel , balletjes gehakt en een toetje na.  

De kosten zijn € 5,00. Aanschuiven tot 17.15 uur. Opgave tot 4 februari bij het beheer in de 

Havezate of per telefoon t. 0522-444200. 
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Peuters genieten van Voorleesdagen 

Ter voorbereiding van de Nationale Voorleesdagen heb-

ben de peuters van Doomijn  peuterspeelzaal Postweg 

en KDV Postweg de afgelopen weken gewerkt met het 

thema van het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’. Dit 

prentenboek, met dezelfde titel, is gekozen tot " pren-

tenboek van het jaar ".  De peuters vonden het een erg 

mooi verhaal, en we konden heel leuk rondom dit boek 

werken.   

We hebben allerlei spullen gebruikt om het verhaal uit te beelden. Zo maakten de kinderen 

samen een heel mooi zandkasteel, en hebben we modder gemaakt en daar de varkentjes in 

laten spelen.  Verder zijn er varkens en koeien geknutseld en dieren aan elkaar gepuzzeld. 

Als mooie afsluiter mochten we woensdag 21 januari samen met alle peuters naar de voor-

stelling " Boer Boris " in de bibliotheek. De peuters hebben enorm genoten.   Er werd mee-

gezongen en gedanst. En na afloop was er voor alle kinderen tasje met daarin een kleurplaat 

en een heus popje van Boer Boris. Op de donderdag erna hebben de kinderen genoten van 

een voorleesontbijt, wat ook weer erg gezellig was. Er werd volop gesmikkeld en geknut-

seld. Nu is het weer tijd voor een ander thema om mee te spelen, knutselen en leren. << 
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Phone House dressuur cup voor pony’s 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar zal er in mei en juni  gestreden worden om de Phone 

House Dressuur cup voor pony’s.  Het evenement bestaat uit 3 selectiewedstrijden en een fi-

nale. Deze  selectiewedstrijden zijn op 9 mei in Nieuwleusen, Op 16 mei in Zuidwolde en op 

23 mei in De Wijk. 

Drie verenigingen zijn betrokken bij de selectiewedstrijden. Dit zijn de ponyclubs van Nieuw-

leusen,  De Wijk en Zuidwolde.  Het is een outdoor evenement is bedoeld ter promotie van de 

pony dressuur sport en om jeugd te stimuleren/motiveren om prestatiegericht en met veel ple-

zier met de sport bezig te zijn.   

De organisatie is in handen van Rachanie Zwaagstra (Phone House), Renate Koops en Jeanet-

te van Slochteren – Koops. De spetterende finale van cup is op 5 juni aan de Linieweg in 

Zuidwolde met ondersteuning van PC Zuidwolde. 

Goed bezochte klarinetworkshop Apollo  
Zondagochtend hebben 25 klarinettisten deelgenomen aan de klarinetworkshop van de mu-

ziekvereniging Apollo uit de Wijk. Naast de klarinettisten van Apollo waren er o.a. deelne-

mers van de Woudklank uit Zuidwolde, het Thomas orkest uit Zwolle, Euphonia uit Nijeveen 

en Voorwaarts uit Zwartsluis. Tijdens de workshop is aandacht besteed aan de ademtechniek, 

speelhouding en samenklank. Daarnaast zijn er 3 muziekstukken ingestudeerd: Lux Au-

rumque, Bohemian Rhapsody en Doina. Na afloop waren de reacties zeer positief en was de 

conclusie dat deze workshop zeker een vervolg zal krijgen. 
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Container voor inzameling kunststof  

In het voorjaar van 2015 verandert de manier van afvalinzameling in gemeente De Wolden. 

De gemeenteraad heeft besloten om het kunststof in te gaan zamelen met een container. Alle 

inwoners in De Wolden hebben huis-aan-huis informatie ontvangen over het hoe en waarom 

van de container. 

Afval scheiden 

De gemeente heeft als doel om in 2020 75% van het afval te scheiden. Het doel van de ge-

scheiden inzameling is om grondstoffen in het huisvuil terug te winnen en te recyclen zodat 

er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Dat scheelt de gemeente aanzienlijk in de 

verwerkingskosten van het afval en daarnaast is het goed voor het milieu. 

Wij willen u, als inwoner van De Wolden, een inzamelsysteem aanbieden waarmee u het 

huisvuil op een eenvoudige wijze kan scheiden. We hebben u nodig om de doelstelling van 

75% gescheiden afvalinzameling te realiseren. Helpt u ons mee? 

Nieuwe container 

Veel inwoners geven aan dat het inzamelen van kunststof in plastic zakken niet handig is. 

Daarom stelt de gemeente een container beschikbaar. 

Wat zijn de voordelen: 

• De container staat buiten; 

• Geen zakken meer in de schuur, dat scheelt ruimte; 

• Geen kapotte zakken meer door huisdieren; 

• Geen gedoe meer met zakken bestellen; 

• Het is zo makkelijker om het plastic in te verzamelen; 

• Het is zo makkelijker om aan de weg te zetten; 

• Geen last meer van wegwaaiende zakken bij harde wind; 

De container wordt donkergrijs met een oranje deksel en is net zo groot als de andere       

containers. Het plan is om hem in het voorjaar bij uw woning neer te zetten. Over hoe        

dat precies in zijn werkt gaat ontvangt u nog een brief. 

Geen extra container 

De raad heeft ook besloten dat u de container mag weigeren. Als u daar gebruik van wilt  

maken, dan dient u dat voor 15 februari via de mail of schriftelijk aan ons door te geven. Het 

mailadres is gemeente@dewolden.nl. U wordt vriendelijk gevraagd om hierbij de reden van 

de weigering te vermelden. Voor vragen kunt u ook altijd bellen op 14 0528. 
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BODY SHAKE iets voor U? 

Body shake is een ultieme buik- en rug training waarbij gebruik wordt gemaakt van een buis 

(Xco-Trainer) met een bewegende massa (grit) erin. Op de klinkende beats van de laatste hits 

schud je alle stress van je af en voel je direct het effect van deze vernieuwende training. De 

kracht van Body shake ligt in de eenvoud van de bewegingen in combinatie met de werking 

van de buis. De training is gericht op spierversteviging, afslanken, verbetering van de condi-

tie, een betere houding en heel veel FUN! Je kunt op eigen niveau trainen. Body shake is ge-

schikt voor iedereen:  jong, oud, beginnend, gevorderd, man of vrouw 

Gratis proberen?  

Donderdagavond om 18.30 uur. 

Voor meer informatie of een gratis les reserveren 441090  

Burgemeester leest voor op school 

 

In het kader van de Nationale voorleesdagen werden de kinderen van OBS De Horst woens-

dagmorgen voorgelezen. In alle groepen werd vanaf half negen voorgelezen door verschillen-

de gasten. Ook Burgemeester de Groot was present om groep 4 van OBS de Horst voor te 

lezen uit de reeks: 'Feestelijke verhaaltjes voor het slapen gaan' . Ademloos en geboeid werd 

er geluisterd naar het verhaal over Koning Bobbel. Om de ochtend extra feestelijk te maken, 

had de ouderraad gezorgd voor een lekker bolletje en iets te drinken voor ieder kind. 
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Vrachtwagen met betonblokken geschaard 

Damesvoetbal 

Vereniging Wacker is op zoek naar een aantal dames 35+ om mee te doen aan de voorjaars-

competitie 7x7 voetbal. Dames die zin hebben in een potje  damesvoetbal kunnen zich      

opgeven. 7x7 voetbal wordt gespeeld op een half voetbalveld en wint enorm aan populari-

teit.  Regionaal doen Zuidwolde, Kerkenveld, Koekange , Ruinen, Hoogeveen en Meppel al 

mee. 

N.a.v. de nieuwjaarwedstrijd bij Voetbalvereniging Wacker zijn er al een aantal dames die 

mee willen doen aan de voorjaarscompetitie in de Wijk. Maar er kunnen altijd nog dames 

bij. Dat houdt in  dat je 4 vrijdagavonden om de week  gaat voetballen en een keer per week    

trainen. De speel datums zijn 20 maart, 10 april, 24 april  en 8 mei. Reserve datum is15mei.  

Lijkt het jou ook leuk? 

Damesvoetbal 

Vereniging Wacker is op zoek naar een aantal dames 35+ om mee te doen aan de  voorjaars-

competitie 7x7 voetbal. Dames die zin hebben in een potje  damesvoetbal kunnen zich      

opgeven. 7x7 voetbal wordt gespeeld op een half voetbalveld en wint enorm aan populari-

teit.  Regionaal doen Zuidwolde, Kerkenveld, Koekange , Ruinen, Hoogeveen en Meppel al 

mee. 

N.a.v. de nieuwjaarwedstrijd bij Voetbalvereniging Wacker zijn er al een aantal dames die 

mee willen doen aan de voorjaarscompetitie in de Wijk. Maar er kunnen altijd nog dames 

bij. Dat houdt in  dat je 4 vrijdagavonden om de week  gaat voetballen en een keer per week    

trainen. De speel datums zijn 20 maart, 10 april, 24 april  en 8 mei. Reserve datum is 15mei.  

Lijkt het jou ook leuk? 

vanaf begin februari kunnen we beginnen met trainingen.                                                  

Voor opgave kun je contact  opnemen 06-10707886. 

Een gekantelde vrachtwagen combinatie geladen met beton elementen heeft vrijdag 30 januari 

voor grote vertraging gezorgd op de A28 richting Hoogeveen. De combinatie kwam een paar 

kilometer voorbij afslag De Wijk door nog onbekende oorzaak in de berm terecht. Na de 

stuurcorrectie kwam de combinatie in de slip terecht waarna hij 180 graden draaide en kantel-

de. De beton elementen kwamen in de middenberm en op de vangrails terecht. De chauffeur 

kwam met de schrik vrij. Het verkeer werd over de vluchtstrook langs het ongeval geleid. Een 

kraan moest eerst de beton blokken weghalen voordat de berger met het bergen van de combi-

natie kon beginnen. De weg was uren lang afgesloten. Het verkeer richting het noorden moest 

in de tussentijd omrijden via de A32 en de N375. 
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RegioBank de Wijk  

Dorpsstraat 72  

0522-476780  

www.wolden.nl   

baliedewijk@wolden.nl  

RegioBank Zuidwolde 

Hoofdstraat 59  

0528-370592  

www.wolden.nl  

balie@wolden.nl  

RegioBank Ruinen 

Westerstraat 54  

0522-472528 

www.wolden.nl  

balieruinen@wolden.nl  

In de steek   
gelaten door  
uw bank?   
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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 21 februari 2015. Kopij inleveren voor 16 februari 10.00 uur 

http://www.dewijk.info

