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deWijk.

De inloopbijeenkomst over de herontwik-
keling van de voormalige Horstlocatie in de 
Wijk is goed bezocht. De herontwikkeling 
omvat de voormalige Horstlocatie. Met 
deze planologische procedure wil de ge-
meente de eventuele nieuwbouw van een 
supermarkt en de aanleg van parkeerplaat-

Inloopbijeenkomst goed bezocht

sen op de voormalige Horstlocatie mogelijk 
maken. Samen met de inwoners en onder-
nemers in de Wijk wil de gemeente het 
dorp aantrekkelijk houden om te wonen, 
te winkelen en te leven,” aldus wethouder 
Jan ten Kate. 

Belangstellenden konden het voorontwerp bestemmingsplan inzien

SAMEN
DE
SCHOUDERS 
ERONDER

(advertentie)
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Griet en Piet

- Mooie opkomst 
- Woar
- Bej die inloopavonden
- Dat hek e heurd
-  Postweg, Wielerronde en ex Horslo-

catie
- Dat leste zag er goed uut
- Op de plattegrond tenminste
- Duurt nog eem veur ‘t zo wiet is
- Niet eerder as 2015 zegt ze
- D’r komp weer van alles an
- Oranjeverenging is ook al drok bezig
- Weej d’r al meer van dan?
- Wel e heurd dat ut speciaal giet worn
- Dat feesie bij de Gorter hej ook nog
- Zeker eem op fi etsie hen 29 maart
- Altied heel gezellig
- Tis ja net een reünie doar
-  De avondvierdaagse giet ook weer 

deur
- Zekers zo gebeurt er van alles
- Giet de pin van de Abn Amro weg?
- Nee, komp een neje veur zegt ze
- In dat pand waren ze ook ant wark
- Ik weet wie as doar in komp?
- Wie dan?
- Weet niet ak dat al mag zeggen
- Now ja we ziet ut wel
- Yow
- Goed goan

- Mooie opkomst

- Bosch Car Service
- A.P.K. station
- Ruit reparatie
-  Zomer en winterbanden 

verkoop
-  Onderhoud en reparatie 

van alle merken

Dorpsstraat 75a
7957 AT De Wijk
T: 0522-441666
F: 0522-445099

 
 
Rug- en nekklachten graag op een 
aangename manier laten behandelen? 
 
Probeer eens Craniosacrale therapie. 
Een erg doeltreffende behandelvorm. 
Kijk voor meer informatie op mijn website, 
of neem vrijblijvend contact met me op. 
 
Praktijk De helpende Hand,  
Sietske Osinga 
Noordwijkerweg 8a 
7958 PE Koekange. 
Centrum voor Welzijn en Gezondheid 
Het Haagje 109 
7902 LD Hoogeveen 
www.praktijkdehelpendehand.nl 
Tel: 06-10656819 
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Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

 www.luchiesbouw.nl

Laat nu uw aangifte 
inkomstenbelasting 2013 
invullen
Wij komen graag bij u thuis
 
 

Bel om een afspraak 
te maken: 06-22761518 
Ook voor uw ondernemersaangifte 
kunt u bij ons terecht 

Nieuwe Praktijk in Hoogeveen en Koekange       

In de week van 17 februari is Sietske Osinga met haar Praktijk De helpende Hand op 
2 nieuwe locaties begonnen: in Hoogeveen, in het vorig jaar geopende Centrum voor 
Welzijn en Gezondheid. Tevens zit ze in Koekange aan de Noordwijkerweg 8a. Sietske is 
al jaren fysiotherapeute, en ook nog steeds als zodanig werkzaam. Daarnaast doet ze een 
hele bijzondere therapievorm, de zgn. craniosacraaltherapie, die veel dieper en verder 
gaat, waar men bij fysiotherapie vaak niet verder komt. Het komt voort uit de osteopa-
thie. Dit is een zachte bijna meditatieve therapievorm, die voor heel veel ziektebeelden 
ingezet kan worden. Het kan allerlei spanningen weghalen, daarnaast juist energie vrij-
maken bij bv. vermoeidheidsklachten, overgangsklachten en chronische pijnklachten. Het 
is tevens erg aangenaam hiervan gewoon te genieten en zich te laten verwennen, omdat 
het een diepwerkende ontspanning is. 

Praktijkadressen: Centrum voor Welzijn en Gezondheid
 Het Haagje 109, 7902 LD Hoogeveen 
 Noordwijkerweg 8a, 7958 PE Koekange  
 www.praktijkdehelpendehand.nl / info@praktijkdehelpendehand.nl
 Tel.:06-10656819
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Antrappers overhandigen cheques

De Nieuwjaarsduik van de Antrappers op 1 januari dit jaar bracht € 2200 in het 
laatje. Dit bedrag werd bijeen gebracht door de deelnemers aan de duik, een collecte 
onder bezoekers en een statiegeldactie. Onlangs werden de cheques overhandigt.

De opbrengst van de duik aan de Drentse/
Wieker kant gaat dit jaar naar de Stichting 
Zonnedag die een uitje voor ouderen uit 
De Wijk gaan organiseren in samenwerking 
met Ten Heuvel Tours die het vervoer en 
café De Wiekslag die de afsluitende maal-
tijd verzorgd. 
De helft van de opbrengst van de IJhor-
ster/Overijsselse kant is voor drie lokale 
doelen, te weten: Jeugdsoos en Kidsclub 

IJhorst en 25 jaar Oud/Nieuwfeest De 
Rieverst.

De Wolden duurzaam bezig

Gemeente De Wolden is de op één na duurzaamste gemeente van Drenthe. Dit blijkt 
uit een onderzoek van de Stichting Duurzame Samenleving. Naast de tweede plaats in 
Drenthe scoort De Wolden op de landelijke schaal van de duurzaamheidsladder een 

84e plaats.
Een mooie opsteker voor het college 
van burgemeester en wethouders die de 
afgelopen jaren hebben gewerkt aan hun 
collegeprogramma met als motto ‘Dienst-
verlenend, Dynamisch, Duurzaam’. In het 
onderzoek is duurzaamheid in de breedste 
zin van het woord onderzocht. Er is niet 
uitsluitend gekeken naar duurzaamheid op 
het gebied van energieverbruik of nieuwe 
energie maar ook de sociale duurzaamheid 
is bijvoorbeeld gemeten.

In de Gemeentelijke Duurzaamheidindex, 
GDI-2014 werden alle 408 gemeenten op 
zestien punten getoetst en met elkaar 
vergeleken. Het gaat dan onder meer om 
energieverbruik, consumptie, onderwijs, 
sport, natuur en fi nanciële weerbaarheid. 
De zestien punten bij elkaar bepalen hoe 
duurzaam een gemeente is.
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WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG

 Koop nu een 1 ltr. blik Wijzo-
nol interieurlak alkyd en vind 
het blik met de gouden verf. 
Dit blik met de gouden verf 
geeft recht op een gratis 

schilder t.w.v. € 2000,-- of op 
een van de andere 49 prach-

tige prijzen.

aktie loopt t/m. 31 maart en voor de 
voorwaarden kunt u bij ons in de 

winkel terecht.
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Graag willen wij onze nieuwe service 
genaamd ‘Pro-actief herhalen’ 
onder de aandacht brengen. 

Wat houdt dit in?
Als u van deze service gebruik wilt maken, zorgen wij er voortaan voor dat uw herhaal-
medicijnen iedere 3 maanden automatisch voor u klaar staan. U hoeft dan zelf niet meer 
bij te houden wanneer nieuwe medicijnen nodig zijn. U krijgt van ons telefonisch of per 
e- mail bericht wanneer u uw medicijnen af kan halen in de apotheek.

Hoe werkt dit in de praktijk? 
Via gegevens in het apotheeksysteem wordt bekeken of de voorraad van de chroni-
sche medicijnen (- doorlopend te gebruiken) binnenkort op zal zijn. Na akkoord van de 
huisarts worden de medicijnen klaargemaakt. U heeft dan ruim de tijd om de nieuwe 
bestelling af te halen. Voor patiënten die minder goed te been zijn, kan de apotheek de 
medicijnen desgewenst thuis bezorgen.

Voordelen voor u? 
U hoeft voor deze medicijnen geen doosjes meer bij de huisarts in de bus te doen, of 
telefonisch dan wel via internet herhaalrecepten aan te vragen, dit doen wij dan voor u. 
Alle medicijnen laten we gelijk lopen, zodat u maar één keer in de 3 maanden uw medi-
cijnen verstrekt krijgt. 

En nu?
Indien u interesse heeft om hieraan deel te nemen nodigen wij u uit om bij de apotheek 
een afspraak te maken om dit te bespreken. 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk De Wijk
G. van Iersel en B. van Bremen
Burg. d.l.S. Briëtweg 15, 7957 AJ DE WIJK, 0522-441816 / 441261

Expositieruimte gezocht            
In de 2e, 3e en 4e week van september 2014 organiseert Grensloos Kunst Verkennen 
opnieuw de kunstroute door De Wijk en IJhorst. In deze weken stellen kunstenaars 
hun werk ten toon op verschillende locaties in het Reestdal, en bij inwoners van 
De Wijk en IJhorst. De organisatie van Grensloos Kunst Verkennen is op zoek naar 
nieuwe binnen locaties. Dat kan zijn een woonkamer, een schuur of een andere 
ruimte waarvan u denkt dat die geschikt kan zijn. Als u belangstelling heeft om hier 
aan mee te doen  dan kunt u bellen met  de voorzitter 0522-475197.
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Op de koffi e bij:

Wie: Henk van Goor - Van Goor Schilderswerken in De Wijk

Wat: In 2008 ben ik gestart met het schildersbedrijf. 
Daarvoor heb ik vele jaren gewerkt bij diverse 
schildersbedrijven in de regio. De beslissing om voor mezelf 
te beginnen kwam op het juiste moment. Daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. 

Hoe: Via een vakantiebaantje kwam ik in aanraking met het schildersvak. 

Werkzaamheden: We zijn breed inzetbaar voor binnen en buiten schilderwerk, glas zet-
ten, houtrotreparatie, egaliseren d.w.z. Stukadoren, sierpleister en behangen, Verf- en 
kleuradviezen op maat of Schilderen van huisraad. Alles is mogelijk. Ook grotere klussen.

Werkgebied: De meeste opdrachten zijn in een straal van 25 km in en rondom De Wijk. 
De meeste opdrachten komen door mond tot mond reclame.

Waarom:  Je hebt eer van je werk.  Mensen zijn blij als je komt, want je laat iets 
moois achter. Of dat nu  nieuwbouw is, of een al wat ouder gebouw. Het heeft allebei 
zijn charme.

Bijzonder:  De Wieker Meule was een bijzondere klus. Maar het komt ook nog wel eens 
voor als ik ergens aan het werk ben dat de buurman naar je toe komt om te vragen of 
je zijn huis ook wilt doen.

Motto: Duidelijkheid en eerlijk zijn. Weten wat je doet.  Afspraken nakomen en kwali-
teit leveren. 

Vroeger en Nu:  Het is nu veel verantwoorder werken op een steiger. Op een ladder 
zoals vroeger komt bijna niet meer voor. Ook de producten zijn beter geworden en 
gaan langer mee.

Toekomst: Als de toekomst net zo is als het verleden, dan teken ik er voor.

Hobby:  Het opknappen en sleutelen aan de Kreidler. (met motorkenteken) Deze heb 
ik eigenhandig opgeknapt en omgebouwd.  Ben ook lid van de Kreidlerclub.  Daarmee 
toeren is geweldig.

Contact:  06-30091177 of info@vangoorschilderwerken.nl 
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Riek Schrotenboer oudste koorlid Meander

Het oudste koorlid van Meander Riek Schrotenboer vierde woensdag 5 februari de 
90e verjaardag. Voor de koorcommissie een mooie reden om de jarige even in de 
bloemen te zetten. 

Het Vrouwenkoor Meander uit de Wijk is 
opgericht op 12 november 1996. Het koor 
heeft 35 koorleden en staat onder leiding 
van dirigent Jannie Kroes. Tijdens een 
optreden en één keer in de maand tijdens 

de repetitie wordt het koor muzikaal 
begeleid door Ellen Wynia op piano. Er 
wordt gerepeteerd op de woensdagmor-
gen in het Ontmoetingscentrum De Have-
zate in de Wijk. 

Barcompetitie bij de Wiekslag

Wil je met je team, familie, vereniging, vriendengroep of collega’s 400 euro 
verdienen? Doe dan mee met de Barcompetitie bij cafe de Wiekslag in De Wijk. 
De barcompetitie vindt plaats in de maanden maart t/m november 2014. En zal 
een keer in de maand plaatsvinden op een zaterdagavond. Aanmelden kan bij de 
Wiekslag.
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Zie ik u in mijn salon?
Dé salon voor dames, 
heren en kinderen
Knippen op afspraak (ook op maandag en ’s avonds)

 
  
 
 
                                                                                                      Zomer Strak  
   
 
 
 
 
 

Nog even wat kg/cm. kwijt voor de zomer? 
 

3 maanden onbeperkt sporten, 
12 x Better Belly, 

Voedingsadvies en 
2x Lichaamsanalyse voor: 

 

€ 152,50 
 

 
 

Voor meer informatie 441090 
(geldig tot 15-03-2014) 

 
              

 
 
 

                                www.fitindewijk.nl 
 
 
 

 

ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren. Als u dat wilt, regelen 
wij naast uw belastingzaken ook uw 
administratie!
En ja, ZZP’ers zijn ook ondernemers…

Burg. Veenhovenplein 1

7957 BA  De Wijk

0522-445801 / 06-48784279

info@absderonde.nl



11 

De Wiek op Wiel’n

Op woensdag 5 februari  organiseerde De Wiek op Wiel’n in De Havezate een avond 
voor belangstellenden en belanghebbenden tijdens de komende wielerronde van De 
Wijk op 20 juni 2014. 

Er werd uitleg gegeven over het parcours 
en over de voorgenomen wegomleggingen 
c.q. wegafsluitingen. Vanwege het parcours 
door de dorpskern en langs de ‘Wieker 
Meule’ had het bestuur bewust om com-
mentaar gevraagd. Enerzijds om draagvlak 
te creëren bij de bevolking en midden-
stand van De Wijk voor haar plannen en 
anderzijds om daar waar mogelijk nog 

aanpassingen te doen. Volgens presentator 
Jannes Mulder een redelijk unieke situatie. 
‘Niet veel organisaties in Nederland gaan 
zo omzichtig te werk als in De Wijk’ aldus 
de bekende sportspeaker. De avond werd 
tevens gebruikt om de Rondemiss Joyce 
Kalter voor te stellen aan het publiek.  

www.dewiekopwieln.nl.

Collecte Hersenstichting € 892,87

De landelijke huis-aan-huiscollecte van de Hersenstichting heeft in de Wijk een bedrag van 
€ 892,87 opgebracht. De Hersenstichting is gevers en collectanten daarvoor zeer dankbaar.
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De Bloem speelt ‘Wie is hier de dokter’

Omdat het voorjaarsconcert van Apollo op dezelfde datum stond gepland, heeft Re-
derijkerskamer De Bloem na onderling overleg met Muziekvereniging Apollo besloten 
om de data voor de uitvoering van het blijspel  ‘Wie is hier de dokter’ met een week 
te verschuiven. De eerder genoemde data van 28 en 29 maart vervallen hiermee. De 
nieuwe uitvoeringsdata zijn nu op vrijdag 4 april en zaterdag 5 april. 

De komedie ‘Wie is hier de dokter’ is een 
stuk in vier bedrijven, geschreven door 
Jan Derene. Het stuk vindt plaats in een 
drukke huisartsenpraktijk. Hier werken 
naast de huisarts een doktersassistente en 
een klusjesman. De praktijk wordt bezocht 

Tourist Info de Wolden verkoopt vanaf heden ook de Drentse Kortingskaart. Daarmee 
kan in Drenthe korting verkregen worden op meer dan 100 dagjes uit. De kaart is on-
der meer geldig bij de Drentse Koe, Ballorig, Pitch & Putt,  Plopsa, Speelstad Oranje, 
Boomkroonpad, Ermerstrand, Cowboys & Indianen, Hunebedcentrum en vele andere 
met wel kortingen tot 50%.

Introductie Drentse Kortingskaart 

Er zijn aanbiedingen in verschillende ca-
tegorieën, zoals attractieparken, dieren-
parken, musea, actief, spelen, wellness, 
water, restaurants en logies. 
De Drentse Kortingskaart is geheel 2014 
geldig en kost slechts € 10,-. De kaart is 
extra voordelig, doordat deze te gebruiken 
is door maximaal 2 volwassenen met 3 
kinderen. Naast aanbiedingen die het ge-
hele jaar geldig zijn, worden ook tijdelijke 
spectaculaire kortingsacties gemaakt.
Daarnaast kan zeer voordelig gebruik wor-
den gemaakt van het openbaar vervoer. 
Bij aankoop van één Dal-Dagkaart reizen 

Meer info: www.touristinfodewolden.nl 

door allerlei patiënten met verschillende 
problemen en kwalen die zich op zielige, 
zotte en eigenzinnige manieren gedragen. 
Dit alles leidt tot de nodige komische 
toestanden. 

de tweede volwassene en maximaal vier 
kinderen tot en met 11 jaar gratis mee.
Bij de kantoren van Tourist Info in De Wijk, 
Ruinen en Ruinerwold is meer informatie 
te krijgen en is de kortingskaart te koop.
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Oprichting Sam Sam groep

Welzijn de Wolden is in  Ruinen en Zuidwolde gestart met een Sam Sam groep dit om 
de sociale kracht te mobiliseren in de dorpen. Ook voor De Wijk, Koekange en Koe-
kangerveld   zal een Sam Sam groep gestart worden. 

Alle vrijwilligers en professionele organisaties die iets te bieden hebben op het sociale 
vlak willen we bij elkaar brengen zodat we een beroep op elkaar kunnen doen en na kun-
nen denken over wat er sociaal gezien ontbreekt en hoe dat opgepakt kan worden.
Het is niet de bedoeling dat dit een vergaderclub wordt, maar dat we met elkaar de 
handen uit de mouwen gaan steken.

De aftrap is op dinsdagmiddag 4 maart om 14.00 uur in de Havezate, Dorpsstraat 78 in De 
Wijk. Uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Heeft u geen uitnodiging gekregen neem 
dan contact op met  Helena Telgenhof. T. 0528-378686 of per mail helenatelgenhof@
welzijndewolden.nl 

Avond4daagse 

De Wijk: doe mee!

Van  13 tot en met 16 mei  2014 is weer 
de Avond4daagse in De Wijk! 
Vier dagen wandelen in De Wijk en omgeving. 
Jong, oud, iedereen kan meedoen! 

Opgave is mogelijk voor vijf of tien kilometer per dag. 
De allerkleinsten mogen op de vrijdag meelopen; voor hen is er dan een route van 2,5 
kilometer. Inschrijven voor de Avond4daagse is mogelijk vanaf 1 april a.s. bij TIP kantoor 
in De Wijk in de molen.

Helpt u mee?
Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om deze tocht tot een groot succes te maken, ook 
jouw hulp is van harte welkom! 
Er zijn diverse klussen, zoals het helpen bij de inschrijvingen, bemensen van de stempel-
post, uitdelen van versnaperingen enz.

Help je ook mee? Meld je nu aan via mail avond4daagsedewijk@gmail.com 
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Professionele mengmachine bij Wolting

In januari is er bij Wolting in De Wijk een grotere professionele Wijzonol-mengma-
chine geplaatst. Bedoeld om in de toekomst nog meer kleuren en producten van 
Wijzonol aan te kleuren. 

Wolting: ‘Dit loopt toevallig samen met een actie van Wijzonol om een pot met goud 
te vinden. Op dit moment werken wij met 4 computer gestuurde mengmachines voor 
zowel de professionele schilder als de particulier. Wij kunnen hierdoor van ongeveer 
twintig bekende verfmerken vele producten in duizenden kleuren maken. Kleuren van 
deze verfmerken maar ook van bijvoorbeeld de bouwmarkten’. 

Daarom heeft Wolting een leuke actie. Koop nu een 1 liter blik Wijzonol interieurlak Alkyd 
en vind het blik met de gouden verf. Dit blik met de gouden verf geeft recht op een gratis 
schilder t.w.v. € 2000, of op een van de andere 49 prachtige prijzen. De actie loopt t/m 31 
maart 2014. Zie voorwaarden in de winkel. Adres: Dorpsstraat 81 De Wijk.

Renovatie Waterleiding

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) start binnen enkele weken met het re-
noveren van ruim 600 meter waterleiding aan de Dorpsstraat in De Wijk. Storingen 
in deze leiding hebben tot veel overlast voor bewoners geleid. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden voert aannemer V&SH de werkzaamheden uit binnen een 
tijdsbestek van vier tot acht weken. 

Vooraf ontvangen aanwonenden een informatiebrief. De activiteiten kunnen mogelijk 
hinder voor verkeer en omwonenden veroorzaken. Tijdens de werkzaamheden kan korte 
tijd de druk op het waterleidingnet variëren. Ook kan het water tijdelijk een bruine 
kleur hebben. De bruine kleur wordt veroorzaakt door ijzerdeeltjes in de binnenkant 
van de leiding. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid. 

Nieuwe pinautomaat

In het voormalige bankgebouw aan de Dorpsstraat in De Wijk komt een nieuwe 
pinautomaat. De oude pinautomaat van de ABN AMRO die niet meer aan de gestel-
de eisen voldeed is er uit gehaald door medewerkers van de BAM. De verwachting 
is dat de nieuwe pinautomaat over enkele wordt geplaatst op dezelfde plek. Geld 
pinnen kan bij de pinautomaat van de Rabobank aan de Vijverweg. 
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UITBREIDING
OPENINGSTIJDEN

In verband met het grote aantal nieuwe klanten bij 
RegioBank de Wijk, gaan we onze openingstijden nog 
verder verruimen!! Vanaf 1 februari zal de bank ook 

dinsdag en vrijdag de hele dag open zijn!

 Door het  vertrek van de ABN Amro  en de Rabobank uit de Wijk zien we de afgelopen 
maanden een explosieve groei van nieuwe klanten bij RegioBank. 

Dat zijn klanten die kiezen voor het gemak van een bank in het dorp. 
Zodat het dorp leefbaar blijft!  Een bank waar je zonder afspraak binnen kunt lopen om  

geld te storten of  om geld te halen. Waar je een solide advies ontvangt en een 
eerlijke rente zonder dat je daarvoor hoeft te onderhandelen! 

Een bank waar persoonlijk contact nog heel gewoon is.  
Waar je de mensen achter de balie kent en weet dat zij jou ook kennen.

De openingstijden per 1 februari: 

In de Wijk  (0522-47 67 80)
Van maandag tot en met vrijdag elke ochtend open van 09.00 tot 12.30 uur en op  

dinsdag en vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. 
( uitbreiding volgt!)

In Ruinen  (0522-47 25 28)
Elke werkdag  geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur

In Zuidwolde (0528-37 05 92)
Elke werkdag  geopend van  09.00 uur tot 16.00 uur

In alle vestigingen zijn we ook tussen de middag open. 
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken.    
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Hairtrends

Hair, Beauty & Fashion

Dijkhuizen 90 - Ruinerwold

Di t/m Do 13.30 - 21.00 uur
Vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 13.00 uur
0522 - 48 16 29

www.kapsalonhairtrends.nl

Wat een gemak: 
Hair, Fashion, Beauty en Nails onder een dak

Informatie:
Alarmnummer  ..................................................................112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk  .........................0522 – 442672
Bibliotheek De Wijk  ......................................................0522 – 441434
Centraal Meldpunt De Wolden  ................................0528 – 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe  ...........0522 238508
Gemeente De Wolden  ..................................................14 0528
Huisartsenpost Meppel ................................................0900-1120112
Huisartsenpraktijk De Wijk  ......................................0522 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)

OBS de Horst  .....................................................................0522 441 942
Ontmoetingscentrum De Havezate  ......................0522-44 42 00
Politie de Wolden  ...........................................................0900-8844 (geen spoed)

Regionale nieuws  ...........................................................www.weblog-dewolden.nl 
Tourist Info de Wijk  ......................................................0522-44 32 75

deWijk.info 
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws over De Wijk is ook te vinden op: www.dewijk.info 
Volgende editie verschijnt 8 maart 2014. Kopij inleveren voor 3 maart 2014 10.00 uur


