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altijd boven op het nieuws! 1e jaargang nr. 4 | 8 februari 2014

 
De jongens van WGV hebben dankzij 
sponsor Zwanette Jansen van  “Tweede 
Thuis gastouderadviesbureau”  een nieuwe 
turnoutfi t gekregen. Bij de WGV in De 
Wijk begint het aantal jongens dat aan 
turnen mee doet snel te groeien. Onder de 

Turners van WGV in een nieuwe outfi t

enthousiaste leiding van Ivo van der Weide 
leren ze alle turnoefeningen. Binnenkort 
gaan de eerste turners meedoen aan de re-
giowedstrijden en komen ze met de nieuwe 
outfi t goed voor de dag! 

SAMEN
DE
SCHOUDERS 
ERONDER

(advertentie)

deWijk.
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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

- Goed uut kieken
- Woarveur
- Veur luu an de deure
- Mit die babbeltrucs
- Die bint zo brutaal
- Ik had ze lest ook al
- Of ik een hond hadde
- Vreugen ze mij
- Overbodige vroage
- Dat heuren ze zo ook wel
- Ze wollen een dierenblad verkopen
- Maar ze hadden mooi pech
- Oenze hond kan niet lezen
- Veurige week nog twee luu
- In van die rooie jassies
- Veur een TV omroep
- Stemmen binnenhalen
- Of ik eem wol tekenen
- Ik kieke wel uut zeg!
- Bej de Wiekslag is in e breuken
- Dat hek ook e heurd
- Of ze geeft zich uut veur Icare
- Dat is hier een vrouw overkomen
- Was mooi d’r pinpas kwiet
- En heur geld ook zeker?
- Ik denk het wel
- Mooie proaties
- Precies, ie koopt er niks veur
- Yow
- Goed goan

- Goed uut kieken

Zie ik u in mijn salon?
Dé salon voor dames, 
heren en kinderen
Knippen op afspraak (ook op maandag en ’s avonds)

   

ADMINISTRATIE- 

financieel

management

coaching

& begeleiding

administratieve

dienstverlening

EN 
ADVIESBUREAU 

VOOR HET 
KLEINBEDRIJF, 

STARTERS, 
FREELANCERS EN 

ZZPʼERS

Heerengracht 1, 7941 JH  MEPPEL 
0522 – 440 511 

WWW.DETERB.NL
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Talent gezocht

Jongeren krijgen unieke kans verhalend talent te ontwikkelen

In 2014 wil de taalcommissie van Grensloos Kunst Verkennen jonge mensen tussen de 17 
en 24 jaar betrekken bij de kunstroute. Wij organiseren voor hen een workshop Verhalen 
Schrijven onder de titel “De Kunst van Verhalen”. Het thema is “kunst” in de breedste zin 
van het woord. 

Onze vraag aan u is of u leerlingen kent, van wie u denkt dat zij belangstelling heb-
ben voor deze workshop of die u zou willen stimuleren om mee te doen, jongeren die   
belangstelling hebben voor de Nederlandse taal of die plezier beleven aan het schrijven. 
Wij stellen het op prijs als u hen attent wilt maken op dit aanbod.

De workshopbijeenkomsten worden gehouden op de vrijdagen 28 maart, 11 april en 25 
april van 19.00 tot 22.00 uur. De plaats wordt nog bepaald, maar zal in of in de omgeving 
van IJhorst / de Wijk zijn. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de e-mail: dekunstvan-
verhalen@gmail.com. De uiterste inschrijfdatum is 14 maart 2014.  

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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De burger
is meester!

Lijst 1
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7 Ronald Brouwer

14 Klaas van der Ziel

16 Alma Vos

22 Berend Boverhof

24 Hans Brouwer
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IN	  DE	  MAAND	  MAART	  

20%	  KORTING	  
op	  

	  
HUISHOUDTRAPPEN	  
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René Meijering 

De Notenspecialist 

Elke vrijdag bij u op de markt 

 

 
 

Notenspecialist op markt De Wijk

DE WIJK – De vrijdagmarkt in De Wijk is uitgebreid met een notenspecialist. Sinds en-
kele weken staat René Meijering uit Stadkanaal tezamen met andere marktkoopman-
nen op het pleintje voor de Havezate. 

Meijering is al bijna 24 jaar als zelfstandig 
ondernemer actief, en staat met zijn ver-
koopwagen met Noten en Zuidvruchten op 
de markten in: Annen, Wolvega, Gorredijk, 
Gieten, Veendam, Smilde en Assen. En nu 
dus ook in De Wijk. 

Het assortiment bestaat uit: noten, ge-
droogde zuidvruchten, caloriearme Rice 
crackers en superfood artikelen. Meijering: 
‘Wij verkopen uitsluitend kwaliteitspro-
ducten. Mocht er ondanks ons uitgebreide 
assortiment een product niet bij zitten, 
dan zijn wij altijd bereid deze indien mo-
gelijk te bestellen’.  
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Op de koffi e bij: Edwin van Noort  
De Wolden, Financiële dienstverlening BV,  RegioBank 
Zuidwolde, RegioBank de Wijk en RegioBank Ruinen. 

Wie: Edwin van Noort. Getrouwd, twee kinderen en een 
kleinkind. Woont in Zuidwolde net buiten het dorp

Wat: Na acht jaren les te hebben gegeven in het speciaal onderwijs, via de farmaceuti-
sche industrie uiteindelijk in de fi nanciële dienstverlening terecht gekomen.
 
Hoe: Toen we een huis kochten kwam ik er achter dat ik meer wist dan de adviseur bij 
de bank. Ik vond het leuk en  ben alle diploma’s gaan halen die nodig waren.  In 1994 
begonnen bij een bank/verzekeraar en sinds  1 januari 2000 zelfstandig geworden

Werkzaamheden: Mensen helpen bij het vinden van fi nanciële oplossingen. Hypotheken, 
verzekeringen en bankzaken. Maar ook voor het invullen van een belastingformulier. 

Werkgebied: Heel de gemeente De Wolden en steeds meer in Balkbrug, Hoogeveen, 
Staphorst, Rouveen,  IJhorst en Meppel.  En dat allemaal via Mond op Mond reclame! 

Waarom: Mensen willen  een breed fi nancieel advies. Bij een onafhankelijk kantoor 
waar service de standaard is. Medewerkers die het leuk vinden om in gesprek te gaan 
met klanten. 

Bijzonder: Dat we met een klein gemotiveerd team wel kunnen doen wat andere ban-
ken niet kunnen:  een dorp leefbaar houden door er te zijn en er te blijven! 

Motto: LEEF NU! 

Vroeger en Nu: Vroeger werkten we met een paar banken en verzekeraars. Nu met 
elke bank en verzekeraar  die er werkelijk toe doet!  Bijvoorbeeld: ING, ABN Amro, Kla-
verblad, ASR, Unigarant, Obvion,  Noordelinge, VCN, SNS, Interbank,  Monuta, Goudse,  
Zwitserleven enz enz enz. 

Toekomst: Groeien in klanten en personeel. Zodat we nog meer service kunnen leve-
ren.  We moeten het natuurlijk wel samen doen! 

Hobby: Spelen met Bart onze kleinzoon, zeilen, motorrijden, paardrijden, fi lms kijken, 
lezen er op trekken  met Gina door de prachtige natuur van gemeente De Wolden. 

Contact:  Dorpsstraat 72  in de Wijk, Hoofdstraat 59 in Zuidwolde en Westerstraat 54 
in Ruinen. Gewoon naar binnenlopen!  www.wolden.nl   
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Univé steunt VTV de Slenken

Volkstuin vereniging  de Slenken bestaat al ruim 25 jaar. Menig inwoner van De Wijk 
heeft een volkstuin gehad, of heeft er nog een om zijn eigen lekkere  verse groen-
ten te verbouwen. Bovendien is het gezond en je bent lekker buiten bezig. Ondanks 
jaren van crisis gaat het  goed met de tuinvereniging . Ook in fi nancieel opzicht,  
mede dankzij  Univé  Meppel.  Afgelopen jaar heeft Univé de tuinvereniging een 
bedrag mogen schenken  waar leden van Univé over konden beslissen welke vereni-
ging zij wilden steunen. De tuinvereniging is Univé daar heel erg dankbaar voor.

Voor een Dorp als  De Wijk is het  be-
langrijk om een tuinvereniging te heb-
ben zowel voor  jong als oud en die van 
tuinieren houd. Bovendien  is het heerlijk 
om elke dag verse groenten van eigen 
tuin te kunnen eten. Heeft u nu zelf ook 
behoefte om eens te tuinieren? probeer 
het, en laat u zich adviseren door leden 
van de tuindersvereniging. 

Meld u zich gerust aan, 
dat kan bij onze secretaris  
Jans Westerbeek, 
telefoonnummer :  0522-440446
Er zijn nog enkele tuintjes  beschikbaar.
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                                                                                                      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

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 
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Voorverkoop De Bloem speciaal tintje

De voorverkoop van de komedie “Wie is hier de dokter?”, uitvoering op vrijdag 4 
april en zaterdag 5 april door Rederijkerskamer De Bloem zal dit jaar starten op 
maandagavond 10 maart. 

Anders dan andere jaren zal de voorverkoop 
van de toegangskaarten een speciaal tintje 
krijgen. Op deze avond zal het complete 
bestuur van de Bloem van 19.00 tot 22.30 
uur aanwezig zijn om u persoonlijk de toe-
gangskaarten te verkopen in Ontmoetings-
centrum de Havezate in de Wijk. 

U kunt deze avond tevens benutten om vra-
gen te stellen, u op te geven als lid/speler 
of om uw hulp voor achter de schermen aan 
te bieden. Vraag naar de mogelijkheden. 
Wij staan u graag te woord. Ook verwel-
komen wij u graag als donateur voor De 
Bloem. Voor € 10,00 per jaar helpt u ons om 
onze voorstellingen te realiseren.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 
deze avond langs te komen, dan zijn de 
toegangskaarten á € 7,50 vanaf 11 maart 
a.s. natuurlijk ook te koop bij de voorver-
koopadressen: De Havezate, Dorpsstraat 78, 
de Wijk, Wido Double Fashion, Bergerslag 
4a, Staphorst en Kopieerservice Meppel, H. 
de Grootstraat 1, Meppel.

Op de avond van de voorstellingen zijn 
kaarten á €10 aan de kassa verkrijgbaar 
vanaf 19.00 uur. Let op: Vol = Vol.
Op beide avonden zal er wederom een ver-
loting met mooie prijzen plaats vinden. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen! 

Voor inlichtingen: Albertje Hulzebos, de 
Wijk, tel. 0522-442153 of 
info@rederijkerskamerdebloem.nl. 

Website: www.rederijkerskamerdebloem.nl.



12 

DAADKRACHT
HELDERHEID
ZUIVERHEID
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DE WIJK -  Het gebeurt geregeld dat oplichters met een smoes aanbellen en geld of 
pinpasjes proberen afhandig te maken. Afgelopen maandag  gebeurde dat bij de familie 
Koster aan de Dorpsstraat in De Wijk. Rond 19.00 uur werd er door een man en een 
vrouw aangebeld bij dit oudere echtpaar met de vraag of ze even binnen mochten 
komen.

Oplichters met Babbeltruc actief in De Wijk

Het echtpaar vertrouwde dit niet en liet ze 
daarom ook niet binnen. Dhr. Koster:  ‘Ze 
hadden een vaag smoesje. Heb gevraagd of 
ze weg wilden gaan. Dat deden ze vervol-
gens’. Waarom de man en vrouw bij hun 
aanbelden was voor de heer des huizes wel 
duidelijk. ‘We zaten in de kamer te wach-
ten op iemand die ons zou komen ophalen 
rond dat tijdstip. Het was al donker, maar 
we hadden de gordijnen open. Waarschijn-
lijk zagen ze ons zitten op de bank’. Het 
ging in dit geval om een blank stel van naar 
schatting rond de 30 jaar. 

Bij een andere vrouw in De Wijk werd even-
eens aangebeld. Daar gaven de oplichters 
zich uit voor medewerkers van Icare. Deze 
bewoonster op leeftijd liet de oplichters  
wel binnen.  Na afloop miste ze haar bank-
pas. Of het om hetzelfde duo gaat is niet 
bekend. 

Een andere inwoner van De Wijk zag van 
de week wel een verdachte auto staan aan 
de Dorpsstraat met daarin een man die 
ogenschijnlijk geruime tijd aan het lezen 
was. Het is niet bekend of dit wat met deze 
zaken te maken heeft. 

Let op!

Voor wie iets dergelijks ook mee maakt en 
niet vertrouwt wordt aangeraden direct 
te bellen met de politie. Dit kan via het 
algemene nummer 0900-8844. Daar zal men 
u van advies dienen en desgewenst wordt 
er een politieagent naar u gestuurd voor 
controle. 
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Zwerfvuilactie: Helpt u mee?

Basisschool De Horst en de Belangenvereniging De Wijk organiseren op 14 en 15 
maart weer een zwerfvuilactie. Op vrijdag 14 maart maken de leerlingen van groep 8 
het centrum schoon. Op 15 maart gaan vrijwilligers aan de slag onder leiding van de 
Belangenvereniging.

Helpt u mee?
Op zaterdag 15 maart kunnen we uw hulp goed gebruiken!
Samen kunnen we zorgen voor een schoon en opgeruimd 
De Wijk. Helpt u mee? Meld u dan alstublieft aan door een 
mail te sturen naar gvdbelt71@gmail.com met daarin vermeld met hoeveel mensen u 
komt helpen. Bellen kan ook: telefoon 0522-442059.

De Belangenvereniging zorgt voor materiaal en natuurlijk ook voor de catering. De actie 
start om 9.00 uur bij de brede school aan de Postweg. Onder het genot van een kop koffie 
worden de groepjes ingedeeld. Rond de middag sluiten we af met iets lekkers. Een veilige, 
schone en leefbare omgeving willen we allemaal. Laten we het dan ook samen doen! 

 
Dorpsstraat 75A De Wijk   telefoon 0522-441666 

                                   www.timmerman-autos.nl 
 
                    In-en verkoop nieuw en gebruikte auto’s 
  

• Bosch Car Service 
• APK Keuringsstation 
• Airco Service 
• Wasstraat 
• Autostofzuiger 
• Boedelbak verhuur 

TANKSTATION  
--------------------------------------------------------------------------- 
                    openingstijden tankstation :  ma. t/m vr.  : 07.00 tot  22.00  
 zaterdag      : 07.00 tot  21.00 
 zondag        : 08.00 tot  21.00 
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Koersbal iets voor u?
Bent u 55 jaar en ouder en heeft u zin om 
iets te ondernemen! Dan bent u van harte 
welkom bij het Koersbal in de Havezate. 
Dit is elke maandagmorgen van 09.30 
uur tot 11.30 uur met een pauze voor 
een kopje koffie of thee. Wij hebben een 
gezellige club van ongeveer 30 leden, die 
puur voor de ontspanning komen. Maar 
er kunnen altijd meer mensen bij. Tevens 
is er elke eerste woensdagmiddag van de 
maand om 14.00 uur een Bingo.

Lijkt het u iets?
Komt u gerust eens vrijblijvend binnen om zelf de sfeer te proeven en te zien hoe 
het er toegaat. Wij heten u van harte welkom: Namens het bestuur van Welzijn voor 
Ouderen.

Jaarvergadering
 Oranjevereniging
Op vrijdag 14 maart is de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging in de Sport-
hal De Slenken. Aanvang 20:00 uur. Na afloop is er live muziek. 

Off the Road Rit Antrappers

Op zondag 16 maart 2014 organiseert de motorclub De Antrappers uit De Wijk de 29e editie 
van de Off the road rit voor wegmotoren. Het evenement zal voor de achtste keer starten 
bij Gebben Motoren te Rogat. Inschrijven kan vanaf 09.00 uur.  De club is er in geslaagd om 
een route van ongeveer 45 kilometer lengte uit te zetten, waarvan ruim 90 % onverhard is. 
De deelnemers komen uit het hele land en zelfs uit Duitsland en België.  Er wordt om 10.30 
uur gestart en verwacht wordt dat de laatste rijders rond 15.00 uur gefinisht zullen zijn. Bij  
Gebben Motoren zal het nodige te zien  zijn. Hier kan men terecht voor een hapje en een 
drankje. De muziek  hier wordt verzorgd door Station Onbekend i.s.m. Radio Hawai en de 
Smeerlappen.  Na afloop wordt er een  film van deze dag vertoond in café De Wiekslag . Dit 
zal rond 20.00 uur zijn.
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Dickninger Crossloop groot succes

De eerste Dickninger crossloop op zaterdag 1 maart 2014 is een groot succes gewor-
den. De organisatie mocht veel positieve reacties ontvangen van de deelnemers op het 
zware en afwisselende parcours. Na afloop had de beloofde snert gretig aftrek in de 
kantine van vv Wacker. 

Verharde zandpaden en bospaden werden 
afgewisseld met enkele glibberige en mod-
derige paden langs weilanden en de ijsbaan 
van de Wijk. Een typisch crossparcours. 
De weersomstandigheden waren ideaal, 
droog, een waterig zonnetje en een goede 
temperatuur. Er kon gestart worden op de 
5 of 10 km.

Omdat de populariteit van crosslopen in de winterperiode steeds meer toeneemt, had de 
organisatie van de Wiekloop het initiatief genomen om de Dickninger Crossloop te orga-
niseren. Een schot in de roos naar nu blijkt. Er werd door ruim 160 lopers deelgenomen. 
Nagenoeg evenveel mannen als vrouwen. De oudste deelnemer was 83 jaar.

Fit in De Wijk gecertificeerd

DE WIJK – Tonnie Korsten van Fit in De 
Wijk heeft onlangs een cursus Sport en 
Voeding gevolgd. Deze cursus is bedoeld 
voor iedereen die meer kennis en prakti-
sche handvatten wil hebben om te komen 
tot een gericht voedingsplan. Korsten 
legde deze cursus met goed gevolg af, en 
ontving hiervoor een certificaat.

Ieder doel heeft zijn eigen aanpak en daarom is het belangrijk om een daarvoor zo per-
soonlijk mogelijk sport en voedingsplan te maken. Aan de hand van enkele reken formules 
en een analyse van de (actieve)levensstijl kan er een deskundig advies gegeven worden.

Fit In De Wijk is een sportschool waar sport en voeding een prima combinatie zijn.
Meer informatie: www.fitindewijk.nl of telefoon: 441090 
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Tankstation Timmerman 

wordt omgebouwd

Het Q8 tankstation Timmerman in De Wijk wordt begin april omgebouwd tot een Shell 
tankstation. Reden hiervan is dat de Q8 tankstations gaan verdwijnen. Omdat het con-
tract met deze maatschappij bijna ten einde is, was dit het moment voor Jan en Hillie 
Timmerman eigenaren van het tankstation om eens te kijken naar andere mogelijkhe-
den.  Gekozen is daarom voor een A-merk, maar ook de landelijke dekking van Shell 
was daarin doorslaggevend. 

Behalve dat de merknaam Q8 verdwijnt 
worden veel tankstations overgenomen 
door andere maatschappijen. Ook worden 
veel tankstations omgebouwd tot onbe-
mande tankstations.  Voor de familie Tim-
merman was dat geen optie.  Hillie: ‘Wij 
hebben een shop met artikelen erbij en 
dat blijft ook zo. Veel klanten kiezen daar 
bewust voor’.

Voor automobilisten met een leaseauto 
heeft de ombouw naar Shell ook voordelen. 
Jan:  ‘Zij beschikken vaak over een tankpas 
van de zaak waarin ze overal in ons land 
kunnen tanken. Vaak is dat bij een grote 
maatschappij met een landelijke dekking. 
Dat kan straks ook bij ons tegen concurre-
rende brandstofprijzen. Shell gaat met de 
markt mee, dat betekend dezelfde prijzen 
als voorheen of goedkoper’.

Over enkele weken begint de verbouw 
van het tankstation. ‘De opslagtanks in de 
grond zijn drie jaar geleden al vervangen, 
en ook het geraamte van het tankstation 
blijft staan. Maar voor de rest wordt alles 
anders. Alle pompen worden vervangen. In 
plaats van drie producten stappen we over 
naar vijf tankproducten. V-Powerdiesel en 
V-Power benzine komen er bij. 

Tevens zal er een omkleuring naar de nieu-
we Shell kleuren plaats vinden. En komt er 
een geheel nieuw  spaarsysteem. Waarbij 
voor airmiles gespaard kan worden. ‘Alles 
bij elkaar wordt het een hele operatie’ 
lacht Timmerman. Tijdens de ombouw kan 
er overigens gewoon getankt worden. Ook 
de shop blijft gewoon open. ‘Klanten zul-
len er minimale hinder van ondervinden’.  

Medio april moet de ombouw klaar zijn. 
Dan zal er ook een spetterende openings-
actie plaats vinden. Hillie: ‘We hebben er 
zelf ontzettend veel zin in. Ook in deze 
tijden moet je gewoon je best blijven 
doen. En af en toe eens met wat nieuws 
komen’. 
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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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ZAT. 29 MAART
VEENINGEN

Loonbedrijf de Gorter - Bloemberg 36 - Veeningen

www.oldtimerock.nl

Voorverkoop € 15,-  |  Aan de zaal € 20,-
Schuur open 19.30 uur  |  Aanvang 20.00 uur

Voorverkoopadressen: Kapsalon Hairtrends - Ruinerwold  |  Bemo Entertainment - De Wijk
Café de Falieberg - Zuidwolde  |  Café Spoorzicht - Staphorst  |  Café de Brouwerij - Nieuwleusen

Café Calluna - Ommen  |  Multi Media Shop - Dedemsvaart  |  CD Hal - Ruinen

Performed by: VANSTEINN

Performed by: BAD MEDICINE

Performed by: 
STORMBRINGER

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 22 maart 2014. Kopij inleveren voor 17 maart 2014 10.00 uur


