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Roreko Kantine krijgt een metamorfose

meer werk dan gedacht. De kantine, kleedkamers, keuken en toiletten moeten allemaal
geschilderd worden. Hij vond in Arend Zanting van de Schildersvakopleiding in Zwolle
een partner. Zanting: ‘Zodra het in overleg
met een participant van ons opleidingsbedrijf
gebeurd heb ik daar geen probleem mee. Als
Henk van Goor krijgt daarbij assistentie van
opleidingsbedrijf wil ik zeker geen werk
leerlingschilders van de Schildersvaksopleirechtstreeks aannemen want dan word ik een
ding Zwolle. Het was aanvankelijk de bedoe- concurrent van de schildersbedrijven die eiling dat Van Goor de klus alleen zou aanvaar- genlijk mijn klanten zijn’.
den. Maar dit bleek bij nader inzien toch iets >> lees verder op pagina 2
De korfbalkantine van Roreko krijgt een
flinke metamorfose. Dat was nodig want de
laatste keer dat dit gebeurde dateert van
een jaar of dertien geleden. Van Goor
Schilderwerken heeft deze dankbare taak
op zich genomen.
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Vervolg van voorpagina

Wat me deze keer opviel!!

Dat waren enkele zuinig verlichte plaatsen in
ons dorp. In de 1e plaats is de T-kruising van
de Briëtweg met de Wiltenweg onvoldoende
verlicht en datzelfde geldt voor de T-kruising
van de Beatrixweg met de Wiltenweg. Misschien dat er nog verbetering komt, wanneer
alle bouwactiviteiten in die omgeving achter
de rug zijn, doch zoals het nu is, is het erg
gevaarlijk.
Dan de situatie wanneer men bij avond per
fiets richting IJhorst gaat. Tegenover het kerkhof moet men als fietser gebruikmaken van
het fietspad. De eerste “hobbel” is het begin
van het pad, waarbij een geweldig betonblok
de fietsers, die uit de richting IJhorst en de
fietsers uit de richting De Wijk, van elkaar
scheidt. Levensgevaarlijk, zeker in het donker, omdat de lantaarnpaal langs de weg het
Afgelopen week is het werk gestart, waarbij
bewuste plekje onvoldoende verlicht. Dat
de helderblauwe en witte clubkleuren terugke- laatste geldt trouwens voor het gehele
ren in het interieur. Het winterproject wordt
(overigens mooie) fietspad richting IJhorst.
binnen enkele weken afgerond.
De oranje lantaarnpalen langs de weg bereiken met hun stralen absoluut niet het fietspad.
In dit geval snijdt het mes aan twee kanten.
Voor Roreko scheelt het in de kosten en de
leerling schilders hebben in de wintermaanden
onderdak. Henk van Goor is het daarmee
eens. ‘Als sponsor van Roreko zie ik dit als
een mooi gebaar. Je moet elkaar immers wat
gunnen’. En hij roemt de prettige samenwerking met de Schildersvakopleiding Zwolle
waar van Goor Schilderwerken zelf ook bij
aangesloten is. Henk ziet als leermeester ook
de voordelen van de samenwerking. ‘Op deze
manier probeer je het ambacht ‘schilderen’
toch in stand te houden, door jonge schilders
te begeleiden. De ambachtsman sterft uit,
maar op deze manier krijgen de leerlingschilders de kans om ervaring op te doen en ze
krijgen er ook nog gewoon voor betaald’.

Nieuw controlesysteem

Vanaf 1 januari 2018 wordt u voor jaarcontro- Jan Tijink
le van uw chronische ziekte, zoals diabetes,
Prins Clauslaan 1
COPD, hart- en vaatziekten, verwacht in uw
geboortemaand.
Te koop, gevonden,

verloren,

Als er bloed geprikt moet worden, mag u hier- aangeboden e.d.
voor een formulier bij de assistente ophalen
en van tevoren laten prikken. Na het bloedRits stuk?
prikken kunt u met de assistente bellen en
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
krijgt u een afspraak bij degene die de jaarcontrole doet, dit kan de huisarts, assistente of Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
praktijkondersteuner zijn.
Koekange. Telefoon: 06-23145260
Als er geen bloed geprikt hoeft te worden,
kunt u bij de assistente een afspraak maken
voor de jaarcontrole in uw geboortemaand.
Bovenstaande betekent dat u niet meer automatisch opgeroepen wordt.
Wilt u er zelf attent op zijn dat u zich meldt
voor de controle?

Nestkasten en Voederhuisjes

G. van Iersel/ M. van Iersel
B.H.M. van Bremen/ L. Santing

Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info

Voor nestkasten en voederhuisjes groot en
klein moet je aan de Nijsinhgweg 17 zijn.
Telnr.: 441350.

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
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Tandem stopt er mee
Aan de muzikale samenwerking tussen Hans
Peter Sloots en Jos van Kampen komt na
vijfentwintig jaar een eind. En dat zal zeker
niet ongemerkt voorbij gaan.
Op zaterdag 10 februari 2018 gaan ze nog
een keer ‘samen knallen’. In een feesttent
achter Eetcafé Het Vergulde Ros in Staphorst
sluiten ze in stijl af. ‘Iedereen is welkom om
er samen met ons een geweldig feest van te
maken’ vat Sloots het samen. ‘Volgens ons
gaat dat super worden’ voegt Van kampen er
aan toe. Vijfentwintig jaar deelden ze lief en
leed, en waren ze samen onderweg naar optredens. De kar met apparatuur achter de auto, en gaan met die banaan. Van Zoutkamp
tot Nijmegen overal speelden ze. Dat is ook
de reden dat ze er nu na vijfentwintig jaar een
punt achter zetten.
Locatie: Het Vergulde Ros Staphorst
Aanvang 21.00 uur.
Entree: Vrij.
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Apollo trapt af met pub quiz en feestavond
Zaterdag 13 januari hebben de leden van Apollo het 120 jarige bestaan afgetrapt met een muzikale pub quiz en gezellige feestavond. Houdt de diverse media in de gaten voor de diverse
activiteiten die gaan plaatsvinden komend jaar.
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Verslag concert Wijker Kunst
In de kerk
van IJhorst
heeft een zeer
talrijk publiek
zaterdagavond genoten van het
Nieuwjaarsconcert dat
Wijker Kunst
ten gehore
bracht in samenwerking
met het Vestibule-orkest.
Het programma had de stad Wenen als thema, dus kwamen talrijke oude bekenden voorbij
uit de bloeiperiode van de lichtklassieke muziek uit die stad. Mannenkoor en Vrouwenkoor
traden afwisselend op de voorgrond. Soms ook zongen ze als één koor zoals in het meeslepende “Berliner Luft”. De leiding had als vanouds Bert Lammers, met pianobegeleiding van
Joke Veenhuizen. De presentatie werd verzorgd door Betty Feenstra. Namens het Vrouwenkoor had zij ook de eer Grietje Bolling te mogen huldigen bij haar gouden jubileum als lid
van het
koor.
Bij de
mannen
viel die
eer te
beurt aan
penningmeester
Jan Zijlstra; hij
mocht
Gerrit
Zomer (50
jr), Roelof
Meesters
(40 jr) en
Tonny van Essen (25 jr) in het zonnetje zetten. Een jubileum gold ook Hermien Mussche (25
jr), die helaas vanavond niet aanwezig kon zijn. De avond werd besloten met het toepasselijke “Sag beim Abschied leise Servus”, benadrukt door het “Gelukkig Nieuwjaar” van de dirigent.
Bovenste foto: Huldiging Gerrit Zomer 50 jr. lid Mannenkoor Wijker Kunst
Onderste foto: Huldiging Grietje Bolling 50 jr. lid Vrouwenkoor Wijker Kunst
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Ingezonden brief
Er liggen nieuwbouwplannen klaar voor fase 4 van Dunningen. Veel inwoners van de Wijk
weten hier helemaal niets vanaf. De direct omwonenden wel, maar daar is veel weerstand,
wordt er onderscheid gemaakt en mensen tegen elkaar uitgespeeld. Politieke spelletjes ten
koste van een constructieve samenwerking. Hieronder een korte opsomming. Bedoeld om de
inwoners van de Wijk te informeren.
Met vriendelijke groet, een verontruste inwoner van de Wijk
(naam bij de redactie bekend)

Januari 2017
Bewoners van de nieuwbouwwijk Dunningen III worden uitgenodigd voor een informatieavond over uitbreidingsplannen voor fase IV. Architectenburo B&O en projectontwikkelaar
RoodBlond verwachten een club enthousiaste mensen die zijn hun mooie plannen voor een
uitbreiding kunnen laten zien. Maar de avond loopt totaal anders. Boze bewoners; beloftes
van de gemeente dat er de komende 10 jaar geen nieuwbouw komt, blijken loze beloftes; vrij
uitzicht weg; bomen waar uilen in broeden & wonen verdwijnen. De bewoners komen in opstand tegen de plannen.
De gemeente grijpt in en nodigt een deel van de bewoners uit om te komen praten. Zij krijgen
inspraak. Plannen wijzigen, schadevergoeding wordt gegeven, maar voor slechts een deel van
de bewoners van fase III. De rest van de bewoners wordt totaal niet geïnformeerd, laat staan
dat er gevraagd wordt naar hun wensen of mening. Het is inmiddels ieder voor zich. En dat
blijkt tijdens de 2e informatieavond.

December 2017

Een kleiner deel van de bestaande nieuwbouwwijk fase III wordt uitgenodigd voor een 2 e
informatieavond. En dit keer ontvangt ook een aantal bewoners van de Dorpsstraat een uitnodiging. Want wat blijkt, de bezwaren van een aantal bewoners heeft geleid tot een verschuiving. Geen blokken woningen tegenover de vrijstaande woningen. Dat is ongewenst. Dan
schuiven we ze toch gewoon op richting de Dorpsstraat. Nog meer groen dat verdwijnt. Maar
als we de belangrijkste ‘spelers’ van de Dorpsstraat dan een leuk aanbod doen, dan kunnen
we dat er vast doorheen drukken verwacht de gemeente. Politieke spelletjes! Bewoners uit de
nieuwbouwwijk worden tegen elkaar uitgespeeld en sommigen bewust niet geïnformeerd. In
een nieuwbouwwijk waar nog niet iedereen elkaar goed kent, lukt dat nog. De gemeente, de
architect en de projectontwikkelaar maken daar gebruik van. Bewoners van de Wijk: laten we
samen optrekken en laten horen dat het hier absoluut niet mee eens zijn. Samen staan we
sterk.
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Werk aan een sterk en flexibel lichaam
met pilates, yoga en bodybalance
Sta je in de startblokken om in 2018 fit en gezond te (gaan) leven? Wij helpen je graag! Bij
Atlas Sport kun je zelfstandig of in groepsverband werken aan je conditie. Natuurlijk bieden
we diverse lessen aan waarin je je flink in het zweet kunt werken. Maar we hebben ook lessen
waarin je net zo goed heel hard werkt en toch minder gaat zweten. Probeer gerust eens onze
lessen pilates, yoga en bodybalance.

Strak en flexibel
Pilates is een training die gebalanceerde ontwikkeling van het lichaam beoogt; je werkt aan
kracht in de core, flexibiliteit en bewustzijn. De voornaamste spiergroepen zijn de buik- en
onderrug spieren. Als je deze spieren ontwikkelt, ondersteun je je hele lichaam. Je voert de
bewegingen in een rustig tempo uit.
Tijdens een les yoga kom je tot rust. De meditatieve bewegingen die je in groepsverband uitvoert, maken je lijf krachtiger, je krijgt minder snel blessures. Je laat blokkades in je lijf gaan
en je ervaart meer lenigheid. Yoga is voor iedereen. Probeer gewoon eens een les!
Bodybalance bestaat uit bewegingen vanuit yoga, tai chi en pilates. Het is je persoonlijke time
-out van het dagelijks leven en zorgt voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Je oefent
onder meer gecontroleerd ademhalen, verbetering van flexibiliteit, statische kracht, concentratie en meditatie.
Info over Atlas Sport en het rooster vind je op www.atlassport.nl.
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Roreko grijpt de macht in de 4e Wieker Sportquiz
Zaterdag 20 januari was de goedgevulde kantine van de VV Wacker in De Wijk decor voor
opnieuw een succesvolle editie van de Wieker Sportquiz. Een zeer gevarieerde samenstelling
van clubs, verenigingen, vriendengroepen en andere verzamelingen van mensen die zich met
elkaar op een hoog kennisniveau wilden meten! Met aan het roer de onnavolgbare, maar ook
knotsgekke spelleider Martin Wolf.
Organisator De Wiek op Wiel’n had
vijf spelronden samengesteld, met
wisselende moeilijkheidsgraad. Al
snel bleek, dat de matadoren van de
laatste jaren elkaar alweer gevonden
hadden. De winnaars van vorig jaar,
Bikentertrainer, in hevig gevecht
met KV Roreko, maar ook met
Wacker 1, De Tietrekkers, Golden
Oldies en de verrassend sterk presterende Wijker Kunst en Rederijkerskamer De Bloem.
Martin Wolf kwam helemaal in zijn
element en alleen hij bleek in staat om – zeker na de broodnodige pauze - de dampende menigte te mennen. Uiteindelijk werd, na berekening via de computer en de check met handmatige telling, dat KV Roreko nipt had gewonnen van het team van Bikentertrainer!
Voorzitter Henk Kreeft van De Wiek op Wiel’n reikte iets na 23.00 uur de beker aan de winnaars uit en kondigde aan, dat een volgende editie van de Quiz meer een ‘Pubquiz’ karakter
zal gaan krijgen met ook algemene- en zelfs culturele vragen. Daarna werd in de Wackerkantine gestart met het onvermijdelijke napraten en bleef het daardoor nog lang prettig onrustig. Het bestuur van De Wiek op Wiel’n is de voetbalvereniging zeer erkentelijk voor het
ter beschikking stellen van haar kantine en haar vrijwilligers. De ster van de avond was naar
mening van het bestuur toch Quizmaster Martin Wolf. Met zijn energie en zijn gevat commentaar blijft het organiseren, deelnemen en toehoren van een quiz een absoluut feest! Tot
een volgende keer allemaal!

Kinderkapper op IKC De Horst
De kinderen die gebruik maken van de opvang van IKC de
Horst kunnen om de 6 weken terecht bij kapster Cindy Luchies. Cindy heeft kort geleden haar eigen salon geopend in
De Wijk.
Dinsdag 16 januari was het de eerste keer dat ze op school
kwam knippen. Cindy kon gelijk een hele middag aan de
slag! Kinderen waren erg enthousiast en vonden het geen
probleem om plaats te nemen op de stoel. IKC de Horst is
erg blij met deze samenwerking. De volgende keer dat Cindy weer komt knippen is op dinsdag 20 februari.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Eerste wens van de Ouderen dag wordt gerealiseerd!
Op 7 oktober jongstleden vond de eerste ouderen dag van de gemeente de Wolden plaats. Dit
was een succesvolle dag met muzikale optredens, lezingen, workshops en diverse stands. Op
deze dag en na afloop stonden er in dorpshuizen en in woonzorgcentrums wensbomen en
wensdozen, waar ouderen hun wens in konden leveren. Een wens van een bewoner in Dunninghe is een optreden van het Meppeler Mannenkoor. Volgende week maandag 29 januari
wordt de eerste wensen vanuit Dunninghe gerealiseerd, namelijk een optreden van de Meppeler Muggen om 19.30 uur. Wees welkom!
Zoals u wellicht al gelezen hebt, heeft de Ouderen-dag het Raspaard van de Gemeente de
Wolden gewonnen. Een mooie waardering vanuit de burgermeester en wethouders. De organisaties die de Ouderen-dag hebben georganiseerd, hebben een link met ouderen en vinden
het belangrijk dat er speciale activiteiten voor hen worden georganiseerd. De verschillende
organisaties hebben de handen in een geslagen. Dit doen zij niet alleen voor de Ouderen-dag,
maar ook het wijksteunpunt in Dunninghe is hier een mooi voorbeeld van.
Er vinden verschillende spreekuren in het wijksteunpunt Dunninghe plaats, waar u terecht kan
met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en mantelzorg. Ook voor praktische zaken, zoals de trombose dienst en de audicien kunt u terecht in Dunninghe. Audicien Patrick
Heeres van ‘Hulp bij horen’ heeft maandelijks een spreekuur in Dunninghe. Naast de spreekuren geeft de fysio ‘Op ’t Wold’ iedere woensdagmiddag vanaf 15.00 uur gym. Ook u bent
van harte welkom om aan te sluiten bij deze activiteiten. Een mooie samenwerking van diverse organisaties, die u graag hopen te ontmoeten in Dunninghe!
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met coördinerend
wijkverpleegkundige Karin Meijerink (T: 06-13790230) of met welzijnswerker Gerline Kuiers (T: 06-57168140).

Zeven leden Vrouwen van Nu gehuldigd
Tijdens de gezellige jaarvergadering van de Vrouwen van Nu
op woensdag 17 januari werden
zeven leden gehuldigd vanwege
hun 50 of 25 jarig lidmaatschap.
Voorzitter Janny Flik had voor
elk jubilerend lid een mooie
toespraak en een oorkonde. Tevens ontvingen de dames een
prachtig bloemstuk.
Op de foto: staand v.l.n.r.: Willy
Klein/Mulder (25 jr.), Rensje
Docter-Boer (25 jr.), Margriet
Jans-Teunissen (50 jr.) zittend
v.l.n.r.: Roelie Doorn-Ems (25 jr.), Annie Scheper-Eggen ( 50 jr.),
Corrie Dekker-Bolding (25 jr.), Alie Lowijs-Bruins (50 jr.)

PUKY\RTHRLU
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Al jaren weten steeds meer
klanten ons te vinden. Voor
vast terugkerend drukwerk,
familiedrukwerk, maar ook
voor spoedklussen en projecten
die anders zijn dan anders.
Want bij Van Dijk komt het goed.
Je kunt rekenen op een team dat
met je meedenkt. En natuurlijk
zorgen we dat we mooi werk
leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl
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De Wolden sluit aan bij Stichting Urgente Noden
De Wolden sluit aan bij Stichting Urgente Noden (SUN), een stichting waar hulpverleners in
noodgevallen een beroep op kunnen doen.
Wethouder Mirjam Pauwels is blij met de samenwerking en ziet SUN als een mooie aanvullingen op bestaande zorgvoorzieningen. “We hebben in Nederland en in De Wolden veel
regelingen voor mensen die in nood komen, bijvoorbeeld financieel. Desondanks valt er af en
toe iemand net buiten alle vangnetten. In zo’n geval is voor hulpverleners instanties mogelijk
om een beroep te doen op SUN. Die stichting helpt met een noodoplossing”, aldus Pauwels.
De overeenkomst geldt in eerste
instantie twee jaar. Daarna wordt
geëvalueerd hoeveel beroep er op
SUN is gedaan.
Stichting voor dienstverleners
Al meer dan 100 gemeenten zijn
aangesloten bij SUN. In die gemeenten kunnen professionals in
dienstverlening een aanvraag indienen. Als de aanvraag wordt
toegekend, geeft SUN geld voor
bijvoorbeeld levensonderhoud,
woninginrichting, kleding of activiteiten van kinderen.
Een deel van de kosten die SUN
maakt worden gedragen door deelnemende gemeenten. De bijdrage
van de gemeente De Wolden is
zo’n € 4.000,-.

Afleveringen van Bartje te zien in Havezate
Vond u de serie Bartje ook zo leuk? We geven u de kans om deze serie opnieuw te kijken en
te beleven. Dit is Ontmoetingscentrum De Havezate. We vertonen vanaf donderdagmiddag 8
februari elke week een aflevering van Bartje. Tijd: 14.00. Kosten: € 2.50 dit is inclusief een
kopje koffie/thee met wat lekkers. Adres: Dorpsstraat 78 7957 AW De Wijk. Tel: 0522
444200.
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Op bezoek bij:
Falco Huisjes van Fietswereld Huisjes, Doe het zelf voor in en om het huis.

Kun je wat vertellen over de geschiedenis van het bedrijf?
Falco: ‘Opa Fokke Huisjes, begon hier in 1953 de smederij voor het beslaan van paarden
enzo. Daar vonden we de sporen nog van toen we boven de zaak begonnen met de appartementen. Daar was het pikzwart. Daarna werd het een landbouwmechanisatie bedrijf gerund
door mijn vader Harrie en zijn broer Roelof. In 2009 gingen ze uit elkaar. En verhuisde het
landbouwmechanisatiebedrijf naar Rogat. En hier kwam toen de Fietsenwinkel en Doe het
zelf zaak.

Hoe lang ben je zelf actief binnen het bedrijf?
Vanaf 1991 ben ik werkzaam in het bedrijf. Aanvankelijk was dat het sleutelen aan tractors in
Rogat. Heb daarvoor MTS werkbouwtuigkunde gestudeerd. En een aparte opleiding gevolgd
voor landbouwmechanisatie. Toen er hier aan de Dorpsstraat personele problemen waren, ben
ik hier naar toe gekomen. En eigenlijk nooit meer weg gegaan.

En dat runnen jullie dus samen?
Ja klopt, samen met (vader) Harrie zijn we vennoten. Maar misschien ben ik ondertussen toch
meer het gezicht van de zaak geworden. Pa komt wanneer hij wil, en dat mag gezien de leeftijd natuurlijk ook! Maar ondertussen is hij hier toch nog bijna dagelijks te vinden.

Wat verkopen jullie zoal?
Niet alleen fietsen hoor!. Het is veel meer. We verkopen ijzerwaren, gereedschappen, boutjes,
schroefjes en elektrische benodigdheden, tuingereedschappen, gazonmaaiers, (ook het onderhoud doen daarvan doen we!) Verder schilders benodigdheden, lijmen, kitten en afvoermaterialen. We zijn dus zeg maar de Doe het zelf voor in en om het huis maar dan zonder houtproducten. Behalve dat zijn we ook een Parcelshop voor DHL, GLS en DPD. Ze kunnen hier dus
pakketten ophalen en brengen.

Waar komen de klanten doorgaans voor?
Mensen komen meestal gericht voor de fietsen. De werkplaats gaat altijd door. Dat varieert
van een bandje plakken tot onderhoud. Maar ze zijn vaak verbaasd dat we nog veel meer verkopen dan alleen fietsen. (lachend:) We zitten natuurlijk aan de drukste straat van De Wolden. Dus dat wordt nog wat als deze er straks even uit gaat.

Wat maakt je werk zo bijzonder?
De vele contacten met de mensen die hier komen. En proberen iets wat bijna niet meer leverbaar is toch via een omweg zien te verkrijgen. Dat is de uitdaging. Geen dag is hetzelfde wat
dat betreft.

Hoe zit met de appartementen boven de zaak?
We verhuren sinds een jaar over een drietal appartementen boven de zaak. Dat was altijd
opslagruimte waar we weinig mee deden. Alle drie zijn verhuurd. En als er een vrij komt, is
deze meestal zo weer verhuurd.
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Hobby’s:
Dat is Mountainbiken en de vrijwillige brandweer. Zodra de pieper gaat wordt alles aan de
kant gegooid en ben ik weg. Inmiddels ben ik 15 jaar lid van het korps. Dat is eigenlijk van
vader op zoon overgegaan.

Toekomstplannen?
Gewoon zo verder gaan. In totaal zijn er vijf personen werkzaam binnen het bedrijf. En we
hoeven ook niet groter te worden. Als het zo door gaat ben ik super tevreden.

Aantal inwoners De Wolden stijgt fors
Op 1 januari 2018 telde gemeente De Wolden 23.923 inwoners. Daarmee is het aantal inwoners in De Wolden afgelopen jaar flink gestegen met 184. In 2016 steeg het aantal inwoners
nog met 17.
Burgemeester Roger de Groot is tevreden over de geconstateerde stijging. “Opvallend is het
grote aantal nieuwe inwoners dat zich in De Wolden heeft gevestigd: 1.387. Hoewel: De
Wolden is natuurlijk erg aantrekkelijk door de combinatie van groen en ruimte aan de ene
kant, en activiteit en ondernemerschap aan de andere kant”.
In 2016 vestigden zich 1.128 nieuwe inwoners in De Wolden. In 2017 zijn er 195 (2016:
193) kinderen geboren. Vorig jaar overleden 248 personen (2016: 267).
Er vertrokken 1.150 personen naar een andere woonplaats (in 2016: 1.037).
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Informatie:
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……………………..
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0522 - 820377
088 - 0128210
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 10 februari 2018. Kopij inleveren voor 5 febr. 10.00 uur

