5e jaargang nr. 11 l 09 juni 2018

Open dag bij bedrijven aan Veenhovenplein

Op donderdagmiddag 24 mei jl. was er
een open dag bij de praktijken Logopedie
van Helen Kool, Beeldend Perspectief van
Aly Fieten en Haptomove van Annemieke
van der Beek en Sjook Heesakkers, aan
het Burg. Veenhovenplein 1a in De Wijk.
De deuren stonden open voor belangstellenden die een kijkje wilden nemen in de ruim-

tes en vragen hadden over de werkwijzen en
mogelijkheden.
Bent u niet geweest en hebt u toch interesse
dan kunt u via de websites, contact opnemen:
beeldendperspectief.nl
logopediepraktijkkool.nl
info@haptomove.nl

2
En dan het bestuur!! Je kunt rustig stellen,
dat zij het gehele jaar door bezig zijn met
Dat is een evenement, dat al sinds mensenplanning/organisatie, om de diverse wedstrijheugenis in ons dorp De Wijk aanwezig is.
den gedurende deze dagen goed te laten verHet is het grote Nationale Concours Hippique lopen. En dat ze, onder leiding van hun nieutijdens de Pinksterdagen.
we voorzitster Anne Marie Zomer, daarin
Het moet al omstreeks 1906 geweest zijn, dat bijzonder goed geslaagd zijn, hebben we afer in ons dorp bepaalde ‘paarde bewegingelopen weekend weer kunnen constateren.
gen’ (b.v. paardenrennen op ongezadelde
Mede dankzij de uniek mooie weersomstanpaarden) georganiseerd werden. Daar komt
digheden, werd het, zoals iemand bij het verdan in 1929(?) wat meer structuur in, als de
laten van het terrein constateerde een Top
opgerichte Vereniging Voor Volksvermaken Concours !! Hulde aan al deze noeste wer(de naam verklaart heel duidelijk het uitker!!1 De leefbaarheid van ons dorp is ook
gangspunt van deze club) zich er mee gaat
met een dergelijk evenement gediend!!
bemoeien. Genoemde club neemt in de vijftiger jaren van de vorige eeuw contact op met Jan Tijink,
de rijvereniging Veribus Unitis en later met
Prins Clauslaan 1.
de ponyclub De Reestruitertjes. Samen organiseert men dan tijdens de Pinksterdagen een
concours op de terreinen van de Voorwijk
(naast het vroegere hotel ‘Het Oude Hogen- Op woensdag 13 juni hebben we een sociaal
kamp’ en op de sportvelden langs de Wilten- eetpunt met een koud en warm buffet met een
weg, waar nu korfbalclub Roreko en tennislekker toetje na. Iedereen die het leuk vindt
vereniging Voorwijck gehuisvest zijn.
om samen te eten nodigen we hierbij uit.

Wat me deze keer opviel!!

Sociaal eetpunt De Wijk

In de negentiger jaren neemt men het huidige
concoursterrein op het landgoed Voorwijk in
gebruik, zodat tuigpaardenrubrieken en
springpaardenrubrieken op één en dezelfde
locatie kunnen plaatsvinden.
Het concours groeit dan uit tot een landelijk
en vooral regionaal zeer bekend gebeuren.
Men houdt vast aan het weekend met Pinksteren en onlangs was het weer zo ver! En om dit
evenement, met z’n honderden ruiters en
tuigpaardenhouders en duizenden (!!!) bezoekers, gedurende drie dagen mooie hippische
sport te bieden, daar komt heel wat voor kijken! Tientallen vrijwilligers zijn dagen, soms
weken, bezig om de terreinen in orde te maken.

Laat u verrassen door de diverse gerechten.
Iedereen kan zich opgeven en aanschuiven
om samen te genieten van dit heerlijke buffet.
Datum: Woensdag 13 juni 2018
Tijd: 17.00 uur
Locatie: De Havezate, Dorpsstraat 78
Kosten: € 10.00 p.p.
U kunt zich tot 11 juni opgeven bij het beheer
van ontmoetingscentrum de Havezate of via
0522-444200 of via e-mail
hildakalter@welzijndewolden.nl

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

Adverteren, tips en/of

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: nieuws voor redactie?
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Telnr.. : 06-50953385
Koekange. Telefoon: 06-23145260
Mail: info@dewijk.info
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Dorpsstraat op de schop
In de Dorpsstraat is het momenteel volop
bedrijvigheid. De nutsbedrijven zijn 7 mei
gestart met het vervangen en verleggen van
meerdere kabels en leidingen. Zij zijn naar
verwachting begin juli klaar. Op 22 mei is
aannemer Buning begonnen met de aanleg
van de hemelwaterriolering in de Dorpsstraat bij het Veenhovenplein. Daarna werken ze de komende maanden richting De
Havezate. Er wordt gewerkt in vakken van
ongeveer 100 meter, zodat de Dorpsstraat
bereikbaar blijft en de overlast beperkt is.
Als alles volgens planning verloopt, dan is
de ‘nieuwe’ Dorpsstraat eind 2018 in volle
glorie voor iedereen te bewonderen.

Omleidingsroutes/bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijft de Dorpsstraat, vanaf het Veenhovenplein richting
het Dorpshuis De Havezate, in één richting
beschikbaar (van west naar oost). Fietsers
worden omgeleid via de Prof. Blinkweg.
Deze weg wordt (tijdelijk) eenrichtingsverkeer. Om doorgaand vrachtverkeer om te
leiden, worden er langs de snelweg A28
omleidingsroutes aangegeven. Landbouwverkeer wordt via de Noorderkanaalweg en
Respersweg omgeleid. De lijnbus en het
vrachtverkeer vanaf Zuidwolde worden,
onder andere, via de Tillemaweg en Wiltenweg omgeleid. De omleidingsroutes zijn
ingesteld. De herinrichting veroorzaakt zeker enige overlast en ongemak. De aannemer en de gemeente stellen alles in het
werk om dit zoveel mogelijk te beperken.

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
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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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Actie Appelmoes
Afgelopen jaar vielen de appels voor Zwembad de Slenken. En op 28 april 2018 konden wij
tijdens de opening van het zwemseizoen de opbrengst overhandigen en dat was € 486,00. Ook
in 2018 gaan de appels weer vallen en dit jaar voor het geitenweitje in IJhorst, voor het duurzaam vervangen van enkele dierenverblijven.Marry Germs organiseert ook dit jaar de actie
samen met Pauline Hofstra, Barbara van de Brink en Marian Terbijhe. De doelen van de actie
zijn:
- voedselverspilling tegen gaan door van “verloren” appels appelmoes te maken,
- mensen met elkaar in contact brengen door samen te plukken, te schillen en te koken om zo
het gemeenschapsgevoel te vergroten,
- iedereen mee te laten doen met grote of kleine taken, van jong tot oud,
- met vereende krachten een gemeenschappelijk, regionaal doel steunen.
Dus als u een appelboom met appels in de
tuin heeft staan en met
de appels niets doet, laat
het ons dan weten.
Eventueel helpen wij
met plukken, maar u
kunt de geplukte appels
ook bij ons inleveren.
Vanaf augustus hebben
wij uw hulp en uw appels weer nodig!! De
details hiervan volgen
medio juni.
Wel kunt u vanaf nu
weer uw kleine schone
glazen potten met metalen deksel en zonder etiket inleveren bij Kroko (Heerenweg 42 te IJhorst) en bij Marry Germs
(Prof. Blinkweg 18 in de Wijk). Het mogen alleen originele potten zijn, dus geen potten die
uzelf al een keer voor wat anders heeft gebruikt!!
Voor opgave of meer informatie kunt u mailen met appelmoesactie@hotmail.com. Bellen kan
ook naar Barbara van den Brink (0522-440384) of Marry Germs (0522-440547).
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Vrouwen van Nu haken nog twintig dekens

De Vrouwen van Nu De Wijk hebben weer twintig dekens gehaakt voor het wereldrecord
dekens haken. In totaal komt het aantal daarmee op vijfenvijftig dekens gehaakt in dertien
maanden vertelt Voorzitter Janny Flik. Deze zijn met plezier gehaakt en aan elkaar gezet
door de vijfendertig leden. Elke dinsdagochtend werd er gehaakt in Dunninghe.
En de dames gaan gewoon door en blijven dit ook na het project gewoon doen. ‘Want het is
echt heel gezellig’. Zeggen ze zelf. Doel is het haken van tienduizend dekens, die samen de
Grootste Gehaakte Deken van de Wereld vormen. Daarvoor hebben Monique van der Hoek
en Esmeralda de Vries het initiatief genomen. Doel is om een vermelding in het Guinness
Book of Records te krijgen. Maar nog veel belangrijker zijn de verbindingen die gelegd worden door het haken. De Vrouwen van Nu vonden dit zo'n mooi initiatief dat ze ook meedoen. Flik: 'Het project komt daarmee ten einde. Maar blijven haken. Want haken geeft ontspanning. We kunnen nog wol gebruiken. Dus wie nog wat heeft liggen en ons wil sponsoren
dan ontvangen we dit graag'. Vanuit Kroko Multipunt in IJhorst werden ook nog 11 dekens
ingebracht. Daar hebben de dames in totaal 77 dekens gehaakt.
Het record van tienduizend dekens is op dit moment al gehaald aldus Monique van der Hoek
die dekens persoonlijk kwam ophalen bij de dames. Op 14 en 15 Juli 2018 ligt de grootste
gehaakte deken van de Wereld in Park Vijversburg in Tytsjerk (Fr).
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Actium gestart met tweede bouwfase in De Wijk
Actium is gestart met de
nieuwbouw van zes woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, vier
gezinswoningen en twaalf
appartementen in De Wijk.
Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de 33
nieuwbouwwoningen die
in juli 2017 in het dorp
werden opgeleverd.
Tijdens de eerste bouwfase
zijn 27 gezinswoningen en
6 grondgebonden seniorenwoningen gerealiseerd.
Ook heeft gemeente De Wolden het openbare gebied rondom de woningen
volledig opnieuw ingericht. Met het verplaatsen van wegen en het aanbrengen
van parkeervoorzieningen en groenperken heeft de gehele buurt een frisse uitstraling gekregen. Inmiddels zijn alle woningen uit de eerste fase verhuurd. Voldoende reden voor Actium
om ook de tweede bouwfase in gang te zetten.
Nieuwbouw fase 2
Op de hoek van de Parkweg/Beatrixweg bouwt Actium zes woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens met twee slaapkamers. Aan de Burgemeester De la Saussaye Briëtweg
worden vier gezinswoningen met drie slaapkamers gebouwd. Daarnaast wordt aan dezelfde
straat een complex van drie bouwlagen gerealiseerd met twaalf appartementen met balkon.
Aansluitend op de bouw pakt gemeente De Wolden de wegen, openbare verlichting en groenvoorziening rondom de nieuwbouwwoningen aan.
Verhuur en oplevering
Om in aanmerking te
komen voor een woning
moeten geïnteresseerden ingeschreven staan
als woningzoekende bij
Actium. Naar verwachting kunnen bewoners
in begin 2019 naar hun
nieuwe woning verhuizen.
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Brandweer oefening bij Zwembad de Slenken
De brandweer De
Wijk/Koekange
moest woensdag
23 mei uitrukken
naar Zwembad de
Slenken in De
Wijk. Hier bleek
een ontploffing in
de machinekamer
te zijn. Waarbij
een persoon bedwelmt raakte
door de rook, en
moest worden
gereanimeerd.
Behalve dat moesten er ook nog
drie personen uit
het bad worden gered. De brandweer was snel ter plekke om hulp te verlenen. Gelukkig
bleek het slechts om een oefening te gaan opgezet door de brandweer in samenwerking met
vrijwilligers van De Slenken.

Vrienden van de Wiek Live druk met repeteren
Na het daverende succes
van vorig jaar, zal ook
dit jaar de vrijdagavond
van het Wieker feest in
het teken staan van het
motto ‘Veur Wiekers,
met Wiekers en deur
Wiekers’. En dat De
Wijk vele getalenteerde
muzikanten en bandjes
heeft is inmiddels ook
wel bekend. De vele
muzikanten die hieraan
mee werken zijn momenteel druk aan het repteren
op locaties in De Wijk,
De Stapel en Ruinerwold. Het programma op vrijdagavond 6 juli is heel gevarieerd: van André Hazes tot aan
Pearl Jam, van Blof tot Coldplay en van The Beatles tot aan Herman Brood. Muziekvereniging Apollo is dit jaar ook van de partij om deze gelegenheidsband muzikaal te ondersteunen
en om het repertoire te voorzien van fraaie arrangementen. Tent open 19.00 uur. Meer informatie: www.facebook.com/oranjevereniging.dewijk of www.oranjeverenigingdewijk.nl
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Lucas doneert haar aan Stichting Haarwensen
Lucas de Snoo heeft zijn haar tweeënhalf jaar laten groeien tot een lengte van dertig
centimeter. Om dit vervolgens te doneren aan de stichting Haarwensen. Deze stichting
geeft gratis pruiken aan zieke kinderen. Donderdag 17 mei ging de schaar er in bij
Trendline in De Wijk.
Het haar van Lucas de Snoo was al behoorlijk lang en eigenlijk vond hij dat wel stoer. Het
hing een beetje voor zijn ogen en hij kon er zo lekker met zijn hand doorgaan. Het was anders dan anders en dat beviel hem wel. Hij stelde elke knipbeurt uit met de woorden ‘over
een paar weken ga ik’. Zijn papa en mama gingen er maar mee akkoord. Een beetje verbaasd
waren ze wel over de
eigengereidheid van hun
nog maar 8 jarige zoon.
Toen gebeurde er iets
wat een knipbeurt nog
twee jaar zou uitstellen.
Lucas’ moeder zag een
bericht over de Stichting
Haarwensen. Deze Stichting schenkt haarwerken
aan kinderen die door
medische behandelingen
of een andere vorm van
kaalhoofdigheid hun
eigen haar verliezen. ‘Dit is wat voor jou’, zei ze tegen haar zoon. Lucas bekeek de website
en besloot ter plekke dat hij zou volhouden tot zijn haar dertig centimeter lang zou zijn. Dat
was de lengte die nodig om goede haarwerken te kunnen maken.
De volgende twee jaar hield Lucas vol. Zwaar was het soms. Als het warm was buiten, als
plukken haar tijdens zijn keeperstraining van de voetbal voor zijn ogen vielen of als elke
avond zijn pyjama vochtig werd van zijn douchenatte haar. En natuurlijk al dat gekam. Dat is
toch niets voor een jongen.
Soms was er ook twijfel. Zeker toen hij op een nieuwe school begon en voor aanvang van de
eerste dag zachtjes aan zijn vader vroeg: denk je dat ze mijn lang haar gek vinden?
Maar toch ging Lucas stoïcijns door. Zelfs als hij werd verward voor een meisje of als er druk
op hem werd gezet door anderen: ‘joh, laten het toch lekker knippen’. Op 17 mei 2018 was
het zover. Mama maakte een afspraak bij Kapsalon Trendline in De Wijk die is aangesloten
bij de Stichting Haarwensen en gratis de bijzondere knipbeurt verzorgt. Voor kapster Petra
Scholten van Trendline was het een leuke ervaring. ‘We hebben wel vaker meisjes gekipt
voor Stichting Haarwensen maar dit is de eerste keer dat we een jongen knippen. Ik vind het
echt geweldig dat kinderen dit zelf bedenken en willen doen.’
En Lucas zelf? Hij is toch wel opgelucht dat zijn lange haar eraf is. ‘Ik voel me een stuk lichter en ik moet weer wennen aan mijn korte haar. Maar ik ben wel heel blij dat ik een ander
kindje blij heb kunnen maken met mijn haar.’ Of hij het nog eens gaat doen… voorlopig niet.
Want kort haar is toch wel lekker als je gaat zwemmen of met je met de broertje en zusje op
de trampoline wil springen.
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Bibliotheek naar
Brede school
De gemeente en het bestuur van de bibliotheek hebben overeenstemming bereikt voor
de huisvesting van de bibliotheek in de Wijk.
De bibliotheek verlaat het pand aan de Prins
Clauslaan in de Wijk en verhuist naar het
Integraal Kindcentrum aan de Postweg. Het
pand aan de Prins Clauslaan wordt overgedragen aan de gemeente. “We vinden de synergie
tussen de bibliotheek en de Brede School heel
belangrijk,” aldus wethouder Mirjam Pauwels. “Alle betrokken organisaties zien de
meerwaarde van deze verbinding”. Op 18
juni a.s. start de verbouwing van het Integraal
Kindcentrum en wordt de ruimte geschikt
gemaakt voor de vestiging van een moderne
bibliotheek. Pauwels: “De bibliotheek is
straks een moderne ontmoetingsplek met een
lage drempel: ik verwacht daar veel nieuwe
dynamiek”.

Clubs gaan samenwerken
De voetbalverenigingen Wacker, IJhorst en
Vitesse’63 gaan in het nieuwe seizoen nauwer
samenwerken. Als pilot gaan de spelers van
de teams onder 17 en onder 19 samen voetballen. ‘De beste spelers vertrekken naar bijvoorbeeld Staphorst of Meppel als je ze niets
te bieden hebt’, weet voorzitter Jurrian Barelds van Vitese’63 uit ervaring.

In alle dorpen staan de besturen er heel erg
open voor. ‘We zien het als een kans, als een
noodzaak voor de korte, maar vooral voor de
lange termijn’, constateert Barelds. Zijn collega Frans Zinger van vv Wacker geeft aan dat
het voor de Wijker vereniging nog niet echt
noodzakelijk is. ‘Maar voor de langere termijn is het beter om de handen ineen te
slaan.’
Uit prognoses van de KNVB blijkt dat het
aantal jongens van deze leeftijdscategorie
langzaam afneemt. Daar willen de vereniging
tijdig op inspringen. Wacker en IJhorst werMeerwaarde
ken al heel wat jaren samen bij de jongere
De ruimte wordt zo ingericht dat de bibliotheek hier volledig zelfstandig en met behoud jeugd. ‘De noodzaak is er voor de onderkant
van de jeugd veel minder, daar heb je nog
van een eigen identiteit kan functioneren.
Zowel de school als de bibliotheek zien meer- kleine teams, maar we zien de komende jaren
wel een afname’, meldt Zinger.
waarde in de vestiging van de bibliotheek
binnen het centrum en de onderlinge samen- In de praktijk worden in het komende seizoen
werking. Het is de bedoeling dat de nieuwe
teams op sterkte samengesteld, zodat de gebibliotheek haar deuren opent bij de start van lijkgestemden qua niveau bij elkaar voetbalhet nieuwe schooljaar.
len. Bij de afzonderlijke verenigingen constateren de besturen nu teveel niveauverschil.
Daarnaast bestaat er een tekort aan leiders,
Volkstuin vereniging de Slenken uit de Wijk trainers en scheidsrechters, is de druk op de
vrijwilligers groter dan ooit en is de groei van
houdt op zaterdag 16 juni in samenwerking
met Groei en bloei voor bewoners uit de Wijk het aantal jeugdleden gewoon zorgelijk.

Open dag VTV de Slenken

en omstreken een open dag. Belangstellenden
kunnen tussen 9:00 en 16:00 uur een kijkje
komen nemen op onze volkstuin. Voor vragen
of over het hebben van een volkstuin, wordt u
deskundig bijgestaan door één van onze leden. Kom gerust even langs, de koffie of thee
staat voor u klaar. Volkstuin vereniging de
Slenken is te vinden aan de Hendrik Tillemaweg, in het verlengde van de Broeksteeg net
achter het Zwembad.

De clubs zien veel voordelen, maar draaien
niet om de nadelen heen. ‘Waar gaan de
teams spelen? In wat voort een shirt? We
worden gelukkig ondersteund door iemand
van de KNVB’, somt Zinger op. Afgesproken
is dat op maandag 11 juni te IJhorst de JO-19
een selectiewedstrijd gaat spelen met de spelers van Vitesse. Aanvang 19.30 uur. Op 12
juni eveneens in Koekange voor JO-17 ook
om 19.30 uur.
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Dinsdag 12 juni - MTC Route ’66 uit Ommen Clubhuis, Witharenweg 17 Witharen
Woensdag 13 juni - Mac van Dedem uit
Balkbrug MFC Trefpunt, Meppelerweg 34
De ziekte ALS (Amyotrofische Laterale Scle- Balkbrug
rose) is één van de meest ernstige en invalide- Donderdag 14 juni - De Gasschoeve uit Harrende aandoeningen van het zenuwstelsel.
denberg , Slagenweg 2 Hardenberg
MC De Antrappers uit De Wijk ondersteunt
Vrijdag 15 juni - MC De Antrappers uit De
al een aantal jaren “Stichting Het Glazen
Wijk De Wieker Meule, Dorpsstraat 65 De
Huis” in Gramsbergen. Deze stichting zamelt Wijk
al jaren geld in voor de stichting ALS Nederland. Elk jaar rond Kerst houdt men als hoog- De initiatiefnemers hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers zodat er rond de
tepunt van alle acties het evenement “Het
Kerstdagen weer een flink bedrag naar ALS
Glazen Huis” waarbij 4 DJ’s voor 5 dagen
kan worden overgemaakt. Lid zijn van één
achter gesloten deuren gaan om van daaruit
van deze clubs is niet noodzakelijk, iedereen
zoveel mogelijk geld te verzamelen d.m.v.
die kan en wil mag mee doen. Dus vraag
allerlei acties en geld genererende initiatievrienden, buren en kennissen om 1 of meer
ven. Dit levert elk jaar een totaal bedrag op
van rond de € 50.000,- en dat gaat natuurlijk avonden lekker in de regio mee te gaan toeren
naar ALS Nederland om verder onderzoek te voor ALS. Duopassagiers mogen gratis mee,
doen naar de oorzaak en bestrijding van deze maar een donatie is altijd welkom natuurlijk.
akelige ziekte.

Antrappers gaan
rijden voor ALS

MC De Antrappers uit De Wijk ondersteunt
dit initiatief al een aantal jaren. In navolging
van vorig jaar houden wij een Motoravondvierdaagse:
Vier Motorclubs
Op 12-13-14-15 juni aanstaande houden we
met 4 motorclubs uit de regio een
Motor-Avond- 4 Daagse!!
In samenwerking met:
MTC Route ’66 uit Ommen
Mac van Dedem uit Balkbrug
De Gasschoeve uit Hardenberg
MC De Antrappers uit De Wijk
Iedereen die een motor rijdt kan meedoen om
dit goede doel te ondersteunen. Het is de bedoeling dat er elke avond vanaf een andere
locatie wordt gestart (zie schema).
Deelname kost € 5,- per avond en wil men
alle 4 avonden meerijden kan men een passe
partout aanschaffen voor € 15,- Inschrijven
kan vanaf 18.30 uur. Vertrek van 19.00 uur
tot 19.30 uur.
De routes worden voorgereden maar kunnen
ook als GPX bestand worden ingeladen in
GPS systemen. Startplaatsen zijn:

Pilot Aiki Health in de
locatie Dunninghe
‘Zorg met Aandacht’

Aiki bewust bewegen is een Oosterse bewegingsvorm die is gericht op onderhoud en
ontwikkeling van de mentale en fysieke gezondheid van de mens. Het is een bewegingsleer die bestaat uit gezondheidsoefeningen
waarbij, balans, aandacht adem en energie
een belangrijke rol spelen.
Data:
12, 19 en 26 juni en 3, 10, 17, 24 en 31 juli
Tijd:
9.30 tot 11.00
Locatie:
Activiteitenzaal 1e verdieping
Kosten: Deze pilot wordt gefinancierd uit de
middelen van Waardigheid en Trots.
Indien de pilot succesvol is en blijkt dat Aiki
aansluit bij de behoeftes, dan wordt er een
vervolg gegeven. Hieraan zullen dan wel kosten verbonden zijn. Ook Wijk bewoners zijn
van harte welkom om hier aan deel te nemen!
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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……………………..

112
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 23 juni 2018. Kopij inleveren voor 18 juni 10.00 uur

