
  

   

Jubilarissen voor collecte MLDS in zonnetje gezet 

                                    5e jaargang nr. 13 l 7  juli 2018 

Zes jubilarissen die collecteren voor 

MLDS zijn woensdagavond 27 juni bij 

coördinator Annie van den Berg thuis uit-

genodigd, voor een kop koffie met wat lek-

kers van Bakkerij Coop Dunnink.  
 

Na afloop kregen ze een speldje voor het aan-

tal jaren dat er collecte gelopen is. De jubila-

rissen kregen tevens een  mooi blauw bloe-

metje van Bloemenboetiek Jarina. 
 

Mevr. Visser, Mevr. Jannie van der Linde en 

de Heer Erik Bruins hebben 10 x gecollec-

teerd. Mevr. Dieneke Venema en Mevr. Thea 

van de Wetering hebben 20 x gecollecteerd 

Mevr. Jeanet Dunning heeft 25 x gecollec-

teerd.  

De organisatie voor de MLDS in De Wijk is 

erg blij met deze collectanten. Aldus Annie 

van de Berg en Wijkhoofd Inez Westerd. 
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Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260        

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  

Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                   

1496.02 euro voor MLDS 
 

In de week van 18 t/m 23 juni haalden collec-

tanten van de Maag Lever Darm Stichting 

maar liefst € 1496.02 op in De Wijk. Dit was 

een record bedrag. De veertig collectanten 

gingen langs de deuren om aandacht te vragen 

voor de ruim 2 miljoen buikpatiënten die ons 

land telt.  

 

Sluitingsdata Bibliotheek 
 

Deze zomer zal de bibliotheek tijdens de va-

kantieperiode gesloten zijn op de volgende 

donderdagen: 26 juli, 2, 9 en 16 augustus 

2018. Daarna gaan we verhuizen naar onze 

nieuwe locatie aan de Postweg 43a in De 

Wijk. In verband met de verhuizing zijn wij 

gesloten van maandag 20 augustus t/m vrijdag 

31 augustus 2018. Wij hopen u in september 

te kunnen verwelkomen in onze nieuwe           

bibliotheek  
 

Schrijfwedstrijd  
In het kader van de Spannende Boekenweken 

werd Marcella Kleine, lokale schrijfster, uit-

genodigd door de Bibliotheken van de Wol-

den, Westerveld en Meppel voor een interac-

tieve lezing. Marcella werkt als vertrouwens-

persoon in een instelling voor psychiatrie en 

justitie. In haar laatste boek Binnenwereld 

legt ze een link naar haar werk. 

Op 19 juni vertelde Marcella Kleine aan het 

aanwezige publiek hoe bij haar het schrijven 

begonnen is. Vanaf het eerste begin schreef 

ze: gedichtjes in schriftjes en dagboeken tot 

reisverslagen en uiteindelijk haar boeken.  

Het werd, ondanks de kleine opkomst, een 

gezellige interactieve avond waarbij er een 

boeiende interactie ontstond over schrijven, 

lezen, TBS en natuurlijk de boeken van Mar-

cella. Tijdens deze avond werden de aanwezi-

gen uitgedaagd om zelf een kort verhaal te 

schrijven. Marcella heeft speciaal voor deze 

gelegenheid een begin van een verhaal ge-

schreven, die door de deelnemers afgemaakt 

kan worden. Ook stelt zij de prijs, een prach-

tig boekenpakket, beschikbaar. Lijkt het jou/u 

ook leuk om een kort verhaal te schrijven? 

Doe dan mee met de schrijfwedstrijd en vraag 

het begin van het verhaal en de voorwaarden 

op via mk@marcellakleine.nl.  
 

Het verhaal dient voor 1 september ingeleverd 

te worden via bovenstaand mailadres of in de 

bibliotheek. 
 

Loes 6e bij NK Jeugd 
 

Loes Brouwer uit De Wijk is zondag 17 juni 

6e geworden bij NK Jeugd Wielrennen in 

Steenbergen. Loes van harte gefeliciteerd. 
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Ingezonden stukje 
 

De Wijk is een prachtig groen dorp, met vol-

op gelegenheid om je hond uit te laten. Veel 

baasjes zijn heel attent, ruimen de poep op 

van hun viervoeter,  maar het valt ons wel op 

dat sommigen wel wat nonchalant met het  

plasgedrag om gaan. Wij hebben een heg van 

beuken en elk jaar is er aan de straatkant een  

lelijk dood stuk doordat de honden dit als een 

fijn plaatsje beschouwen  om te markeren. 

Vreemde van het geval is dat wij dit overdag 

nooit zien. Mijn oproep is dan ook aan alle 

hondenbaasjes: voorkom dat de hond tegen  

particuliere heggen en bosjes plast. Je eigen 

tuin is toch ook zo mooi omdat je het daar 

ook niet toestaat? 

Naam bij de redactie bekend 
 

 

Wat me deze keer opviel! 
 

Dat was toch wel weer een prestatie van for-

maat van een van onze plaatselijke verenigin-

gen en wel van de trots van ons dorp: de Ko-

ninklijke Muziek verenging Apollo. Zij be-

staan dit jaar 120 jaar en hebben daartoe een 

aantal activiteiten  op de agenda gezet. Een 

daarvan was o.a. deelname aan een muziek-

festival (met beoordeling), georganiseerd 

door de Drents/Groninger Muziekbond. Het 

festival vond plaats op het Duitse Waddenei-

land Borkum. De beoordeling vond plaats 

door de bekende componist Jacob de Haan. In 

zijn rapport stonden o.a. de kreten: ‘Totaal 

mooie uitvoering’, ‘Met plezier geluisterd 

naar dit mooie harmonieorkest’, ‘Prima 

klank’. ‘Fantastisch’, ‘Mooie spanning’, 

‘Krachtig en zelfverzekerd gespeeld’, ‘Het 

slot klinkt magistraal!’. Een beoordeling waar 

dirigent Lute Hoekstra en zijn orkest het mee 

kunnen doen! Het leverde dan ook een 1e prijs 

met promotie op! Op de vrijdagavond  van het 

Wijkerfeest, 6 juli in de feesttent, kunt u van 

dit prachtige orkest genieten. Gefeliciteerd 

Apollo met die prachtige 1e prijs!! 
 

Jan Tijink                                                                          

Prins Clauslaan1 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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 De Appels vallen dit jaar 

voor Geitenwei in IJhorst! 
 

In het najaar zie je nogal eens fruit ongebruikt 

onder de bomen liggen. Zonde vindt Marry 

Germs uit De Wijk. Daarom worden de ap-

pels die op deze manier liggen te verpieteren 

verwerkt tot appelmoes. Dit wordt geschon-

ken aan een goed doel. Dit jaar is dat voor de 

Geitenwei in IJhorst! Helpt u mee? We kun-

nen weer heel veel handen gebruiken.  
 

U kunt meedoen door:  

- schone glazen potjes met metalen deksel 

(zonder etiket) in te leveren bij Kroko 

(Heerenweg 42, IJhorst) of Marry Germs 

(Prof. Blinckweg 18, de Wijk)   

- suiker te doneren (graag inleveren bij Mar-

ry) 

- uw appels te doneren en ons te laten weten : 

hoeveel appels/appelbomen u ter beschikking 

stelt; of u de appels zelf wilt brengen of door 

ons wilt laten rapen en plukken  

- aan te geven dat u wilt meehelpen met pluk-

ken en/of schillen 

 

U kunt dit doorgeven aan Marry (0522-

440547 of appelmoesactie@hotmail.com) en 

Barbara (0522-440384). 

We schillen wekelijks op de vrijdagmiddag 

tussen 14.00 – 16.30 uur vanaf 7 september 

tot en met 12 oktober bij Marry Germs aan 

tafel. 

 

Graag tot ziens! 

Marry Germs 

Barbara van den Brink 

Pauline Hofstra 

Marian Terbijhe 

 

Wijker Kunst brengt 

‘Summertime’  
 

Zondagmiddag 15 juli zullen de tuinen  van 

chateau-hotel De Havixhorst in het teken 

staan van de muziek, in het bijzonder van de 

koorzang.  De organisatie en uitvoering van 

het muziekfeest ligt in de inmiddels vertrouw-

de handen van de mannen en de vrouwen van 

Wijker Kunst.  Behalve van koorzang zal er 

ook van instrumentale muziek genoten kun-

nen worden, dankzij optredens van het  - 14-

koppige -Klein Orkest Rolde en  het uit 3 

musici bestaande  Vestibule-ensemble, uit 

Hooghalen.  Deze gezelschappen zullen te-

vens een deel van de gezongen muziek  bege-

leiden. Daarnaast zal een gelegenheidscombo 

aan de gezelligheid bijdragen. 

De muzikale leiding is in de vertrouwde han-

den van Bert Lammers. Aan het slot van de 

middag zal Bert  het stokje overdragen aan 

Mannes Hofsink, want hij neemt  met dit con-

cert  afscheid van  de koren van Wijker 

Kunst, waaraan hij intussen meer dan 30 jaar 

leiding heeft gegeven.  Alma Grooters en 

Joke Venhuizen, de oude en de nieuwe bege-

leidster van Wijker Kunst,  zullen de koor-

zang  ondersteunen. 

Na afloop van de optredens zal er alle gele-

genheid zijn om in een informele sfeer van 

Bert afscheid te nemen. 

Het programma zal duren van 13.30 tot 17.00. 

De toegangsprijs aan de poort bedraagt € 

17,50; voor kinderen 6  t/m 14 jaar € 7,50, 

onder de 6 vrij entree. In de voorverkoop, bij 

het TIP (onder de molen) in de Wijk en bij 

Kroko Multipunt in IJhorst betaalt u per 

kaartje € 1,50 minder. Van belang is te weten 

dat u met uw entreebewijs niet alleen maar 

van de muziek kunt genieten maar ook van 

onbeperkt koffie/thee met patisserie en, later 

in de middag, een bittergarnituur. 
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Terugblik Gerda Habes Uitvaartzorg  
 

Het begin van de zomervakantie is vaak het moment om eens terug te kijken wat het afgelo-

pen jaar heeft gebracht. Zo mijmer ik wat en bedenk hoe het verloop van De Wijker Hof is 

geweest in de afgelopen periode. Inmiddels is de overdracht van het pand van de gemeente 

aan Gerda Habes Uitvaartzorg een klein jaar geleden. Vorig jaar rond deze tijd begon ik aan 

het hak- en breekwerk. Daarna startten de aannemer, de schilder en de loodgieter hun werk-

zaamheden en aansluitend kon ik weer de mouwen opstropen om te verven en in te richten. 

Een hectische en tegelijk mooie periode, waarin het pand steeds mee ‘eigen’ wordt en het 

groeit almaar meer naar onze ideeën.  
 

Dan volgen de voorbereidingen voor de 

Open Dag op 14 oktober. Het weer werkt 

mee, fijne hulpkrachten zijn in actie en 

alles loopt gesmeerd. Er is boven ver-

wachting veel belangstelling.  
 

Een vliegende start werd gemaakt met de 

opbaringen. De eerste familie diende zich 

al aan voor de opening en daags na de 

feestelijkheden konden we weer een fami-

lie ontvangen.  

De reacties waren lovend en we blijken in 

een behoefte te voorzien. Met regelmaat 

wordt het Huis van Afscheid gebruikt niet 

alleen voor opbaringen, maar ook voor 

bijeenkomsten en condoleances.  
 

Inmiddels weten ook andere ondernemers 

de weg te vinden naar De Wijker Hof en 

maken gebruik van de mogelijkheden.  
 

Er is plaats voor één overledene, daardoor 

hebben we een aantal keren ‘nee’ moeten 

verkopen aan belangstellenden. Daarte-

genover staat dat het pand exclusief is 

voor de naasten. Een familie kan zelf be-

palen wanneer en met wie zij gebruik ma-

ken van het huis, zonder anderen tegen te komen. Dat geeft een rustig en vrij gevoel.  
 

Ik mijmer verder. Zal het komende jaar net zo’n succes zijn als het afgelopen jaar?  
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Apollo behaalt 86 punten muziekfestival op Borkum 
 

Harmonieorkest van Koninklijke muziekvereniging Apollo de Wijk behaalt 86 punten tijdens 

het muziekfestival op Borkum. Zaterdag 16 juni stapten de leden van het harmonieorkest 

Apollo en een aantal supporters waaronder wethouder Mirjam Pauwels al vroeg in de bus om 

zich klaar te maken voor een muzikale dag op het Duitse Waddeneiland Borkum. Op dit ei-

land werd door de muziekbond Groningen en Drenthe een muziekfestival georganiseerd.  

Zo’n 500 muzikanten van verschillende verenigingen en verschillende niveaus traden hier op 

voor een jury en later buiten nog voor het massaal toegestroomde publiek. Het orkest onder 

leiding van Lute Hoekstra, kwam uit in de derde divisie waar ze 86 punten behaalde, in de 

concourswereld betekent dit eerste prijs met promotie. De jury deelde op het formulier onder 

andere: “totaal mooie uitvoering! Met plezier geluisterd mooi harmonieorkest! Prima klank”; 

“fantastisch!”; “mooie spanning!”; ”krachtig en zelfverzekerd gespeeld”; “het slot klinkt ma-

gistraal”. Extra knap is dat de leden zich niet alleen op het concertwerk hebben gestort, maar 

ook nog een heel repertoire voor tijdens het Wijkerfeest aan het instuderen zijn.  

AED in De Wijk 

Inwoners van De Wijk en omstreken, 

hierdoor wil ik een oproep aan jullie doen.  Via de EHBO-app van het Rode Kruis kun je 

zien waar in jouw buurt een AED aanwezig is. Echter, niet alle AED' s zijn geregistreerd bij 

het Rode Kruis. In ons dorp is er volgens de app geen AED geregistreerd. 

Aangezien snelheid geboden is bij een hartstilstand, is het van groot belang dat iedereen weet 

waar hij of zij terecht kan. 

Mijn oproep is dan ook: registreer je AED. En download de app, handig in noodgevallen. 

Naam bij de redactie bekend 
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TVM foundation doneert € 4.000 aan Wieker Meule  
 

Het bestuur van de Stichting De Wieker Meule ontving onlangs een cheque van € 4.000 van 

de TVM foundation, bestemd voor onderhoud van de molen. Voorzitter Hilco Vos nam de 

cheque in ontvangst, uit handen van Annetta de Vries-Tabak, bestuurslid van de TVM foun-

dation.   

‘De Wieker Meule’ dateert uit 1764 en heeft een gevlucht van 22,5 meter. In 1829 kocht Ja-

cob Schiphorst Haalweide de molen en liet hem vervolgens in De Wijk als stellingmolen her-

bouwen. Onlangs werd het 250 jarig jubileum van de Meule op feestelijk wijze gevierd. 
 

Centrale middelpunt  
De molen is het centrale middelpunt van het dorp de Wijk. Diverse activiteiten spelen zich af 

voor, en rondom De Meule. Het is vaak een geliefde plek voor een (foto) shoot. Niet voor 

niets wordt De Wieker Meule  vaak omschreven als ‘De trots van De Wiek’. In de molen op 

de begane grond zijn tevens het Toeristisch Info Punt (TIP De Wijk) en de Historische Ver-

eniging De Wijk/Koekange gehuisvest. Door onder andere de donatie van de TVM foundati-

on kan noodzakelijke investering plaatsvinden, waardoor De Wieker Meule weer jarenlang 

geschikt is om als levend monument in het centrum van De Wijk te functioneren. Een deel 

van het houtwerk en de molenzeilen worden vervangen.  
 

Ook een project voorleggen aan de TVM foundation? 
Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn kunnen een aanvraag indienen bij de TVM founda-

tion. De stichting diende samen met Van der Sluis Handel en Transport B.V. uit Rogat de 

aanvraag in. Een prachtig project dat past bij de voorwaarden van de TVM foundation. De 

Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM 

foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Ook een project voorleg-

gen aan de TVM foundation? Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over 

hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.   

Op de foto van links naar rechts: Annetta de Vries-Tabak (TVM foundation), Erwin de Jonge 

(molenaar), Warner van der Sluis (Transportbedrijf Van der Sluis), Bert Bakker (molenaar), 

Henry Oosterveen (molenaar), en bestuur Wieker Meule Els Frans, Ank van der Ziel en Hilco 

Vos.  
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'Op maandagochtend 'samen wandelen'  
onder begeleiding van Cornelia Meienhofer  

 

Ik woon nu een klein jaar in De Wijk en voel me steeds meer thuis in het mooie Reestdal. Het 

prachtige, zomerse weer heeft me op een idee gebracht om samen te genieten van het buiten 

zijn.  
 

Ik ben Healing Tao leraar en help vooral mensen zich bewuster te worden van hun lichaam.  

Mijn werk berust op de oude, taoïstische principes benaderd vanuit een westerse invalshoek. 

Een Weg=TAO naar meer  vitaliteit en innerlijk evenwicht.  
 

Het begint met leren ontspannen, overbodige energie loslaten waardoor nieuwe energie vrij-

komt en ruimte ontstaat. Dat gebeurt op alle niveaus; fysiek, emotioneel, mentaal en op 

zielsniveau.  Voor mij zijn dat onderwerpen waar mijn aandacht altijd weer naar toe           

beweegt.  
 

Onderstaand Chinees karakter symboliseert 'Verandering'.  

Ik heb hiervoor gekozen omdat in mijn leven grote, natuurlijke veranderingen hebben plaats 

gevonden.  Veranderingen brengen nieuwe bewegingen, keuzes en handelingen met zich 

mee. Alles is constant in verandering. 

 

- Aan het wandelen, wat al een hele, fijne, gezonde bezigheid is, wil ik graag nog iets                

toevoegen waardoor je misschien ook in jezelf in beweging komt.  

We beginnen de wandeling met een Chi Kung oefening (lichaamsoefening) en we lopen een 

stukje zonder te praten.  

Onderweg stoppen we af en toe en doen een 'kleine' meditatie of oefening. Iedereen neemt 

een eigen krukje of kussentje mee  om op te kunnen zitten. 

We sluiten af met een kopje thee bij mij thuis waar we ons ook bij aanvang verzamelen. 

 

Vriendelijke groet en graag tot ziens, Cornelia  
 

  
Tijd: 9.00-10.15 uur 

Data: 9, 16, 23, 30 juli / 13, 20, 27 augustus 

Adres: De Vos van Steenwijkstraat 13,  De Wijk 

Kennismaking: 5.- / daarna € 8,50,- per keer 

Drie keer voor: € 22,- (Graag contant betalen) 

(Froyak camping kruk € 5,90 bij ACTION in Meppel) 

 

www.creatievetaotraining.nl 

www.healingtao.info 

http://www.creatievetaotraining.nl
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Herinrichting Dorpsstraat de Wijk op schema 

In april  is gemeente De Wolden samen met uitvoerend aannemer Buning B.V. begonnen met 

het herinrichten van de Dorpsstraat in de Wijk. De plannen voor de herinrichting van de 

Dorpsstraat zijn gemaakt samen met inwoners en ondernemers van de Wijk.  

Uitvoering 

De nutsbedrijven hebben de afgelopen weken een groot deel van de kabels en leidingen ver-

legd of vervangen. Zij zijn naar verwachting begin juli klaar. Ondertussen is de aannemer, 

Buning, gestart met de aanleg van de hemelwaterriolering. Met dit hemelwaterstelsel wordt 

regenwater van de weg en aangrenzende gebouwen afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het 

gedeelte bij het Veenhovenplein tot de Wiltenweg is bijna klaar. 

Vanaf maandag 25 juni wordt de Dorpsstraat van de Wiltenweg tot aan de Vijverweg aange-

pakt. Voor dit gedeelte wordt de Dorpsstraat dan tijdelijk éénrichtinsgverkeer (west naar 

oost). Omleidingsroutes zijn aanwezig en alle bedrijven en winkels blijven bereikbaar. De 

aannemer werkt de komende maanden richting het ontmoetingscentrum De Havezate. Er 

wordt gewerkt in fases , 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 en te gebruiken. 

Vragen 

Hebt u tijdens de uitvoering vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met Gemeente de 

Wolden via telefoonnummer 14 0528 en met de uitvoerend aannemer Buning via telefoon-

nummer 0528-373164. Tijdens de werkzaamheden is iedere donderdagmiddag tussen 13.00 

en 14.00 uur een inloopspreekuur in de keet op het Holwortelplein. De gemeente en aan-

nemer stellen alles in het werk om overlast en ongemak zoveel mogelijk te beperken.  



 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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Concept Teamindeling Jeugd JO17 en JO19                   

seizoen 2018-2019  
 

Enkele weken geleden zijn de teams (JO17 en JO19) van Vitesse ’63 en WIJC voor het eerst 

samengekomen en zijn er een aantal onderlinge wedstrijden gespeeld. Er is een beeld ontstaan 

van de indeling, waarbij de insteek is geweest om ieder met plezier op z’n eigen niveau te 

laten voetballen. De teamcoördinatoren van Vitesse ’63 en WIJC zijn in overleg met huidige 

en nieuwe trainers en leiders tot de nieuwe concept indelingen gekomen. 
 

Omdat de samenwerking tussen Vitesse ’63 en WIJC nieuw is, is de indeling van de JO17 

teams een voorlopige indeling. De indeling zal pas na de bekercompetitie definitief zal wor-

den. Er zullen dus nog een aantal verschuivingen gaan plaats vinden. 
 

JO17-2 en JO17-3 worden beide gelijkwaardige 3e klasse teams. We hebben getracht zoveel 

mogelijk rekening te houden met de wensen en houden de opties voor eventuele onderlinge 

wijzigingen open. Uiteraard binnen de grenzen van mogelijkheden. 
 

Tevens willen wij een dringend beroep op jullie doen. Voor bijna alle JO17 en JO19 teams 

zijn wij nog op zoek naar trainers. Hieraan wordt op dit moment hard gewerkt. Ook worden 

er nog leiders bij de teams gezocht. Mocht u hieraan een bijdrage willen leveren of iemand 

kennen, dan horen we dat graag. Zonder de hulp en inzet van ouders, vrienden en kennissen 

gaat dit niet lukken. 
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de indeling of u willen aanmelden als leider/

leidster kunt u contact opnemen met de team coördinatoren. 
 

•Teamcoördinator WIJC JO17 tm JO19 – Ferry Johannes •fhannes@live.nl 

•Team coördinator Vitesse ’63 – Jacob vd Linde •tz@vitesse.nl 
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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 

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 

  

 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 juli 2018.  Kopij inleveren voor 16 juli 10.00 uur 

http://www.dewijk.info

