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In het voorjaar van 2018 heeft het bestuur 

van de Wieker Meule een verzoek gedaan 

aan de belastingdienst voor de zgn. ANBI 

status om het voor sympathisanten nog aan-

trekkelijker te maken de stichting financieel 

te ondersteunen. Een gift aan een instelling 

met een Algemeen Nut Beogende Instelling 

is namelijk voor de gever belasting technisch 

zeer voordeling. Tijdens de aanvraag bleek 

dat de statuten verouderd waren, notaris Sto-

tijn heeft deze belangeloos aangepast. Ook is 

er een vijfde bestuurslid gevonden om het 

vereiste aantal  compleet te maken. Het be-

stuur is blij met de komst van Jakob Brand. 

Op 27 september 2018 kwam het bericht bij 

het bestuur binnen dat de Wieker Meule van-

af 1 januari  2018 een Culturele ANBI instel-

ling is.  
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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                   

Wat me deze keer opviel!! 
 

De afgelopen week kwam ik, door een toeval-

ligheid, in contact met mevrouw Ammy van 

Gooswilligen, de vrouw van de uroloog Jan 

van Gooswilligen,  de alweer tien jaar gele-

den, veel te vroeg overleden arts, verbonden 

aan het Meppeler ziekenhuis. (Velen van ons 

zullen zich hem herinneren als de man die op 

zijn racefiets, gekleed in volledig wielrenners-

uniform, richting zijn werk in het ziekenhuis 

ging!). 
 

Ammy woont nog steeds in die prachtige, 

oude boerderij ‘De Bongel’, de woning van 

de vroegere huisarts dokter Tjeenk Willink. 

In die boerderij zetelt de Stichting 

‘Nepalimed’, opgericht door het echtpaar Van 

Gooswilligen, nadat zij, na hun pensionering, 

vele medische expedities over de gehele we-

reld hebben gemaakt. Zij kwamen daarbij o.a. 

terecht in  de federale republiek Nepal,  dat 

ligt in Azië, tussen India en China (Tibet). De 

hoofdstad is Kathmandu. Zij ontdekten dat 

het medisch klimaat, met name op het platte-

land, uitermate beroerd was. Huisartsen kende 

men er niet  en men was aangewezen op de 

wat grotere plaatsen. Men heeft de Stichting 

‘Nepalimed’ in het leven geroepen (gevestigd 

in De Wijk) met als focus het ziekenhuis met 

zijn buitenposten, dit zijn kleine klinieken op 

verre afstanden van het ziekenhuis, waar men 

verstoken is van medische hulp. Het kwam, 

heel langzaam dat wel, van de grond. Men 

ontdekte zelfs een ziekenhuis dat niet was 

afgebouwd wegens geldgebrek! Het besluit 

van Ammy en Jan was snel genomen! ‘Hoe 

dan ook, wij gaan trachten geld bij elkaar te 

krijgen om dit ziekenhuis verder af te bou-

wen’, was het eerste wat men tegen elkaar 

zei!   Het ziekenhuis staat onder de bezielende 

leiding van Ram Shrestha, die zijn arts- en 

chirurgen opleiding in Oostenrijk heeft geno-

ten. Hij krijgt veel financiële steun  met name 

van West-Europese landen. 

Het werd langzamerhand een volwaardig zie-

kenhuis daar in dat prachtige land. Helaas was 

er ten gevolge van een aardbeving in 2016 de 

nodige schade, doch men heeft de schouders 

er niet onder weggehaald en men is doorge-

gaan.  
 

Om nu deze stichting wat meer bekendheid te 

geven is er een projectcommissie, bestaande 

uit Arend Stapel, Andre Tempelaar, Jan 

Steenbergen en Ton Henzen gevormd  en dat 

comité organiseert in samenwerking met ‘De 

Wilde Ganzen’, op dinsdagavond 6 november 

in Schouwburg ‘Ogterop’ in Meppel, een be-

nefietavond. De aanvangstijd is 20.00 uur. De 

presentatie is in handen van NOS sportver-

slaggever (wie kent hem niet??) Herbert Dijk-

stra.  
 

De volgende sprekers zullen aan het woord 

komen:  Bram Tankink, wielrenner en Nepal-

kenner; René de Bos, Mount Everest beklim-

mer; Biraj Karmacharya en Roshan Mahato; 

van het ziekenhuis Nepal. Verder werkt er een 

Nepalese dansgroep mee, er wordt een film 

‘15 jaar Nepalimed in Dhulikhel’, er is een 

foto expositie buitenposten van onze plaatsge-

noot Rob Hoorn  en ook treedt op onze plaats-

genote Greetje Bijma,de vrouw met die bij-

zondere stem! Toegang gratis, maar een klei-

ne bijdrage voor de stichting wordt op prijs 

gesteld. 

 

Jan Tijink   Prins Clauslaan 1 
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SWE Apollo pakt uit met schitterend Triple Concert 
 

Na afloop van de generale repetitie keken de drie dirigenten van MPB Concordia, Popkoor 

Nameless en SWE Apollo elkaar aan. Het Triple Concert kon wel eens een gigantisch optre-

den worden.  
 

De muzikanten hadden inmiddels een plekje opgezocht in de kantine van de sporthal, waar 

Koop en Lia Holterman hun eigengemaakte soep en belegde broodjes hadden klaar gezet.  

Om 19.00 uur kwamen de eerste toeschouwers zich al melden bij Sporthal De Slenken en 

vlak voor aanvang van het Triple Concert waren alle stoelen bezet en ook op de tribune en bij 

de sta tafels hadden de muziekliefhebbers een plekje opgezocht. 
 

Even was de zaal donker en schemerig, terwijl Voice-over Chris Kroezen het publiek infor-

meerde wat er die avond allemaal te verwachten was. Daarna zette Octopus Licht en Geluid 

de muzikanten en zangers en zangeressen in sfeervolle verlichting wat de hele sfeer nog 

mooier maakte! Popkoor Nameless en SWE startten het optreden, met hoe kan het ook an-

ders, Listen tot he Music! Wat daarop volgde was een enerverend, gevarieerde avond waar 

het publiek meer dan waar voor haar geld kreeg en de muzikanten en zangers/zangeressen 

trakteerde op veel applaus! Indrukwekkend was het gezamenlijke optreden van MPB Concor-

dia en SWE Apollo met het nummer Eloise. Dit nummer is gearrangeerd door Martien Slin-

gerland en Jan de Kwant van MPB Concordia. Vol enthousiasme werd het optreden vervolgd 

en Nameless liet zich van haar beste kant horen met het prachtige nummer Is She Realy go-

ing out with him van Joe Jackson. Natuurlijk mocht Venus van Shocking Blue en Don’t Stop 

me Now van Queen, deze avond niet ontbreken.  
 

Hallelujah van Leonard Cohen en Everybody Needs Somebody gaf de sublieme samenwer-

king aan tussen Popkoor Nameless en het slagwerkensemble! MPB Concordia speelde nog 

een nummer van Popmuzikant Sting en als je je ogen dicht deed, waande je je in de Oosten-

rijkse Alpen, bij het spelen van The Sound of Music, waarbij de veelzijdigheid van MPB 

Concordia te zien en te horen was! De finale van de avond werd afgetrapt door SWE Apollo 

met een medley van Marco Borsato en er werd ouderwets mee gezongen met een medley van 

Vrouw Haverkamp, Alie en Oerend Hard van Normaal! Smoke on the Water van Deep Pur-

ple zou het laatste nummer van de avond zijn maar wat is een optreden zonder toegift. Nog 

eenmaal werd River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner ingezet, waarna de zaal 

ongeveer ontplofte! (foto: Hilde Schreur) 
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Succesvol spreekuur met Sleutelstudent 

Aan het begin van het gratis computerspreekuur van Sleutelstudent stonden al drie dames met 

smart te wachten op hulp. De twee Sleutelstudenten Max en Nander hadden nagenoeg alle 

tijd (2 uur) nodig om alle hulpvragen af te handelen. De hulpvragen varieerden enorm. Vra-

gen betreffende veiligheid, over instellingen van smartphone en tablet. Zelfs de nieuwe priva-

cywet veroorzaakte vragen. Een helemaal vastgelopen laptop die niet meer wilde opstarten 

kwam ook aan bod. Dit soort ‘grote’ problemen vergen eigenlijk te veel tijd. Gelukkig verliep 

het sneller dan verwacht en er was genoeg tijd beschikbaar om het probleem te verhelpen.  
 

Advies over het versnellen van een laptop of desktop werd ook een aantal keer gegeven. Veel 

winst kan behaald worden met een SSD. Dit type harde schijf vervangt de traditionele draai-

ende schijven in een harde schijf door geheugenchips. Een SSD is al vanaf een 30 euro be-

schikbaar (met geringe opslagruimte). Een SSD verbeterd de algemene werking van de PC of 

laptop. Sleutelstudent kan alle bestanden overzetten zodat er niks verloren gaat.  Het Glasve-

zel De Wolden project kwam ook een aantal maal over tafel. Een nieuw e-mailadres aanma-

ken was zo gepiept. Al met al kregen de jongemannen veel waardering. Medio half januari 

ziet Sleutelstudent u graag bij het volgende gratis spreekuur in de prachtige nieuwe biblio-

theek van De Wijk.   
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Jeugd Play-Inn groot succes! 
 

Wat is beter: onderuitgezakt muziek maken of op het puntje van je stoel zitten? Kun je met 

een tuinslang en een trechter muziek maken? Kun je met een blokfluit een doedelzak nadoen? 

Op deze (en meer) vragen kregen de enthousiaste jeugdige muzikanten zaterdag  6 oktober op 

ludieke wijze een antwoord van Ivo Kouwenhoven tijdens de Jeugd Play-Inn in de Brede 

School in De Wijk.  
 

Ivo is dirigent, componist, arrangeur, schrijver, inspirator en ga zo maar door. Zijn motto 

’verder kijken dan de muzieknoot lang is’ is een voorbeeld voor velen. Zijn enthousiaste ma-

nier van dirigeren en les geven zorgde er voor dat de jeugdige muzikanten op het puntje van 

hun stoel zaten en van het begin tot het eind geconcentreerd bleven. En dit resulteerde weer in 

een prachtig groot jeugdorkest dat vanaf de eerste noot veelbelovend klonk.  
 

Tijdens het slotconcert aan het einde van de dag waren alle aanwezige ouders, broers & zus-

sen, opa’s & oma’s dan ook zeer verrast over het eindresultaat. In totaal zijn er vijf stukken 

uitgevoerd en klonken ze allemaal als een klok. De aanwezigen genoten zichtbaar. Grote ver-

wondering was er voor het letterlijke samenspelen: met z’n tweeën op één instrument spelen. 

Dat zie je niet zo vaak! Door op een ongedwongen manier zo met muziek bezig te zijn en de 

jeugd echt in de schijnwerpers te zetten houd je ze gemotiveerd en betrokken bij je vereni-

ging. Dit gegeven werd dan ook uitgebreid toegelicht tijdens de lezing over jeugdbeleid door 

Ivo welke volgde op het slotconcert. Een interessante lezing voor alle bestuurders van de mu-

ziekverenigingen uit de omgeving van De Wijk. Er ontstonden spontaan nieuwe initiatieven 

die nu uitgewerkt gaan worden.  
 

De Jeugd Play-Inn werd georganiseerd door de jarige Koninklijke Muziekvereniging Apollo. 

Al 120 jaar is Apollo een bloeiende vereniging en dat wordt het hele jaar al gevierd met diver-

se optredens en concerten. Dit jaar zijn er meer grootse activiteiten op het programma. Zater-

dag 13 oktober  was het Tripleconcert van het slagwerkensemble van Apollo samen met Pop-

koor Nameless en MPB Concordia uit Krimpen a/d IJssel in Sporthal de Slenken.  Het Har-

monieorkest sluit het feestelijke jaar af met een concert in Schouwburg Ogterop op zondag 18 

november. Kijk voor meer informatie op de website www.apollodewijk.nl  
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Bibliotheken De Wolden 

vieren 10-jarig bestaan  

In 2018 bestaat BoekStart tien jaar. Boekstart 

is het succesvolle programma van de biblio-

theek dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun 

ouders van boeken laat genieten. Al ruim 

10.000 BoekStartkoffertjes hebben via een 

Drentse bibliotheek baby’s bereikt. Om dit te 

vieren organiseren de bibliotheken in De 

Wolden voorstellingen voor dreumesen van 1 

tot 3 jaar en hun ouders. Daarnaast was er in 

september een actie waarbij vinders van een 

gouden wikkel een mooi prijzenpakket ont-

vingen. 

De Gouden Wikkel-actie 

Om het succes van tien jaar BoekStart te vie-

ren organiseerden de Bibliotheken Drenthe de 

Gouden Wikkel-actie. Wie in de actieperiode 

(van 10 tot en met 29 september) zijn of haar 

kind lid maakte van de bibliotheek en in het 

BoekStartkoffertje een gouden wikkel vond, 

ontving een leuk prijzenpakket.  

Iedere baby die wordt ingeschreven als lid 

van de bibliotheek, ontvangt een gratis koffer-

tje met boekjes. In de bibliotheken in De 

Wolden zijn speciale hoeken met boeken voor 

baby’s. Van september tot en met mei organi-

seren de bibliotheken BoekStartuurtjes voor 

kinderen van 1-3 jaar. Dit zijn gezellige en 

interactieve voorleesuurtjes voor ouders en 

dreumesen. De BoekStartuurtjes worden ge-

organiseerd door bibliotheken De Wolden 

met medewerking van De Jeugdgezondheids-

zorg. De gemeente De Wolden subsidieert de 

BoekStartuurtjes. Ook de kinderopvang be-

steedt aandacht aan BoekStart.  

Gratis voorstellingen  

Poppentheater Het @penstaartje geeft in het 

kader van ’10 jaar BoekStart’ op woensdag 

31 oktober een voorstelling in Bibliotheek 

Ruinerwold. Op woensdag 7 november kun-

nen kinderen van 1 tot 3 jaar en hun ouders 

naar de voorstelling in Bibliotheek Zuidwol-

de. Bibliotheek Ruinen zet op woensdag 14 

november de deuren open en in Bibliotheek 

De Wijk zijn de dreumesen en hun ouders op 

woensdag 21 november van harte welkom. 

Alle voorstellingen zijn van 10.00 tot 10.45 

uur en, dankzij bijdrage van gemeente De 

Wolden, gratis toegankelijk. Vooraf aanmel-

den bij de betreffende bibliotheek is aan te 

raden in verband met het beperkt aantal plaat-

sen. 

Boekstart 

Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, 

zijn later beter in taal. Voorlezen versterkt 

bovendien de band met je baby. Vanuit deze 

gedachtes is BoekStart ontstaan, een program-

ma waarin kinderen van 0 tot 4 jaar samen 

met hun ouders van boeken kunnen genieten. 

Vanaf het moment dat een kind drie maanden 

is, kun je samen al ‘speellezen’ (plaatjes kij-

ken, praten en zingen).  

Jaarlijks worden er in Drenthe zo’n 1.000 

baby’s ingeschreven. Dat betekent dat er de 

afgelopen 10 jaar ruim 10.000 BoekStartkof-

fertjes zijn uitgereikt. Veel ouders/verzorgers 

komen daarna regelmatig in de bibliotheek 

om boekjes te lenen of mee te doen aan de 

voorleesuurtjes. 

Extra service 14 0528  
Dagelijks bellen veel inwoners met de ge-

meente en soms met velen tegelijk. De wacht-

tijd kan hierdoor oplopen. Om dit te voorko-

men introduceert gemeente De Wolden vanaf 

maandag 17 september een extra service. Dit 

is de callbackservice: inwoners van De Wol-

den kunnen de gemeente laten terugbellen. 

Als het algemene nummer wordt gebeld, kan 

de beller na één minuut wachten de cijfers 

van zijn/haar telefoonnummer intoetsen. Zo-

dra er geen wachtrij meer is, belt een mede-

werker van de gemeente terug.  Deze mede-

werker maakt deel uit van het telefoonteam 

van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden 

en Hoogeveen. Dit team beantwoordt tele-

foontjes die via het algemeen nummer 14 

0528 binnenkomen. 

 



 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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Bij ons kunt u ook terecht voor Gelpolish 

Tegen inlevering van deze bon  

Voor slechts: € 17,50  (i.p.v. € 23,00) 

Actie geldig t/m 30 november 2018 

Nierstichting zoekt vrijwilligers in De wijk 
 

Je zal maar slecht of geen werkende nieren hebben. Dat betekent een aantal keren per week 

uren aan een dialyse apparaat gekoppeld zitten om je bloed te zuiveren. Als je geluk hebt kun 

je, vaak na jaren wachten, in aanmerking komen voor transplantatie van een donor nier. Jaar-

lijks sterven veel patiënten omdat de donor nier te laat komt. Ruim 1,5 miljoen mensen in 

Nederland lijden aan een chronische nierziekte. Bijna 7000 mensen zijn aangewezen op dia-

lyse om in leven te blijven.  
 

Daarom zijn onze collectanten zo ontzettend belangrijk en wil ik ze langs deze weg bedanken 

voor hun inzet. Ruim € 851,- is er in september weer opgehaald. Helaas, wordt de groep col-

lectanten steeds kleiner en hebben we dringend nieuwe mensen nodig om alle wijken te be-

trekken bij de collecte zodat de opbrengst nog hoger wordt. Ik wil 

ook mijn mede coördinator dhr. J. Jongstra bedanken voor zijn 

inzet. Hij neemt afscheid van ons i.v.m. zijn verhuizing en ik 

wens hem en zijn vrouw het allerbeste in de toekomst.  Dat bete-

kent dat ook een nieuwe coördinator welkom is om mij te helpen 

de collectebussen te verdelen en weer in ontvangst te nemen, het 

geld te tellen zodat het op de rekening van de nierstichting gestort 

kan worden. 
 

Wilt u zich ook inzetten voor dit uiterst belangrijke vrijwilligers-

werk, als collectant of collecte coördinator kunt dan kunt u con-

tact opnemen met dhr. R. Bernardus. Telefoon 0522- 441546 
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Schoenendoosactie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie4kids, beter bekend als de schoenen-

doosactie, gaat weer van start. Het is bij deze 

actie de bedoeling dat kinderen in Nederland 

een schoenendoos versieren en vullen met 

schoolspullen, verzorgingsspullen en speel-

goed. De organiserende stichting doet er een 

boekje met Bijbelverhalen bij en daarna wor-

den de dozen in verschillende landen uitge-

deeld. De kinderen daar ervaren de schoenen-

doos echt als een cadeautje. Nu zou het na-

tuurlijk leuk zijn als er zoveel mogelijk 

schoenendozen gevuld en verstuurd kunnen 

worden (voor de verzending wordt een bij-

drage van 5 euro per schoenendoos ge-

vraagd). Meer informatie over de actie is te 

vinden op actie4kids.org. Een deelnamefor-

mulier is op voorgenoemde website te down-

loaden of af te halen bij Molenstraat 22 in De 

Wijk. Hier kunnen ook de gevulde schoenen-

dozen, voor 20 november, worden ingele-

verd. 
 

Personal training bij Atlas 

Sport – ook iets voor jou? 
 

Bij Atlas Sport kun je natuurlijk gewoon zelf 

fitnessen of meedoen aan de vele lessen die 

op het programma staan. Het is ook mogelijk 

om je persoonlijk te laten trainen en begelei-

den. Waarom zou je dat doen? We vroegen 

het onze personal trainer, Arjan Harthoorn. 

Arjan: ‘Sommige mensen hebben een speci-

fiek doel en weten niet precies hoe dat te be-

reiken. Of ze proberen het al een tijd maar het 

lukt niet. Dat kan het helpen om persoonlijke 

begeleiding te vragen. Dat kan zijn voor een 

paar uren of voor langere tijd; net wat je zelf 

wilt.’ 

 

Wat houdt de begeleiding van Arjan in? Ar-

jan: ‘Ik luister vooral heel goed naar wat ie-

mand wil en ook wat diegene niet wil. Het 

zijn vaak geen grote sportieve prestaties die 

als doel genoemd worden. Veel meer ligt 

vaak de nadruk op aandacht en begeleiding; 

het zorgen voor meer zelfvertrouwen. Uiter-

aard horen daar sportieve trainingen bij en 

wijs ik op het belang van een verstandig leef-

patroon en gezond eten.’ 
 

Je ziet vaak grote verhalen over successen die 

te mooi lijken om waar te zijn. ‘Dan zijn ze 

meestal ook niet waar’, zegt Arjan. ‘De reali-

teit is dat je vaak in hele kleine stapjes naar je 

doel toewerkt. Het belangrijkst is dat je door 

de persoonlijke begeleiding en goede ge-

sprekken je prettiger gaat voelen en zelfstan-

dig nog meer en grotere stappen kunt zetten 

op weg naar je doel.’ 
 

Wil je meer weten of een les proberen? Bel of 

app dan Arjan: 06-50294843. 

www.atlassport.nl 
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Prachtig jubileumconcert ‘Kunst naar Kracht’  

Zaterdag  13 oktober vond er in de Ned. Herv. Kerk in IJhorst een uniek concert plaats. Om-

dat het ouderenkoor ‘Kunst naar Kracht’ dit jaar zijn 50-jarig jubileum viert was het idee 

opgevat om een jubileumconcert te organiseren. De dirigent van dit koor is tevens de dirigent 

van een paar andere koren, te weten  ‘Koor van Streek’ uit Wapserveen en ‘Crescendo’ uit 

Nijeveen. Gezamenlijk hebben deze koren dit concert op verzorgd. Door de grote verschei-

denheid van deze koren is er een uiterst gevarieerd programma neergezet.  

 

Het publiek kon genieten van een groots muzikaal gebeuren. De belangstelling was goed en 

de waardering was groot. Ook het tussentijdse intermezzo van Het Havelter Ensemble was 

erg mooi. Er werden per koor twee keer een blokje van vier nummers gezongen. Gedirigeerd 

door Hennie Dijkstra en op de piano begeleid. Ook kwam de pianist Tiemen Slomp uit Rui-

nerwold regelmatig in actie. De generale repetitie was van 16.00 uur tot 18.00 uur, waarna de 

drie koren gezamenlijk van  een uiterst gezellige broodmaaltijd konden genieten. Deze was 

zeer goed verzorgd door de COOP uit De Wijk. De prachtige welverdiende bloemen na af-

loop kwamen van Bloemenboetiek Jarina. 
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Glasvezel De Wolden actief bezig in De Wijk 
 

De Wijk loopt langzaam warm voor aanleg voor Glasvezel in De Wijk. De allerlaatste infor-

matieavond van Glasvezel De Wolden op 20 september  in de Havezate werd ook druk be-

zocht.’ Maar nog lang niet iedereen heeft een abonnement afgesloten’ vertelt Gerhard Kip-

pers, directeur van Glasvezel De Wolden. ‘We kunnen er zeker nog wel een aantal abonnees 

bij gebruiken’.  
 

Op dit moment zijn de medewerkers behoorlijk actief bezig in De Wijk. De eerste activiteiten 

zijn ontplooid zoals: informatieavonden, de schouw en er wordt nog steeds volop gegraven.  

Vanwege de herinrichting van de Dorpsstraat  kreeg de aannemer gelijk de kans om gelijk 

met deze nieuwe inrichting de glasvezelkabels op deze route vast in te graven en de winkels 

en woningen vast aan te sluiten. Dat betekent dat een klein deel van de inwoners van De Wijk 

de kabel nu al in huis heeft, terwijl de overige adressen nog geduldig moeten wachten op hun 

aansluiting.  
 

Ook de laatste wijkcentrale heeft onlangs een plekje gevonden. En dit is letterlijk een ‘Wijk-

centrale’ want hij staat midden in De Wijk. Onder het toeziend oog van de aannemer maar 

ook van buurtbewoners werd het betonnen huisje voorzichtig op het klaarliggende zand-

lichaam geplaatst.  
 

‘Met de aanleg van Glasvezel in De Wijk is een bedrag gemoeid van twee en een kwart mil-

joen euro, daarom is het van belang om zoveel mogelijk abonnementen af te sluiten’ vertelde 

Gerhard Kippers, directeur van Glasvezel De Wolden. Dit kan bij de aanbieders: Stipte, Fiber 

en Tweak. 
 

Wie vragen heeft kan ook terecht bij de welbekende Glasvezel caravan. Deze staat elke zater-

dag tot aan de kerstdagen bij de molen in De Wijk. De telefonische helpdesk is dagelijks tij-

dens kantooruren geopend. Wie tijdens kantooruren 0522 -70 10 70 belt, wordt snel gehol-

pen. Ook mailen kan op info@glasvezeldewolden.nl. Het kantoor aan de Hoofdstraat 41A is 

op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur geopend en op 

woensdag ook ’s middags van 02.00 tot 04.00 en ’s avonds van 18:00 tot 20:00 uur 
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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 10 november 2018.  Kopij inleveren voor 5 nov 10.00 uur 

Ervaar zelf wat uw buurman zegt!  
De Wolden  

Financiële dienstverlening 
Hypotheken Sparen Bankieren Lenen Verzekeren 

0522 -47 67 80       Dorpsstraat 72-a  

baliedewijk@wolden.nl       de Wijk 

http://www.dewijk.info



