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Gezamenlijke sportdag valt in de smaak

Kinderen van IKC de Horst, OBS de Rozebottel en de Johan Frisoschool uit Koekange
genoten vorige week van een mooi opgezette
sportdag bij Zwembad de Slenken. De sportactiviteiten bestonden uit: verspringen, hindernisbaan, hockeyparcours, boogschieten,

grote bal werpen, knothockey en stoepranden. In het zwembad waren schatduiken en
baantjes zwemmen erg in trek. In de sporthal
was een luchtkussen geplaatst. Hier werd een
estafette gehouden. Daarnaast waren er nog
workshops Kickboksen en Freerunnen.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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die molen te overdenken, maar ik zag meteen
onder mij ook hoe fantastisch, nu ook de reDat was toch wel het zicht op, vanaf de omnovatie van onze Dorpsstraat is voltooid, dit
loop bovenin onze Wieker Meule zoals ik het gebied er nu bijligt. Temeer nu Gerard en
nog altijd noem, het oude schoolplein. Mijn
Katja Imberg het aan hebben gedurfd hun
gedachten gingen terug naar de tijd dat ik in
Welkoopwinkel te verbouwen. Hoe ze het
onze oude school voor de klas stond (het
hebben aangedurfd om de oude
hoofd der school gaf toen nog gewoon les!)
‘landbouwloods’ om te toveren tot een winkel
en naar buiten keek (de leerlingen konden dat met een zeer groot assortiment! ‘Je kunt er
echter niet, want de ramen waren dermate
voor elke vogel zijn eigen nest kopen’ en een
hoog, dat dat echt niet ging, zeker zittend
keur aan grasmaaiers etc., staat ter beschikniet!) en dan zag ik die vele, oude bomen op king aan het winkelend publiek!
het schoolplein, het huis van de familie
Een geweldige aanwinst voor het winkelbeSloots, achter de school stond een of andere
stand in De Wijk en voor het publiek in zijn
schuur (turfhok werd het ook wel genoemd), algemeenheid. Hulde!
tegen die schuur aan stond een benzinepomp Jan Tijink,
waar wijlen Jaap Bakker altijd tankte met de Prins Clauslaan 1.
vrachtauto van de toen nog gemeente De
Wijk. Men heeft mij wel eens verteld dat die
schuur in vroegere jaren ook dienst deed als
Zondag 18 augustus gaat Cabriorit De Wijk
gevangenis!
voor de dertiende keer plaats vinden. De start
Wat verderop, richting Briëtweg , stond nog
is dit jaar bij restaurant /grand café Mulino.
een houten keet, een soort werkplaats/
Vanaf 10.30 uur kunnen deelnemers zich daar
schaftlokaal, van de mannen van de dienst
melden om het routeboekje in ontvangst te
gemeentewerken. En ook stond daar ons gym- kunnen nemen. Er kan tussen 11.00 uur en
nastieklokaal. Wat is er veel (en mooi!!) ver- 12.30 uur gestart worden.
anderd! In 1977 bouwden we een nieuwe
De route is deze keer zo’n 145 km lang en zal
school op de hierboven genoemde vlakte.
weer door heel veel verschillende soorten
(waar nu de Coop is gevestigd) Een pracht
landschappen voeren. Eindpunt van de rit is
school, waar we heel trots op waren. Doch
wederom bij restaurant/grand café Mulino.
helaas heeft dat gebouw, voor die tijd ultramodern ingericht, geen lang leven gehad (nog Daar is de gelegenheid om na afloop nog
geen 30 jaar!), want een aantal jaren geleden even gezellig iets te drinken. En om met anontstond er in onderwijskringen het symbool: dere deelnemers nader kennis te maken of om
‘Brede School’. En ik roep wel eens: ‘Als je de rit te evalueren.
als dorp geen Brede School en een Rotonde
Wie mee wil doen met de Cabriorit kan zich
hebt, kun je eigenlijk niet meedoen in de vaart inschrijven via www.cabrioritdewijk.nl Er is
der volkeren!’.
in totaal plaats voor 125 equipes. Vol is vol,
Weg mooie school, op naar het eind van de
Houd ook de FB pagina www.facebook.com/
Postweg! Dit stond ik allemaal daar boven op cabrioritdewijk in de gaten.

Wat me deze keer opviel!!

Cabriorit

Te koop gevonden, verloren
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Veel te vroeg moeten wij afscheid
nemen van
Rienk Dijkstra
de Wijk: buren Molenstraat
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Ria Westerhuis onthult paneel langs de Reest
Samen met Hans Dijkstra, terreinbeheerder bij Landschap Overijssel, heeft dichteres Ria
Westerhuis een paneel onthuld met een van haar gedichten, namelijk ‘de Riest’. Voorafgaand
aan de onthulling vertelt Ria over de geschiedenis van haar familie. Al vele jaren is die verbonden met de Reest en Den Westerhuis. ‘Daar komt mijn naam vandaag’, legt Westerhuis
uit.
De dichteres schrijft in de streektaal van de Reest, de grensrivier tussen Overijssel en Drenthe. Westerhuis maakt geen onderscheid tussen de beide provincies. ‘Ik voel me met beide
verbonden.’ Toen ze met Hans Dijkstra in contact kwam, waren beide het er al snel over eens
dat er een mooi plekje voor het paneel gezocht moest worden. Dat werd gevonden bij het
Bruggetje van Bartje. Het bord staat aan de Overijsselse kant en wie het gedicht leest en vervolgens de blik omhoog werpt, ziet de Reest in al haar glorie.
Zie hoe zij meandert
tussen grössprieten
en vergeet-me-nieten
stromend
van oost naor west
Landschap Overijssel heeft
ervoor gezorgd dat de bosschage rondom de Reest uitgedund is. Daardoor komt
niet alleen het paneel mooier
uit, maar krijgen de wandelaars ook een mooier uitzicht
over het Reestdal. Ria Westerhuis is blij met de locatie en het mooie, houten paneel. Ria
Westerhuis is blij met de locatie en het mooie, houten paneel. ‘Dit is een plek waar ik mij
thuis voel, waar ik iedere keer weer graag kom om te wandelen en te genieten van de natuur'.

VTV de Slenken houdt open dag
Volkstuin vereniging de Slenken uit de Wijk houdt dit jaar in samenwerking met Groei en
Bloei een open dag. Zaterdag 15 juni zijn bewoners uit de Wijk en omstreken welkom om
onze tuinen te bezichtigen. Belangstellenden kunnen tussen 9:00 en 13:00 uur een kijkje komen nemen op ons volkstuinencomplex. Voor vragen over tuinieren of het hebben van een
volkstuin, wordt u deskundig bijgestaan door een van onze leden. Kom gerust een kijkje nemen, de koffie staat voor u klaar. De volkstuin is te vinden aan de Broeksteeg gelegen aan de
Hendrik Tillemaweg achter het Zwembad.
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Swim2Walk wederom een groot succes
De Swim2Walk georganiseerd door de organisatie van de wandel4daagse en van de
zwem4daagse is wederom een groot succes geworden. Mede door de afwisseling waren er
veel deelnemers. Bij de start op dinsdag waren er meer dan honderd zwemmers die baantjes
kwamen trekken in het zwembad. Mede door het mooie weer was een duik in het zwembad
beslist geen straf. Ook trad het leerlingenorkest van Apollo onder leiding van Ilona Slomp
op.
Woensdag
ging de
route door
verzorgingstehuis
Dunninghe,
waar de
wandelaars
door vele
senioren
werden
aangemoedigd. Bij de
stempelpost stond
de tent van
de Welkoop, waar
een beker
ranja, aangeboden door speeltuinvereniging de Speulhorst, en koek van de Coop kon worden
genuttigd. Er gekozen worden voor 2,5, 5 of 10 km. Donderdag was het wederom zwemmen.
Bijna tweehonderd deelnemers waren van de partij. Na het zwemmen kregen de deelnemers
een zakje chips, aangeboden door de Coop. De werkgroep draagt dit jaar nieuwe shirtjes,
mede mogelijk gemaakt door Aajee Reklame en Advies.
Vrijdag tijdens de afsluitende dag liep de jeugd door de brandweerkazerne. Hier deden een
paar honderd wandelaars aan mee. Onderweg werd even een pauze ingelast om een ijsje te
eten. Met de koninklijke muziekvereniging Apollo voorop werd het laatste stuk ingezet naar
het zwembad. Wie zin had was na afloop uiteraard van harte welkom om nog even een duik
te nemen. Als afsluiting was er discozwemmen.

J&J markt en partijhandel
Elke 1e zaterdag v/d maand zijn wij aanwezig
op de IJhorster markt (april t/m okt)
E-mail: info@jenjmarkthandel.nl
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Kindertheater geopend
Zaterdag 25 mei is het
kindertheater aan de
Willem Koopsweg in
De Wijk geopend door
Riet Muller. Kindercircus Okidoki was van de
partij om een aantal
voorstellingen te verzorgen. Verder waren doorlopende activiteiten, van
mobiele smid Jan Bos,
muziekoptredens, bellen
blazen, pannenkoeken
bakken met meel van de
Wieker Meukle, imkersvereniging met honing
en een relaxplak om de
zwerfboeken te lezen. En uiteraard koffie, thee en diverse lekkernijen om te proeven.

Opgave Beachvolleybaltoernooi al mogelijk!
Zondag 18 augustus is het weer zo ver! Het tweede Beachvolleybaltoernooi bij café de Wiekslag. Opgave is vanaf heden mogelijk.
Meld je dus snel aan met je team. Jullie moeten min. 14 jaar zijn. Voorkeur gaat uit naar gemixte teams van minimaal 4 tot maximaal 6personen. Vriendelijk doch dringend verzoek alle
deelnemers van je team + je teamnaam te mailen naar maria@cafedewiekslag.nl. Wees snel,
want vol is vol!
Kosten per team zijn € 20,00 hiervoor krijg je een lekkere kop koffie en een broodje en natuurlijk een geweldige middag. Inloop van toernooi 10.00 uur, start competitie 10.45 uur. Verwachte eindtijd 17.30 uur.
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Dorpshuis de Havezate: Voor en door De Wijk
Een goeie start is het halve werk, en we staan al in de startblokken. Al het voorwerk is bijna
gedaan, goede afspraken gemaakt met de gemeente, ruimte gecreëerd voor nieuwe initiatieven en investeringen, wat ons betreft kan de verzelfstandiging per 1 juli a.s. doorgaan.
Daar hebben we helpende handjes bij nodig, want met ons vieren is de ploeg gewoon te klein
en te kwetsbaar.
Nu is het aan De Wijker bevolking om aan te haken en dan kunnen we los!
We doen het voor De Wijk maar moeten het ook doen met De Wijk.
Dus sta op Wiekers en maak er samen met ons een succes van!
Wij geloven erin, jullie ook?
Nou, kom op dan!
Meedenken over renovatie, verbouwing en onderhoud?
Tijd en zin om de nieuwe website die we willen maken te gaan beheren?
Helpen mee besturen?
Ideeën over nieuwe activiteiten?
Er aan bijdragen het Dorpshuis echt een bruisend en gezellig centrum van De Wijk te maken?
Bereid om een paar uurtjes per week een handje te komen helpen?
Graag gaan wij met jullie in gesprek om samen goed van start te gaan.
Want samen staan we sterk!
DUS DOE OOK MEE!
Elke maandagavond zijn we vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis, meld je aan.
Jan Smits
Coen Meenhorst
Janet de Roo
Tinus Nijstad
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Winnaars klaverjassen bekend

De klaverjascompetitie seizoen 2018/2019 zit er weer op bij cafe de Wiekslag. Elke maandag
wordt er door bijna 25 personen een kaartje gelegd. Hierbij zijn vlees en geldprijzen te winnen. Onlangs werden de winnaars van het afgelopen seizoen dat van september tot april
duurt bekend gemaakt. 1e Albert Vogelzang, 2e André Dekker, 3e Jan Kolk en 4e Gerard
Kienstra. De competitie start weer op de eerste maandag van september. Wil je ook mee
doen, loop dan gerust eens binnen en doe mee! Een speciaal bedankje was er voor Dirk
Klomp en Jannes Prins voor het bij houden van de punten tijdens het seizoen.

Dickninge nader beschouwd
De Historische
Vereniging De
Wijk-Koekange
organiseert op
dinsdag 18 juni
2019 een wandeling met als thema ‘Dickninge,
nader beschouwd’. Onder
leiding van een
gids. De wandeling is ongeveer 1
km en duurt ongeveer 1 uur.
Kosten € 2,00
p.p. Aanvang
19.00 uur bij het
grote witte hek in Dickninge. Opgave: bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in de molen
van de Wijk, elke dag geopend van 10.30 uur tot 14.30 uur.
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Staphorst plaatsgevonden, na de Wijk volgen
nog wedstrijden in Nieuwleusen en Hippisch
Holtrijk, waarna op 23 juli de finale plaatsMet meer dan tweeduizend starts is het land- vindt in Veeningen tijdens het CH De Wolden. De organisatie in de Wijk is blij met de
goed Dickninge in de Wijk weer het toneel
toevoeging, die vorig jaar al veel extra’s
van het Pinksterconcours de Wijk. Het programma biedt voor alle niveaus en leeftijden bracht, vooral ook omdat niet alleen naar de
springfouten wordt gekeken. Twee juryleden
wedstrijden, waarbij in de Wijk ook plaatbeoordelen de springaanleg en de rijdbaarheid
sing kan worden afgedwongen voor finales
van het paard. Kenners zien dan al of er veel
van verschillende competities: De Wolden
Cup voor jonge paarden, de Van der Graaf de toekomst in een paard zit.
Molen Dressuurcompetitie, en de Horka Cup Ponyklassen
voor pony’s.
Zaterdag 8 juni komen alle ponyklassen aan

Pinksterconcours kleurt
De Wijk drie dagen lang

De organisatie van het Pinksterconcours is
ook dit jaar weer gezegend met een leger van
ruim honderd vrijwilligers en vele sponsors,
die dit driedaagse evenement mogelijk maken. ‘We zijn erg blij dat we vele nieuwe
sponsors mogen verwelkomen’, zegt Henk
Kamerman namens de organisatie. Net als
voorgaande jaren wordt er op pinksterzondag
niet gereden.
Het concours Hippique begint vrijdag 7 juni
met de springrubrieken in de klassen L en M,
alsmede de dressuurklassen B, L1, L2 en Z1.
Ook de strijd om De Wolden Cup voor 4- en
5-jarigen staat voor de vrijdag geprogrammeerd. De eerste selectiewedstrijd voor die
Wolden Cup heeft afgelopen weekend al in

bod, van B tot en met ZZ. Deelnemers kunnen tevens plaatsing afdwingen voor de finale
van de Horka Cup, die op 13 juli in Zwolle
wordt verreden. Deze cup telt liefst acht selectiewedstrijden. Ook wordt deze middag
weer de Bixie gereden, waar de jongste jeugd
ervaring op kan doen met het rijden op een
pony tijdens een wedstrijd. De kinderen worden begeleid door een volwassene en de hindernissen zijn vooral symbolisch en niet
hoog.
Naast de pony’s, komen ook paarden in actie
op de zaterdag. Er wordt gesprongen in de
BB-, B- en L-klasse en zijn er dressuurwedstrijden in de klasse M1 en M2, net als op
vrijdag twee proeven. >>
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Zaterdagavond kan iedereen zich ontspannen
tijdens het Zaterdagavond Spektakel, een
avond met springen en muziek van Willem
Spans. In de ring gaan paarden en atleten van
atletiekvereniging ACO van Elderen uit Ommen de strijd met elkaar aan, wie het hoogste
kan springen. ‘Publiek kan tevens een gokje
wagen wie dat gaat winnen’, laat Kamerman
weten.

ZZ en worden afgewisseld door de toprubrieken van de tuigpaarden. Dit jaar de regionale
tuigpaarden categorie 4 (met onder andere
Stal Bouwman uit Nijeveen en Stal Lueks uit
Diever) en tuigpaarden van het Fries ras.
Finales worden gesprongen in de klassen B
en L, in de dressuur is nog strijd in alle klassen, B tot en met ZZ in twee proeven. Bij de
dressuur staan bekende namen als Astrid
Reinders, Nicky Snijder, Ina Beuving en
Grote Prijs
Marjan Hooge aan de start. Dressuurruiters
Het concours gaat na een dag pauze verder
strijden onder meer om de Van der Graaf De
op pinkstermaandag, waar de grote finales
Molen dressuurcompetitie, waarvoor ook in
staan geprogrammeerd. Eigen lid Laura Sla- Slagharen, Nieuwleusen en Balkbrug punten
ger was vorig jaar de sterke winnares van de gepakt kunnen worden.
Grote Prijs. Er staan ook nu weer regionale
Voor veel ruiters en amazones staat onder
topruiters op de startlijst, zoals Michael Gree- meer de winst in de Grote Prijs van de Wijk
ve, Wim Pomp, de rijders van Stal Broek,
hoog op het verlanglijstje. Op de maandag is
Stal Schuttert, Sta De Boer uit Nieuwleusen, voor jonge kinderen van alles te doen, zoals
Peter en Marcelle Hokse en eigen leden zoals ponyrijden en hoefijzer verven.
Manon van der Sluis, Lennard de Boer, AnMeer informatie is te vinden op
nemarie Hammers en Lisa Broekert.
De paarden springen in de klassen B, M, Z en www.chdewijk.nl en op Facebook
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Dikke Reint keert terug naar het Reestdal
Na de succesvolle voorstellingen van vorig jaar, keert het theaterspektakel Dikke Reint ook
deze zomer terug naar het Reestdal. Het publiek rijdt mee in een tractor met huifwagen van
locatie naar locatie. Op de locaties en op de wagen wordt een stuk opgevoerd en zo krijgt de
toeschouwer het een en ander mee van de historie en de natuur. Onderweg is er een koffiepauze in café restaurant het Vergulde Ros op Halfweg. De animo is weer groot vertelt Ria
Westerhuis. 'Veel voorstellingen zijn alweer bijna uitverkocht'.
Naast de oude bekenden als Ken Besuijen als de baron, Joop Postenhoven als Alfred de
Doodgraver en Ria Westerhuis als bovenmeid Aly, een rol die ze deelt met Thea van de Wetering zijn er ook nieuwe spelers dit jaar. Jan Linde speelt knecht Jans Mennink. En Gerda
Porsul is te zien in de rol van Trijntje Stokvis. Het verhaal gaat over de excentrieke Reint
Hendrik Baron de Vos van Steenwijk, die van paarden en uitbundig feestvieren houdt.
Tijdens het Wijker Dorpsfeest ontmoet hij Trijntje Stokvis in een stille kroeg. Er wordt die
avond flink gedronken. De volgende dag herinneren beiden zich weinig meer. Is er een huwelijksaanzoek geweest of wordt er een spelletje gespeeld? Op deze vraag krijgt de toeschouwer
uiteindelijk antwoord na een reis per huifkar. Het stuk is gebaseerd op daadwerkelijke feiten
en wetenswaardigheden en wordt op humoristische wijze gebracht door een aantal enthousiaste amateurspelers uit de omgeving.
Het vertrekpunt is in hartje de Wijk, bij de molen. Adres: Dorpsstraat 65a, 9757AS De Wijk.
In de omgeving is ruime en gratis parkeermogelijkheid. De kar komt voorrijden en vertrekt
precies op tijd. Neem het dus niet te krap! Uw plaatsbewijs komt in de vorm van een op uw
naam gestelde email. U kunt die afgedrukt meenemen of op uw telefoon laten zien.
In- en uitstappen lastig? Rollator of rolstoel? Geen probleem! De wagen beschikt over een
liftinstallatie die u kunt gebruiken. Komt u in een rolstoel, meld dat dan bij uw boekingsaanvraag. Toilet? In de Wijk is diverse horeca met sanitaire voorzieningen. Op 2/3 van de rit
leggen we aan bij café het Vergulde Ros. Enkele dagen voor uw avontuur met Dikke Reint
ontvangt u nog een email waarin bovenstaande punten nader worden toegelicht. Meer informatie is te vinden op www.dikkereint.nl
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Speeldata en arrangementen Dikke Reint
•Vrijdag 28 juni 19:00 uur: Avondvoorstelling
•Zaterdag 29 juni 19:00 uur: Avondvoorstelling
•Vrijdag 12 juli 19:00: Avondvoorstelling
•Zaterdag 13 juli 14:00 uur: Middagvoorstelling
•Vrijdag 19 juli 19:00 uur: Avondvoorstelling
•Zaterdag 20 juli 14:00 uur: Middagvoorstelling
•Vrijdag 23 augustus 19:30 uur: By night
•Zaterdag 24 augustus 19:30 uur: By night
•Vrijdag 30 augustus 19:30 uur: By night
•Zaterdag 31 augustus 14:00 uur: Middagvoorstelling
Kosten middag- en normale avondvoorstelling: € 19,50. Duur 2:45 uur.
Inclusief: •koffie of thee tijdens de pauzestop in het Vergulde Ros
Kosten By Night-voorstelling: € 34,50. Duur 3:30 uur.
Inclusief:
•koffie op een mooie plek in het bos;
•bier, wijn of fris in het Vergulde Ros, vergezeld van hartige hapjes;
•feestelijke afsluiting, meeklinken met de baron op de goede afloop;
•feeërieke verlichting bij diverse speellocaties.

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
KY\R^LYR
]HU
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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Prijswinnaars kleurwedstrijd Welkoop De Wijk
In de hernieuwde
Welkoop winkel
in De Wijk zijn
de prijzen uitgereikt aan de twee
prijswinnaars van
de kleurwedstrijd.
Deze wedstrijd
was uitgeschreven ter ere van de
feestelijke heropening.
De prijswinnaars
zijn Gwen Timmerman van 5
jaar uit De Wijk
en Bastienne Gerrits van 8 jaar uit
De Schiphorst. Op donderdagmiddag, de eerste dag van de heropening van de winkel, werden de prijzen uitgedeeld door Gerard en Catja Inberg.

Metamorfose
Welkoop De Wijk,
gevestigd in de karakteristieke korenmolen uit 1829, kent
een rijke historie. In
het verre verleden
nog onder de namen
Landbouwbank,
CLM, ACM. Sinds
1994 staan de huidige eigenaren Gerard
en Catja aan het
roer.
Waar vroeger de
Welkoop voornamelijk hoofdleverancier was van de boeren in de wijde regio, is het assortiment nu voornamelijk
uitgebreid voor particuliere consumenten. De winkel heeft een flinke metamorfose ondergaan, waarbij een van de loodsen bij de winkel is getrokken. Het resultaat is ruim 700 meter
met forse uitbreiding in de assortiment dier, tuin en (werk) kleding. ‘We hebben alles in huis
wat je nodig hebt voor de verzorging van tuin en dier. Denk o.a aan planten en zaden, tuingereedschap, schoenen, diervoeding, en dierenverzorging’. Laten de eigenaars weten. Adres:
Dorpsstraat 65 De Wijk. Telefoon: 0522-44120.
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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 22 juni 2019. Kopij inleveren voor 17 juni. 10.00 uur

