
  

   

Dunninghe geniet van optreden Willeke Alberti 

                                    6e jaargang nr. 14 l 20 juli 2019 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Het afgelopen week feest in Woonzorgcen-

trum Dunninghe in De Wijk. Vijfentwintig 

jaar geleden werd het zorgcomplex in ge-

bruik genomen.  Maandagmorgen stond er 

koffie met gebak klaar voor de bewoners in 

de voormalige bibliotheek.  Deze is vorig 

jaar verhuisd naar de brede school.  

Lees meer op pagina 2 >> 
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Te koop, gevonden, verloren 

De redactie van dewijk.info wenst u 

een fijne zomervakantie. De volgende 

editie verschijnt 24 aug 2019.      

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

 

Vervolg van de voorpagina 
 

De officiële opening van deze nieuwe ruimte 

werd gedaan door mevrouw de Noord, die al 

vanaf 1994 in Dunninghe woont, samen met 

medewerkster Evelien van der Linde die er 

ook al net zo lang werkt.  

De leeggekomen ruimte van de voormalige 

bibliotheek werd daarbij goed benut. Maan-

dag was er een receptie voor genodigden. 

Wethouder van ’t Zand was hierbij aanwezig. 

Samen met Jan Tijink werd er een speciaal 

hiervoor geschreven liedje gezongen. ’s Mid-

dags konden de bewoners genieten van een 

muziekmiddag. Woensdagmiddag  kwam 

Willeke Alberti optreden voor de bewoners 

van Dunninghe. En dit was een groot succes. 

Na afloop nam ze de tijd voor een praatje of 

om de foto te gaan met de aanwezigen. 

Vrijdag werden de activiteiten afgesloten met 

onder andere een barbecue voor de buurt en 

een optreden van muziekvereniging Apollo.  

Wat me dit keer opviel!! 
Hoewel deze periode in de journalistiek beti-

teld wordt als  ‘de komkommertijd’ (de tijd 

waarin er voor de journalisten kennelijk wei-

nig valt te vermelden) wil ik daar toch van 

afwijken. Velen van u zullen weten, dat ik 

sinds kort, bewoner ben van ons zorgcentrum 

Dunninghe. U weet wel, dat huis wat in 1994 

gebouwd is als ’bejaardenhuis’ van De Wijk. 

Zij vieren deze week dus hun 25 jarig bestaan 

met allerlei prachtige activiteiten voor de 

bewoners, georganiseerd door de onvermoei-

bare vrijwilligers (sters) en de leiding.  
 

Inmiddels is het huis in de loop der jaren toch 

wel veranderd van identiteit. Van 

‘bejaardenhuis’ is het geworden tot een zorg-

centrum. Dat zet mij aan het denken, daar 

heb ik nu de tijd voor. Hoe vroeger de ouder 

wordende mensen hun oude dag doorbrach-

ten. Toen was er geen bejaardenhuis of zorg-

centrum. Familiehulp, naoberhulp, bij elkaar 

ingetrouwde families, zorgden op een zo 

goed wijze, dat de ouderen aan hun einde 

kwamen. Als je geluk had, was er misschien 

nog een of andere wijkverpleegster die even 

langs kwam. 
 

Dit overdenkende, keek ik om me heen en 

zag hoe voortreffelijk mijn collega-ouderen 

(ik ben van 1934) vandaag de dag verzorgd 

en vertroeteld worden. Wat een verschil bij 

vroeger! Niet alleen op hygiënisch gebied, 

doch ook op het recreatie gebied. Wat geno-

ten deze ouderen van de festiviteiten rondom 

het hierboven genoemde jubileum. 

En wat mogen we als Nederlanders trots zijn 

op het feit, dat we tot een van de beste 

‘zorgstaten’ van de wereld behoren! 

Dus hulde deze keer aan al die mensen 

(bestuur, leiding, vrijwilligers (sters) die ons 

Dunninghe tot zo’n leefbaar stukje van onze 

dorpsgemeenschap maken. 
 

Jan Tijink,  

Prins Clauslaan 50 
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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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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 

Rolina stopt na ruim 40 jaar in de verpleging 
 

Na ruim veertig jaar werkzaam te zijn geweest in de verzorging stopt Rolina van Elp (63) er 

mee. Vrijdag 28 juni was de laatste werkdag, en dit werd feestelijk afgesloten met een heer-

lijke lunch samen met collega’s. Die vinden het jammer dat ze er mee stopt. Maar Rolina 

vindt het welletjes geweest. 
 

Op 17 jarige leeftijd ging ze al 

werken de verpleging. Zo werk-

te ze in verschillende verpleeg-

huizen, en de laatste drieëntwin-

tig jaar voor Icare in de wijkver-

pleging in De Wijk en IJhorst. 

Toen ze zelf kinderen kreeg was 

ze er even tussenuit, maar daar-

na pakte ze haar beroep weer 

op. ‘Het werk zelf was altijd 

leuk om te doen. Met mensen 

omgaan is elke dag weer anders 

en afwisselend. Bij sommigen 

kom je tijdelijk, bij anderen 

dagelijks, voor hen ben je vaak 

ook een luisterend oor’.  
 

Het werken in de zorg is door 

de jaren wel veranderd zo heeft 

ze ervaren. ‘De randzaken, zo-

als de regelgeving,  de verande-

ringen in de zorg, bijscholen en 

bekwaam blijven, werken in de 

weekenden en avonduren daar heb je ook mee te maken. Maar natuurlijk maak je heel bij-

zondere dingen mee.  Rolina herinnert zich nog een mooie anekdote.  ‘We gingen bij een 

man langs voor de wekelijkse douchebeurt. ‘Maar ineens was hij weg. Wij op zoek waar hij 

nou was gebleven. Bleek dat hij zich in  bed had verstopt. Met het hoofd aan het voeteneind. 

Douchen vond ie maar niets’. 
 

Bang dat ze na de pensionering in zwart gat valt is ze zeker niet. ‘Zo vlak voor de vakantie 

heb je er nog niet echt besef van. Maar denk niet dat ik me straks ga vervelen. Een dag in de 

week ga ik sowieso op mijn kleindochter passen en daarna zien we wel hoe het komt’.  
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Auto rolt de vijver in 

De eigenaar van deze zwarte BMW stond 

zaterdag 6 juli  even raar te kijken toen hij 

zijn auto in de vijver aantrof. De man woon-

achtig aan het Goldsteinplantsoen in De Wijk 

wilde met de auto weg gaan, maar bedacht 

zich dat hij de portemonnee niet op zak had. 

Hij ging vervolgens snel terug, maar vergat 

de auto op de handrem te zetten. Toen hij 

terug kwam was de auto achterwaarts de oprit 

bij zijn huis afgerold, regelrecht de vijver in. 

Niemand raakte gewond bij het incident. Een 

bergingsbedrijf heeft de auto uit het water 

getakeld.  

 

Avondvierdaagse A.L.S 
Van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni hielden 

vier motorclubs uit de regio een MotorAvond

-4Daagse. Dit waren in volgorde MTC Route 

’66 uit Ommen,MAC van Dedem uit Balk-

brug, De Gasschoeve uit Hardenberg en MC 

De Antrappers uit De Wijk. Iedere club had 

een route naar idee en richting uitgezet. Met 

uitzondering van de woensdag was het per-

fect motorweer. In totaal waren er zo’n hon-

derd verschillende deelnemers die met dit 

event ruim duizend voor ALS hebben opge-

haald. De Antrappers en mogelijk ook de 

andere clubs hopen in december bij het Gla-

zen Huis in Gramsbergen weer een fantas-

tisch bedrag te kunnen doneren. 
 

 

Groep 8 neemt afscheid  
 

De leerlingen van groep 8  hebben woensdag-

avond 10 juli afscheid genomen van IKC De 

Horst. In de Havezate speelden ze voor een 

volle zaal met familieleden de afscheidsmusi-

cal ‘De Feestplaneet’ van Benny Vreden.  

Vanaf de meivakantie  zijn de leerlingen be-

zit om te oefenen, decorstukken te ontwerpen 

en te schilderen. Deze vrolijke musical zit vol 

humor, leuke liedjes en dans. Met kleurrijke 

rollen, een reis om nooit te vergeten en acht 

aanstekelijke, moderne liedjes viel dit be-

hoorlijk in de smaak. Donderdag was het 

voor de leerlingen van groep 8 echt de laatste 

schooldag voor de vakantie. Dit begon met 

een terugblik van de musical. Daarna werd 

het decor, de musicalversiering en het lokaal 

opgeruimd. En kon de vakantiepret beginnen.   
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Wessel weet nu ook waar 

ie de mosterd moet halen!  
Wessel de Wolde uit De Wijk is vorige week 

50 jaar geworden. En dat wordt zoals door-

gaans gebruikelijk gevierd met een grote pop 

of andere stellage in de tuin.  
 

De vriendengroep van Wessel uit zijn voor-

malige woonplaats Havelte, allen lid van de 

plaatselijke rugbyclub hadden daarom een 

grote houten stellage in de tuin gezet. Deze is 

iets van twintig jaar geleden gemaakt, destijds 

nog met een ooievaar, omdat toen de eerste 

kinderen in de vriendenclub werden geboren. 

Nu doet deze pop waarvan de armen en benen 

horen te bewegen dienst om Abraham en Sa-

rah feestjes op te leuken. Ondanks dat hij 5 

juli vrij was, liet hij zijn gezicht ook nog even 

zien op het werk in Emmen. En daar werd 

Wessel, die zelf ook altijd te porren is voor 

een 'Practical Joke' ook even in het ooitje 

genomen. Zijn werkplaats was helemaal afge-

zet met kartonnen dozen en plastic. Dus wer-

ken was sowieso al niet mogelijk geweest 

aldus de jarige. Omdat hij ‘dol op sinas’ is, 

kreeg hij ook nog eens vijftig liter flessen 

frisdrank cadeau van zijn vrienden. Wessel 

nog van harte en welkom bij de ‘club van 50’.  
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Wiekers doen mee aan 

Swim Challenge  
 

Op zaterdag 31 augustus 2019 gaan Henk 

Kreeft, Mark Cuperus,  Caroline de Graaf-

Tolkamp  en Caroline Pekel- Martens uit De 

Wijk de uitdaging aan om in estafettevorm 

van Zoutkamp naar hartje stad Groningen te 

zwemmen een afstand van 35 km. 
 

Henk Kreeft:  ‘Wij gaan niet alleen de spor-

tieve uitdaging aan, maar willen ook geld 

ophalen voor het goede doel, namelijk het 

UMCG Kanker Researchfonds. Sponsor ons, 

dit kan op onze FB deelnamepagina Thor-

pe´dos’.  
 

De stichting Groningen Swim Challenge or-

ganiseert elk jaar een zwemtocht vanaf  Zout-

kamp tot Groningen. Dwars door het Reit-

diep, dus met recht een challenge. Deelne-

mers gaan niet alleen de sportieve uitdaging 

aan, maar halen ook met hun team minimaal 

1500 euro  op voor het goede doel, namelijk 

het UMCG Kanker Researchfonds. 
 

In 2019 zal de zesde editie van de Swim 

Challenge wederom in Zoutkamp starten. 

Onder begeleiding van boten met vrijwil-

ligers, coaches en schippers zullen honderd 

deelnemers in estafettevorm de 35 kilometer 

tot de Oosterhaven in Groningen zwemmend 

volbrengen. In praktijk zwemt iedere zwem-

mer ongeveer acht kilometer. Daarnaast orga-

niseren wij voor de tweede keer de Ultra 

Challenge, speciaal voor ervaren en snelle 

zwemmers. Die mogen een kleine  vijftig 

kilometer van Lauwersoog naar de stad Gro-

ningen overbruggen in dezelfde tijd! 
 

De Swim Challenge van 2019 zal de grootste 

en meest diverse editie tot nu toe worden. 

Naast de estafette zwemtocht van Zoutkamp 

naar de binnenstad van Groningen  worden de 

City Swim en Heel Groningen Zwemt voor 

de vierde maal georganiseerd.  Al deze 

zwemactiviteiten dragen bij aan de uiteinde-

lijke opzet van de stichting: zwemmen voor 

het goede doel.  
 

Meer informatie is te vinden op: 

www.groningenswimchallenge.nl 

V.l.n.r. de Graaf-Tolkamp  en Caroline Pekel- Martens , Henk Kreeft en Mark Cuperus 

http://www.groningenswimchallenge.nl
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Geslaagde fitheidstest voor senioren  
 

Op maandag 1 juli vond de fitheidstest voor senioren in De Wijk plaats. Honderd inwoners 

uit De Wijk en Koekange lieten zich testen op hun fitheid. 
 

 

Volledig gezondheidsadvies 
 

Middels diverse medische 

en fysieke testen hebben 

de deelnemers een indruk 

gekregen van hun fitheid. 

Er werd onder andere 

BMI, suikerwaardes, con-

ditie, lenigheid, kracht en 

coördinatie gemeten.  Na 

afloop van de test werden 

de testresultaten en de 

behoeftes van de deelne-

mers met de adviseurs 

besproken. De adviseurs 

keken welk sport- en be-

weegaanbod aansluit op 

de wensen en mogelijkhe-

den van de deelnemer.  
 

AlfaDOET! redder in nood 
 

In AlfaDOET! voeren eerste- en tweedejaarsstudenten van de opleiding Dienstverlenende 

beroepen van het Alfa 

college opdrachten uit in 

de praktijk. Wegens om-

standigheden had de pro-

jectgroep op het laatste 

moment nog vrijwilligers 

nodig die konden funge-

ren als testleider. Geluk-

kig was AlfaDOET! 

flexibel en in de moge-

lijkheid om deze testlei-

ders te leveren. Ook heb-

ben leerlingen van De 

Zeven Linden uit De-

demsvaart wederom uit-

stekend geholpen bij de 

fitheidstest. Een geslaag-

de samenwerking die in de toekomst gecontinueerd kan worden.   
 

De fitheidstest werd georganiseerd door de sportfunctionaris van gemeente De Wolden i.s.m. 

praktijk voor Fysiotherapie In het Wold, Stichting Welzijn De Wolden, Icare, huisartsenprak-

tijk De Wijk en Atlas Sport. 
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Nationale Modderdag 

2019 op IKC De Horst 
 

Vlak voor de vakantie hebben de kleu-

ters, peuters, dreumesen en BSO kin-

deren modderdag gevierd op IKC De 

Horst. Lekker vies worden was het mot-

to! Badderen in een bad vol met modder, 

buikschuiven door het zand en een wa-

tertafel met waterspuiten en waterpisto-

len. Niets is te gek! Ook is de zandbak 

gevuld met water, dat is ook een groot 

modderfestijn.  

Na afloop genieten alle kinderen van een 

toetje, hemelse modder. Als beloning 

krijgen alle kinderen een modderdag 

diploma mee naar huis, met natuurlijk 

een echte modder handafdruk. De BSO 

kinderen hebben ‘s middags lekker aan-

gemodderd bij de Westerbergen, zij za-

ten van top tot teen onder de modder! 

Het was weer een geslaagde modderdag! 
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.  Afvaljuf geeft workshop 
 

Kunstenares Carolien Adriaansche en 

Grensloos Kunst Verkennen nodigen u van 

harte uit voor een workshop op vrijdag 16 

augustus. Uitgangspunt van de workshop 

is plastic afval te zien als inspirerend mate-

riaal om iets nieuws van te maken.  

Carolien Adriaansche werkt als beeldend 

kunstenaar voornamelijk met plastic afval. 

Dit afval vormt de basis van haar werk. We 

leven in een plastic wereld, we gebruiken 

plastic te pas en te onpas en we betalen met 

plastic. Zij verzamelt en selecteert plastic 

afval op vorm, kleur en maat. Uit afval maakt 

ze ‘nieuwe’ biodiversiteiten, steden, land-

schappen of wolken. In haar werkzaamheden 

als beeldend kunstenaar en  Afvaljuf verbindt 

zij cultuur met duurzaamheid. 

Tijdens Grensloos Kunst Verkennen kunt u 

een kunstwerk van haar bewonderen. Aan 

een bospad in het Reestdal in IJhorst maakt 

ze een nieuw werk in het landschap, een 

‘wolk’ en wel met witte plastic flessen. De 

inwoners van de Wijk en IJhorst helpen haar 

flessen te verzamelen. Deze vorm van samen-

werking wordt ook wel community art ge-

noemd. Carolien heeft daarmee al jaren inter-

nationa-le bekendheid verworven. 
 

Kom ook naar de workshop van De Afvaljuf 

en ga lekker aan de slag met al het meege-

brachte plastic afval. Je krijgt tips van haar 

hoe je op eenvoudige manier iets kan maken. 

Laat je fantasie de vrije loop, knutsel erop los 

en sta versteld van het resultaat. 

Dat kan in een groep volwassenen of in een 

groep kinderen, met of zonder (groot-)ouders. 

                                                                                 

Uit de gemaakte werkjes wordt een selectie 

gemaakt, die tijdens de kunstroute van 29 

augustus t/m 15 september in combinatie met 

werk van Carolien tentoongesteld zal worden 

bij Kroko MultiPunt in IJhorst. 
 

Op vrijdag 16 augustus  

geeft Carolien 2 workshops: 

Workshop 1  voor volwassenen van 10.30 – 

12.30 uur 

Workshop 2  voor kinderen met of zonder 

( groot-) ouders van 14.00 – 16.00 uur. 

N.B. kinderen met begeleiding vanaf 4 jaar, 

kinderen zonder begeleiding vanaf 6 jaar. 
 

Locatie: Kroko MultiPunt,                                      

Heerenweg 42, IJhorst 

Kosten: € 7,50 p.p., incl. koffie/thee/

frisdrank, contant te betalen bij aanvang van 

de workshop, kinderen tot 12 jaar gratis 

Opgave: via grenslooskunstverkennen.nl 

Er is in beide workshops plaats voor 20 deel-

nemers. Pas als u een bevestiging heeft ont-

vangen, is uw deelname definitief. 
 

Het is de bedoeling dat u zelf schoon plastic 

afval meebrengt. Dat kan van alles zijn, zie 

foto hieronder.  

 

Meer informatie over de kunstroute:  
 

www.grenslooskunstverkennen.nl 
 

Meer informatie over Carolien Adriaansche 

kunt u vinden op www.afvaljuf.nl en 

www.carolienadriaansche.nl 
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Wiekloop weer van start 
 

Tijdens de feestweek  in De Wijk wordt  op 

donderdag  29 augustus de  befaamde Wiek-

loop voor de 23e keer georganiseerd door de 

Reestrunners en de Oranjevereniging De 

Wijk.  Het parcours gaat grotendeels door  

landgoed Dickninge.  
 

Om 18.00 uur zal de Kids XS run voor kin-

deren t/m 6 jaar starten op het feestterrein bij 

de tent. Om 18.15 uur start de Kids for Fun-

Run voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. Deze run 

is ook bijna 1 km. De derde wedstrijd, de 

zogenaamde 2,5 km Pretloop zal starten om 

18.30 uur. Om 19.15 uur  start de 10 km 

Wiekloop. En om 19.20 uur is de start van de 

5 km FunRun 
 

De Wiekloop is een inmiddels uit het hard-

loopwereldje niet meer weg te denken wed-

strijd. De organisatie van dit evenement is in 

handen van een aantal oud leden en actieve 

lopers  van de loopgroep de Reestrunners en 

natuurlijk de  Oranjevereniging. ‘Ook voor 

kinderen bijzonder leuk om aan mee te doen 

en de organisatie hoeft gelukkig niet te bena-

drukken hoe gezond het is om te bewegen. 

Daar kan je niet vroeg genoeg mee begin-

nen’. De organisatie hoopt dat de sporters uit 

De Wijk de sportschoenen weer aantrekken 

en van deze avond weer een mooi spektakel 

maken. Inschrijven is vanaf heden mogelijk. 

Meer informatie www.wiekloop.nl  
 

 

Programma Wieker Feest  
 

woensdag 28 augustus 

Middag: Meezingmiddag 

Avond: Jurering van versierde straten en bo-

gen. Spelavond in de feesttent, met o.a. het 

eerste Open Wijker Sjoelkampioenschap. 

donderdag 29 augustus 

Avond: Wiekloop 

vrijdag 30 augustus 

Ochtend: kinderochtend voor kinderen van 

basisschool OBS de Horst 

Avond: ‘Bökkers dut de Wiek’ in de feesttent 

Zaterdag 31 augustus 

Ochtend: optocht 

Avond: Melrose in de feesttent 

Zondag 1 september 

Middag: Zeskamp en drive-in show i.s.m. DJ 

the Pirate 



  

 14 

DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Programma  Wacker voorbereiding Seizoen 2019/2020 
 

Voorlopig gaan de leden van VV Wacker eerst genieten van de zomervakantie. En dan kan 

het los in het nieuwe voetbalseizoen. Op 11 augustus start de eerste training van Wacker 1. 
 

Zo 11 Augustus  10:30 uur Training (met Lunch)) 

Di 13 Augustus  19:30 uur Training. 

vr 16 Augustus  19:30 uur  Training   

Di 20 Augustus             Wacker – USV  19.30 uur 

Vr 23 Augustus  19:30 uur Training. 

Zo 25 Augustus  Wacker-Oranje Zwart  14.00 uur 

Di  27 Augustus  Wacker – MSC zaterdag 

Vr 30 Augustus  19:30 uur Training. 

Zo  1 September  Bekerwedstrijd  

Di 3 September              19:30 uur Training 

Vr 6 September  19:30 uur Training. 

Zo 8 September  Bekerwedstrijd 

Di 10 September  19.30 uur Training 

Vr 13 September  19:30 uur Training. 

Zo 15 September  Bekerwedstrijd 

Di 17 September  19:30 uur Training. 

Vr 20 September  19:30 uur Training. 

Zo 22 September  1e Competitiewedstrijd 
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Verzelfstandiging Havezate gaat definitief door! 
 

We zijn bezig de laatste formaliteiten rond 

te maken en medio juli zal de overeen-

komst worden ondertekend waarmee de 

overdracht van het beheer en de exploitatie 

zal worden overgedragen aan de nieuwe 

stichting Dorpshuis de Havezate.   
 

Er zullen dingen gaan, en ook moeten, 

veranderen, waarvan sommige al op korte 

termijn. 

Dus is het zaak om u als vaste gebruikers 

van het Dorpshuis daar deelgenoot van te 

maken en met elkaar over de toekomst van het Dorpshuis nader van gedachten te wisselen.  

Als (nog uit te breiden) NIEUW bestuur van Dorpshuis de Havezate nodigen wij u dan ook 

uit voor een bijeenkomst op maandag 26 augustus om 20.15 uur in het Dorpshuis. 

Graag verwelkomen wij dan een afvaardiging (max. 2 personen) van uw club, vereniging, 

groep of instelling.  
 

Er zullen ongetwijfeld meerdere zaken aan de orde komen, de nieuwe huurprijzen staan die 

avond in ieder geval op de agenda.  
 

Wij ontvangen graag bericht of u wel of niet aanwezig zult zijn bij deze bijeenkomst op 26 

augustus en indien u gebruik wenst te maken van deze uitnodiging ook even aan te geven 

met hoeveel personen u komt.  

Uw reactie graag mailen naar: werkgroepdehavezate@gmail.com 
 

Met vriendelijke groet, 

Jan Smits 

Coen Meenhorst 

Tinus Nijstad 

Luit Hummel (namens de BOKD) 

Janet de Roo (lid adviesgroep) 
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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 24 aug 2019.  Kopij inleveren voor 19 aug. 10.00 uur 

Bemo Entertainment wenst u een fijne vakantie 

http://www.dewijk.info

