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Kindertheater De Wijk is voltooid

Het kindertheater in het plantsoen aan de
Willem Koopsweg in De Wijk is voltooid.
Afgelopen zaterdag was het resultaat te bewonderen. Achter de schermen is er hard

gewerkt om alles op tijd af te krijgen. En dat
is gelukt! Zo zijn er prachtige bankjes bij het
theater geplaatst. Waar de kinderen heerlijk
kunnen zitten. Lees meer op pagina 2 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Helaas, helaas denken de honden, en vooral
Henk van Driel heeft het beton mixen, de mal hun bezitters, anders over de schoonheid van
dit wandel/fietspad. Zij laten hun drollen (de
gieten voor zijn rekening genomen en met
honden dus!) rustig achter op dit mooie pad.
het voegwerk geholpen. Jan Bos heeft alle
Zo erg, dat een oudere vrouw met een rollaframes hiervoor gelast, in de verf gezet en
tor onlangs met de wieltjes van de rollator in
geplaatst.
Kinderen uit groep 8 van IKC De Horst heb- die ‘smurrie’ terechtkwam. Ze heeft nog geprobeerd om met de rollator door het bermben dertig tegels beschilderd, die in de leugras te rijden om een en ander schoon te krijningen van de bankjes zijn geplaatst. ‘De
gedachte hierachter is dat kinderen en jeugd gen. Dat lukte maar gedeeltelijk.
uit het dorp leren iets op te bouwen. Het is
Dames en heren hondenbezitters, aan u de
niet voorbehouden aan leeftijd, opleiding of volgende oproep: ‘Zou u uw honden aangefunctie. Het plezier van samendoen en de
lijnd door deze bewoonde wijken willen uitruimte ervoor is de pijler’ aldus initiatieflaten? En zou u de eventuele drollen met een
neemster Caecile Cnoops van Atelier C-jong. schepje in een zakje willen doen? Dat lijkt
De kinderzwerfboekenkast waar iedereen vrij mij niet het fijnste karweitje, maar ja………u
uit kan meenemen, wordt inmiddels breed
hebt een hond gewild! Dit verzoek geldt ook
gedragen. En is onlangs aangevuld met nieu- ten aanzien van de groene vlaktes rondom het
we boeken. Tevens was er een foto expositie verzorgingscentrum Dunninghe, waar vaak
van de alle voorbereidingen te zien. Jan Bis- kinderen, die bij opa en oma in het verzorschop beter bekend als de ‘Nestkastjesman’
gingscentrum op bezoek zijn, spelen. Wij,
was er om te vertellen over zijn hobby, het
volwassenen, gaan toch ook zo maar niet
timmeren en onderhouden van nestkastjes.
ergens zitten? Daar hebben wij toch vastgeDe kinderen mochten onder zijn leiding een stelde (afgesloten) ruimtes voor? Nou dan!
kastje in elkaar timmeren. Verder kon er ge- Jan Tijink,
schilderd worden en stond er koffie, thee en Prins Clauslaan 50.
limonade klaar voor de bezoekers.

Wat me deze keer opviel!! Te koop gevonden, verloren,
Dat waren twee heel verschillende dingen! In
aangeboden e.d.
de eerste plaats was dat de culturele avond,
georganiseerd door de Historische Vereniging De Wijk/Koekange. Vier dames, die
Rits stuk?
onder het motto ‘Een recht, twee averecht’ de Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
zaal in de Havezathe (volledig uitverkocht!)
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
werkelijk bulderend hebben laten lachen!
Koekange. Telefoon: 06-23145260
Simpele humor uit het dagelijks leven!
Heerlijk!
Het tweede voorval wat me opviel is van een
minder plezierig gehalte. U weet, althans dat
denk ik, dat het fietspad over de Oosterwijkerweg (de kortere verbinding van de Julianaweg met de Dorpsstraat) onlangs een
’nieuw jasje’ heeft aangekregen. Een nieuwe
laag steentjes heeft voor een geweldige verbetering gezorgd, al blijft de kruising met de
Oosterakker een heel gevaarlijke!

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info

Onderdak voor oldtimers gezocht!
Ik zoek onderdak voor mijn 4 oldtimers,
liefst droog en in de buurt. 06-15618812
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Twintig jaar Dickninger Geuzen 1999-2019
Twintig jaar Dickninger
Geuzen is een goede reden
om op zondag 3 november
een middagconcert te geven
in het dorpshuis De Havezate in de Wijk, aanvang
14.00 uur, zaal open om
13.30 uur.
De Dickninger Geuzen nemen u mee in het repertoire
van 20 jaar mooie en gezellige muziek. Gastoptredens
zijn er van: Lucine Oetsen,
geboren en getogen in de
Wijk. Zij zingt Drentstalige
nummers, die door haar zelf
zijn geschreven. Irene van
Wijk, dirigente van de
Dickninger Geuzen.
Het geheel wordt gepresenteerd door Renate Benschop. Kaarten à € 10,00 incl. koffie/thee,
zijn vanaf 16 oktober verkrijgbaar in het dorpshuis De Havezate.

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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75 jaar Bevrijding van De Wijk
Het kan nauwelijks
iemand ontgaan zijn dat
momenteel op meerdere plaatsen in Nederland aandacht besteed
wordt, aan het feit dat
het volgend jaar 75 jaar
geleden is, dat de 2e
wereldoorlog ten einde
kwam. Ook in De Wijk
zijn er inmiddels initiatieven genomen om
aandacht te schenken
aan 75 jaar bevrijding.
De Koninklijke Muziekvereniging Apollo en de zangvereniging Wijker Kunst zijn in overleg gegaan om te bezien of een groot (s) bevrijdingsconcert tot de mogelijkheden zou behoren. Hiertoe werd o.a.
contact opgenomen met alle zangverenigingen in De Wijk. Een en ander heeft er toe geleid
dat deze twee verenigingen tezamen met het Popkoor Nameless en het dameskoor Meander
de organisatie van een bevrijdingsconcert op zich hebben genomen. Hoewel de invulling van
dit concert nog niet is afgerond kan al gemeld worden dat het concert zal plaatsvinden op
zondagmiddag 19 april in de sporthal te De Wijk. Verdere informatie zal bekend worden als
de plannen verder zijn uitgewerkt.

Wiekenroute levert mooi bedrag op voor Hospice
De Wiekenroute op 14 september heeft een mooi bedrag opgebracht voor het goede doel.
Maandag werd een cheque van € 500,00 aangeboden aan Hospice Eesinge.
Het hospice
biedt zorg aan
terminale patiënten in een
huiselijke omgeving.
'Prachtig om te
zien wat medewerkers en vrijwilligers kunnen betekenen
voor de gasten
en de mensen
om hen heen'
Aldus Bouwina
Harthoorn van
Atlas Sport.

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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Haarmode José
viert eerste lustrum

Om op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen in de kappersbranche worden
er trainingen en cursussen gevolgd.

‘Volgende week is de presentatie van de nieuHaarmode José in De Wijk bestaat deze
we haarmodelijn herfst/winter 2019 en daar
maand vijf jaar. ‘De tijd is letterlijk voorbij
gevlogen’ blikt José Hulzebosch-Drogt terug. zijn we ook bij om ideeën op te doen’.
Haarmode José werkt met producten van Ar‘Gewoon, gezellig en laagdrempelig’ zijn
tistique. Dit merk heeft een complete productsteekwoorden die passen bij de salon gevesrange voor de kapsalon. Of het nu gaat om
tigd aan de Vijverweg.
professionele haarkleuringen, permanenten,
Spijt om voor haar zelf te starten heeft ze
verzorgings- of stylingproducten. En voor
nooit gehad. ‘Dat was een goede beslissing.
mannen is er Male Co. Deze lijn is speciaal
Elke dag ga ik met plezier aan het werk. Het ontwikkeld voor het haar van de man.
kappersvak is prachtig om te doen. En als de De openingstijden zijn: dinsdag en donderklanten dan ook nog tevreden de deur uitstap- dag van 09.00 – 20.00 uur en woensdag en
pen, geeft dat zeker een goed gevoel’.
vrijdag van 09.00 uur – 18.00 uur. En op zaHaarmode José is een kapsalon voor het hele
gezin. Mannen, vrouwen en kinderen kunnen
er terecht voor een kappersbehandeling zoals
bijvoorbeeld: knippen, kleuren, watergolven,
opsteken, bruidskapsels en permanenten.
Maar ook om de nagels te laten doen in de
eigen nagelsalon.

terdag van 08.30 – 12.00 uur. Hulzebosch
Drogt: ‘We werken uitsluitend op afspraak.
Maar even binnen lopen om te kijken om er
toevallig nog een plaatsje is, of om een afspraak te maken kan natuurlijk altijd’. Behalve José werkt ook Kapster Anita in de salon.
Zij is aanwezig op woensdag en donderdag.
Meer informatie: www.haarmodejose.nl
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Verkeers-opfriscursus
Op dinsdag 5 november organiseert Veilig
Verkeer, de afdeling De Wolden in samenwerking met de afdeling Meppel wederom
een verkeers-opfriscursus/training voor verkeersdeelnemers. Dit is een leuke/leerzame
dag voor personen van 60 jaar en ouder om
hun rijvaardigheid te testen. Dit gebeurt onder
begeleiding van erkende rijinstructeurs in de
auto van de deelnemers. De dag bestaat verder
uit een theorie sessie, reactietest, ogentest en
een gehoortest. Tevens wordt er gezorgd voor
een uitstekende uitgebreide lunch. De locatie
is Buddingehof, Dijkhuizen 66 te Ruinerwold.

deur, maar soms vergeten bewoners ook zelf
om deur op slot te draaien of staat er toch een
ruitje open.

Om u als inwoner bewust te maken van het
feit dat u altijd ramen en deuren moet sluiten
als u weggaat, treft u de komende weken op
verschillende plekken in de gemeente De
Wolden zogenoemde reverse graffity aan.
Reverse graffity, of soms ook wel green graffity of clean graffity genoemd is een originele
vorm van buiten- en straatreclame. Door middel van een sjabloon, water en een hogedrukreiniger wordt er een uiting op de straat aangebracht. Er wordt als het ware een stukje
straat schoongespoten. Deze vorm van graffiDe dag begint om 09.00 uur met inloop en
ty verdwijnt weer vanzelf na verloop van tijd.
een kopje koffie of thee. Aanvang van de dag- Het levert geen schade op voor het straatwerk.
training is om 09.15 uur met een uitleg van
wat er van u wordt verwacht. En de indeling
van de personen met betrekking tot de onderdelen waarmee ze beginnen.
Op zondag 3 november 2019 organiseert RoDe eigen bijdrage voor deze leerzame dat is € taryclub Meppel voor de derde maal de Reest25,00 en € 35,00 voor een echtpaar/partner op Walk: een inspirerende wandeling door het
het zelfde adres. Opgeven is komen en betaReestdal. Dit evenement staat volledig in het
len. (Buiten overmacht natuurlijk) Dit i.v.m.
teken van 'genieten voor jezelf, genieten voor
het inhuren van rijinstructeurs en reservering een ander'.
lunch ed.
De wandeling bestaat uit twee verschillende

Reestwalk op 3 november

Er zijn voor 5 november nog plaatsen beschikbaar. Voor nadere informatie kunt u zich
ook wenden tot dhr. van ’t Zand van de Ouderenbond De Wolden die zelf ook de training
heeft gevolgd. De training heeft uiteraard
geen enkel invloed op uw rijbewijs. En de dag
wordt afgesloten met een certificaat van deelname en een theorieboek. U kunt zich opgeven bij H. Boelen, voorzitter VVN De Wolden 0528-372568. H. v/t Zand Ouderenbond
De Wolden 0528-372345 of J. Huizing, coördinator van de opfriscursus De Wolden/De
Wijk telefoon 06-30254602.

Week van de Veiligheid
Helaas wordt er in gemeente De Wolden nog
steeds ingebroken, gemiddeld zijn twee woningen per maand het doelwit van inbrekers.
Inbrekers slaan een ruit in of forceren een

routes (15 en 5 kilometer) waarop onderweg
van alles te beleven valt. Er zijn foodtrucks,
kindervermaak, verhalenvertellers, muziek,
glühwein en nog veel meer. Na de finish is er
op Châteauhotel- en restaurant De Havixhorst
een lazy, jazzy borrel met optredens van Geert
Jan Brader en Ted Pickman. De vorige edities
van de ReestWalk waren met meer dan duizend deelnemers een groot succes. Inmiddels
hebben zich ook nu alweer honderden deelnemers aangemeld. Ook dit jaar lijkt het evenement weer uitverkocht te raken.
Ook veel bedrijven sponsoren de Reestwalk,
met Van Triest Vastgoed B.V, Olijslager en
Brockbernd als de hoofdsponsors. Tickets zijn
te koop via www.reestwalk.nl. Zie ook Reestwalk2019 op Facebook. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Martine Brander
via 06-23329334.

10

Atlas Sportcafé feestelijk geopend
Atlas Sportcafé is vanaf heden de nieuwe uitbater van de kantine in sporthal De Slenken in De
Wijk. De kantine heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan. Op zaterdag 5 oktober was
er een daarom een
'Openingsfest'. Het was
een feestje in Oktoberfestsfeer met o.a. braadworst
en lekkere pullen bier.
Atlas Sportcafé is er vanzelfsprekend voor de gebruikers van de sporthal
en ook voor iedereen die
verder op zoek is naar
gezelligheid en ontmoeting. Het café is van
maandag t/m vrijdag open
van 20.00 tot 23.30 uur en
op zaterdagavond. Verder
hangen de openingstijden af van de activiteiten die er zijn.
Atlas Sportcafé heeft een ruime zaal die geschikt is voor bijvoorbeeld workshops en vergaderingen. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Dat kan via info@atlassportcafe.nl of door te bellen met Bouwina: 0611878954.
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Buurtbus bestaat 40 jaar
De Buurtbus IJhorst-De Wijk bestaat 40 jaar.
Al die jaren is een grote groep vrijwilligers
actief om de dienstregeling van de buurtbus
zes dagen per week uit te voeren, met groot
enthousiasme. In de maand oktober, waarschijnlijk in week 43 zal bovendien de
500.000ste passagier verwelkomd worden.
'Dat is een mijlpaal die door maar weinig
buurtbussen wordt gehaald. Wij gaan deze
passagier uiteraard huldigen. Omdat niet precies te zeggen is wanneer dat zal zijn en wie
dat is, zullen wij, als deze persoon instapt in
de bus proberen een afspraak met deze persoon te maken om in week 44 de huldiging te
doen plaatsvinden'. Aldus Leo Zeelenberg,
voorzitter Buurtbus IJhorst e.o.
Historie
Het verhaal begint in 1978. In die jaren besloot de overheid tot experimenten met een
buurtbus voor gebieden die anders van openbaar vervoer verstoken zouden blijven. Het
moest gaan om landelijke gebieden van beperkte grootte met minstens duizend inwoners, en verder de aanwezigheid van een
buurtbuscomité en chauffeurs.

in ’t Vosje een openbare vergadering gehouden waarbij de mogelijkheid van een buurtbus besproken werd. Een enquête werd rond
gestuurd waarin ook vrijwillige chauffeurs
werden gevraagd om de bus te bemannen.
Ook kon men een gewenste route aangeven.
In januari 1979 werd een voorlopig comité
gevormd waarin zitting hadden:
de heer A. de Jong namens de gemeente, de
heer T. van Maanen, mevrouw D. Botter als
afgevaardigde van de Bond van Plattelandsvrouwen, de heer J. Zomer namens de bejaarden, en twee raadsleden.
Vele jaren tot voorjaar 2017 is de heer van
Beek voorzitter geweest. Het huidige comité
bestaat uit 6 personen, onder voorzitterschap
van de heer Zeelenberg.
De zaak ging aan het rollen, en op 18 augustus werd de buurtbus IJhorst geïntroduceerd
tijdens de Oranjefeesten. De bus met twee
passagiers vormde een onderdeel van de traditionele optocht van de Oranjevereniging.
Comité en chauffeurs liepen er achter. Die
eerste buurtbus was van DVM (Drentse Vervoer Maatschappij).

In die begintijd liep de route van De Wijk via
De gemeente Staphorst greep de mogelijkheid IJhorst naar Staphorst. In deze plaatsen kon
de reiziger dan overstappen op de lijnbus.
aan om mee te doen, IJhorst en Punthorst
Later reed de buurtbus naar het ziekenhuis,
werden aangemeld. Want in vroeger dagen
tot de concessie van lijn 46. In 1980 werd de
kwam de EDS bus nog wel in IJhorst, maar
route uitgebreid naar de Punthorst voor het
die tijden waren voorbij.
vervoer van scholieren. In 1988 werd de route
Ook reed er nog de DVM ‘marktbus’, maar
veranderd in een uurdienst naar Meppel, en
alleen op donderdag. Van De Wijk via De
terug via De Wijk, zodat reizigers niet meer
Stapel en Bloemberg (Poortman), dan over de hoefden over te stappen op deze veelgebruikReest rechtsaf naar IJhorst, en vervolgens via te route. Deze wijziging sloeg aan, het aantal
De Wijk naar Meppel. Op 18 mei 1978 werd passagiers groeide. >>
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Er waren intussen meer buurtbusprojecten
opgezet, en voorjaar 1989 werd in IJhorst de
miljoenste buurtbuspassagier voor Overijssel
gehuldigd. Door de introductie van de OV
kaart voor scholieren werd de buurtbus ook
door deze groep ontdekt. In juni 1993 kon
buurtbus IJhorst de 100.000ste passagier verwelkomen: mevr De Haas uit IJhorst.
In de loop der jaren veranderde wel een aantal malen de vervoerder: van DVM naar Arriva, Connexion en nu Syntus.

de Wijk de 400.000ste passagier. Destijds in
1979 was zij een van de initiatiefnemers van
het buurtbusproject, en zij is ook nog een
tijdje chauffeur geweest!

Maar het enthousiasme van de vrijwilligers
op de bus veranderde niet. Er zijn altijd voldoende chauffeurs en het overnemen van elkaars ritten verloopt soepel. Men is trots om
passagiers te mogen vervoeren. Ook vinden
er soms leuke en warme gesprekken plaats
tussen de chauffeur en de passagiers.

In augustus 2012 werd Syntus de vervoerder,
en kreeg Buurtbus IJhorst de beschikking
over een Renault bus. Deze bus werd in augustus 2015 ingeruild voor een Mercedes,
nog steeds van Syntus.

In februari 2003 kreeg de Buurtbus IJhorst
een bijzonder geschenk. Mevr. Boverhof –
Haveman schonk een bushokje, dat geplaatst
werd aan de Julianaweg in De Wijk bij zorgcentrum Dunninghe. En daar staat het nog
steeds, zij het dat het in de loop der tijd verhuisde naar de overkant van de straat.

Voorjaar 2016 was Buurtbus IJhorst genomineerd voor de Staphorster Vrijwiligerspluim
De passagiers waarderen de buurtbus enorm, vanwege vele jaren trouwe inzet. Helaas viel
het aantal passagiers is hoog te noemen, jaar- de eerste prijs niet bij ons, maar er was alle
lijks worden nu tussen de 12.000 en 15.000
reden om op de vergadering deze nominatie
passagiers vervoerd.
te vieren met een speciale taart, met op de
De 200.000ste passagier werd verwelkomd in afbeelding van de bus de tekst: ‘Pluim voor
oktober 1998, in september 2005 was mevr.
alle vrijwilligers van de Buurtbus IJhorst e.o
Staalduinen uit IJhorst de 300.000ste. In feDank voor jullie inzet’. <<
bruari 2012 was mevr. Botter-Gortemaker uit
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derboekenweek is een jaarlijks terugkerende
‘week’ ter promotie van het kinderboek. Onze
huidige samenleving is door digitalisering
taliger dan ooit. Een van de speerpunten op
IKC De Horst is dan ook het taal- en leesonderwijs. Tijdens de Kinderboekenweek beFlorine Brander en Julia Raangs uit de Wijk
steedt de school extra aandacht aan leesbelezijn de trotse winnaars van een Gouden IKC
ving en leesmotivatie. De leerkrachten openDe Horst Griffel. Deze kinderen deden mee
met de schrijfwedstrijd die IKC De Horst or- den de week op het schoolplein. Iedere leerkracht was verkleed als een personage uit een
ganiseerde tijdens de landelijke Kinderboeverhaal of boek en vertelde of las een verhaal
kenweek. Casper Verheij won een Gouden
IKC De Horst Penseel. Hij maakte de mooiste voor. Die week volgden vele leesactiviteiten
met als afsluiting de prijsuitreiking van de
tekening bij een voorgelezen boek. De Kinverhalen- en tekenwedstrijd.

Griffels en Penselen voor
talentvolle schrijvers en tekenaars op IKC De Horst
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Fotowedstrijd:
Tourist Info Het Reestdal
Tourist Info Het Reestdal / VTRB de WijkKoekange organiseert een fotowedstrijd met
als onderwerp “Het Reestdal”, van Dedemsvaart tot Meppel. Welk plekje in het Reestdal
vind je het mooist of meest bijzonder? Heb je
hier ook een foto van gemaakt, stuur deze dan
in. De foto mag uiteraard een mooi landschap
zijn, maar kan bijvoorbeeld ook te maken
hebben met een speciaal moment, gebouw of
plekje in je nabije omgeving. Je kunt meedoen door de foto vóór 1 december 2019 in te
sturen via dewijk@touristinfohetreestdal.nl.
Noteer hierbij kort wie en/of wat er op de foto
staat en waar deze gemaakt is. De foto’s zullen worden beoordeeld door een vakkundige
jury. De inzenders van de drie winnende foto’s ontvangen een prijs. Bovendien zullen
de winnende foto’s worden vermeld op de
website van Tourist Info Het Reestdal. Deel-

nemers gaan akkoord dat de organisatie van
deze wedstrijd de gebruikerslicentie heeft van
de ingestuurde foto’s, voor onbepaalde tijd
zonder enige compensatie.

Gift aan Wieker Meule
Afgelopen weken is er een nieuw keukenblok
geïnstalleerd in de kantine van de molenaars
van de Wieker Meule. Met de verbouwing
van de Welkoop kwam de keuken/kantine
van de Molen weer geheel beschikbaar voor
de Molen. Dit geheel was echter wel aan een
opknapbeurt toe. En omdat enkele vrijwillige
molenaars lid zijn van de MC en het nodige
voor deze club doen, werd het verzoek gedaan voor een bijdrage voor de renovatie. Dit
werd vervolgens gehonoreerd. De gift is
mogelijk gemaakt door Motorclub De Antrappers en STORCK. Dit is de evenementenstichting van Motorclub De Antrappers die
verantwoordelijk is voor de organisatie van
alle evenementen van De Antrappers.
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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 02 nov 2019. Kopij inleveren voor 28 okt. 10.00 uur

