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Winnaars fotowedstrijd Tourist Info bekend gemaakt

Tourist Info Het Reestdal / VTRB de Wijk
Koekange heeft donderdagavond in dorpshuis de Havezate de winnaar van de fotowedstrijd bekend gemaakt. De foto van
Mark Scheper uit De Wijk werd door jury
als mooiste foto beoordeeld.

In totaal werden er bijna tachtig foto’s ingezonden. Onderwerp van de fotowedstrijd was
‘Het Reestdal van Dedemsvaart tot Meppel’.
Welk plekje in het Reestdal vind je het
mooist of meest bijzonder?
Lees meer op pagina2 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Vervolg van voorpagina
De foto mocht een mooi landschap zijn. Of
een speciaal gebouw of plekje in je nabije
omgeving. Vier fotoclubs uit de regio bogen
zich over de ingezonden foto’s. En daar hadden ze een lastige taak aan, want er waren
prachtige foto’s bij. Deze werden na de prijsuitreiking ook vertoond op groot scherm.
Winnaar Mark Scheper moest al vroeg uit de
veren om deze bijzondere foto te maken.
‘Deze foto is om vijf uur ‘s morgens genomen. Ik had uitgezocht dat dit tijdstip het
meest geschikt was om de foto ‘volle maan
bij opkomende zon ‘ te kunnen maken’.
Luuk Buit uit Dedemsvaart won met
‘Reestdal bij de Stuw’ de tweede prijs. De
foto van Harm Buld ‘De Wolkbreuk boven
het Reestdal’ was goed voor een derde prijs.
Een toevalstreffer zo gaf de amateurfotograaf
uit Ruinerwold zelf toe. ‘Ik had net een groothoeklens gekocht, en was deze aan het uitproberen, toen zich deze kans voor deed’. De
prijswinnaars werden door Geert Frank de
Vries van Tourist Info Het Reestdal beloont
met een cadeaubon en vergroting van de winnende foto’s.

Na de Dassen,
nu de Hondendrollen!
De (onmisbare) vrijwilligers op onze mooie
sportvelden aan de Wiltenweg in De Wijk,
hebben er, naast het gevecht met de vernielzucht van de dassen, een nieuw probleem
bijgekregen! En niet alleen onze vrijwilligers,
doch ook onze jongste voetballertjes, de welpen, de pupillen van zo’n 6 à7 jaar zijn diep
bedroefd! Het blijkt namelijk, dat sommige
hondenbezitters het noodzakelijk vinden om
hun viervoeters uit te laten op de mooie grasmat van onze sportvelden!
Wat een schrik onlangs op zaterdagmorgen,
toen de moeders aan de zijlijn geconfronteerd
werden met het grote verdriet van hun voetballertjes, die onder de 'hondenschijt' zaten!
Nou kun je natuurlijk boos worden op die

honden, maar dat is niet terecht. Die eigenaren, die onverlaten, verknallen de mooie zaterdagmorgen van onze jeugdspelers!
Hoe haal je het in je kop om dit doen? In het
voetbal kennen we de rode kaarten! Alle vaders (of moeders!) die dit 'geflikt' hebben,
krijgen van alle spelertjes (en moeders!!) een
dieprode kaart! U moet zich diep schamen om
dit te doen!
Jan Tijink
(supporter van v.v. Wacker)

Crea Cafés in bibliotheken
Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés
die gepland zijn in de bibliotheken in De
Wolden. U bent welkom in Ruinen op 19
februari om 9.30 uur, in Zuidwolde op 20
februari vanaf 14.00 uur en in De Wijk op 5
maart om 14.00 uur. Heeft u zin om creatief
bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten
dan bent u van harte welkom! Het is de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of handwerkje meeneemt, maar voor de gezelligheid
langskomen kan natuurlijk ook. De Crea Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en
oud, leden en niet- leden van de bibliotheek.
Koffie en thee staan voor u klaar en de toegang is gratis. De Crea Cafés zijn een initiatief van de bibliotheken in De Wolden en
Welzijn De Wolden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de betreffende
bibliotheek of met Welzijn De Wolden.

Te koop gevonden, verloren
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
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Begrafenisvereniging R.I.P.
de Wijk - IJhorst
secr. Dhr. H. Linthorst
Sparrenlaan 2
7955 AM IJhorst
tel.
email : secretarisrip@gmail.com ripdewijk@kpnmail.nl

Adm. Mevr. A. de JongeBouwknegt
Dorpsstraat 75
7957 AT de Wijk
tel. 0522-820377

Wij nodigen hierdoor onze leden uit voor de JAARLIJKSE LEDENVERGADERING
welke gehouden zal worden op woensdag 4 maart 2020 in Ontmoetingscentrum
De Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk. ’s Avonds om 20.00 uur.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen ledenvergadering 6 maart 2019
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeesteresse
Verslag kascommissie
Vaststelling
Contributie / begroting boekjaar 2020
Instappremie / waarde ledenpakket
7. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens schema en herkiesbaar is Dhr. H .Linthorst
Mocht je belangstelling hebben voor een bestuursfunctie van onze vereniging neem dan gerust even contact op met een van beide bovenstaande bestuursleden.
8. Rondvraag
9. Sluiting
Met vriendelijke groeten,
Begrafenisvereniging R.I.P.
H. Linthorst, secretaris
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ren, projectleider gemeente De Wolden via email .van.slochteren@dewoldenhoogeveen.nl
Op 10 maart ’s middags om 14.00 uur organi- of telefoonnummer 14 0528.
seert de Historische Vereniging De WijkKoekange in het dorpshuis De Havezate in de
Wijk een fotomiddag. Er worden foto’s van
de Wijk en Koekange in beeld gebracht, zowel historische als van recentere datum. Kos- Ria Westerhuis uit De Wijk mocht zondag 2
ten € 5,00 incl. 2 koffie/thee.
februari de Ommer poëzieprijs in ontvangst
nemen. De wedstrijd was uitgeschreven door
stadsdichter Viviane Rose. Dichters werden
opgeroepen om over Ommen te schrijven.
Ria schreef een gedicht over Ommerschans.
Graag nodigen wij u uit voor het bezoeken
Wethouder Ko Scheele overhandigde haar
van de inloopavond op maandag 9 maart
een kunstwerk gemaakt door de Ommer kun2020. Tussen 19:00 en 20:30 uur bent u van
stenaar Tom Lucassen. De middag werd verharte welkom in Ontmoetingscentrum De
der ingevuld met poëzie en muziek door o.a.
Havezate te De Wijk om het stedenbouwkun- stadsdichter van Meppel Justin Westera, Rob
dig voorstel te bekijken voor de nieuwbouw
Zandgrond en the Lasso girls, en Delia Brevan de huisartsenpraktijk en de uitbreiding
mer samen met Serge Epskamp. Woensdag 5
van Zorgcentrum Noorderboog.
februari was ze te zien in het programma KolTijdens deze inloopavond zijn vertegenwoor- kende taal op RTV Drenthe. Dit in het kader
digers aanwezig van gemeente De Wolden,
van de poëzieweek. Ze wordt dan geïnterAdvance Projectadviseurs, Actium en HJK
viewd samen met twee andere dichters t.w.
architecten. Voor meer informatie kunt u
Renée Luth, stadsdichter van Groningen en
contact opnemen met Jeanette van Slochtedichter Roelof ten Napel uit Amsterdam.

Fotomiddag

Ria Westerhuis ontvangt
Ommer poëzieprijs

Inloopavond nieuwe
huisartsenpraktijk

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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hard aangezet om de beesten te verjagen.
Tientallen gaten die de dassen hadden gegraven, moesten we elke morgen weer dichten.
Meestal was er een groot gat bij waar de dassen hun behoefte hadden gedaan. De laatste
tijd valt het mee met de overlast. We hopen
Waar het op de Veluwe wilde zwijnen zijn
trouwens met de aanleg van een kunstgrasdie tuinen, bermen en sportvelden omploegen, veroorzaken in Zuidwest-Drenthe vooral veld van de beesten af te zijn”, vertelt Prent.
dassen de overlast.
Onder de hondenstront
Ook daar zijn het sportvelden, weilanden en
tuinen waar deze dieren naar hartenlust wroe- Maar inmiddels zijn er dus andere dieren bijgekomen die het sportplezier bederven. Op
ten en graven op zoek naar emelten. Deze
larven van langpootmuggen vormen het favo- het veld worden sinds enige tijd honden uitgelaten en de tientallen uitwerpselen liggen
riete maaltje van de dassen. Daarnaast heeft
zich een nieuw probleem aangediend: op het verspreid over het veld. Afgelopen zaterdag
werden de pupillen van Wacker daarmee gesportveld worden honden uitgelaten. De pupillen zaten zaterdag na de wedstrijd onder de confronteerd toen zij voor het eerst na de
winterstop een wedstrijd speelden. Ouders die
hondenstront.
langs het veld stonden, zagen tot hun afgrijHekken met stroomdraad
zen dat hun voetballende kroost – kinderen
De voetbalvereniging Wacker De Wijk voert van 6 en 7 jaar – na afloop van de wedstrijd
al jarenlang een strijd om de dassen, die leven onder de hondenstront zat.
in meerdere dassenburchten in de omgeving, André Prent vindt het ‘verschrikkelijk’ wat er
te weren van het sportcomplex. Zo zijn er
aan hondenpoep op het veld lag. Maandaghekken met stroomdraad geplaatst. Daardoor ochtend is hij direct begonnen met de schoonis de overlast wel afgenomen, maar volgens
maak van het grasveld. ,,Ik ben ook bij ombestuurslid van Wacker André Prent weet er wonenden geweest om te vragen of die geaf en toe toch nog een das een opening te
zien hebben wie honden uitlaat op het sportvinden in de omheining.
veld. Maar we hebben nu ook maatregelen
genomen om dat te voorkomen. Wij voeren
Drie jaar geleden kwam de overlast tot een
elke avond controles uit om te kijken wie dat
climax. ,,Dat waren de ergste drie weken die doen. Dan gaan we ergens op een plek staan
we gehad hebben met de dassen. We zijn elke om te observeren. De controles doe ik zelf
ochtend naar het sportveld gegaan om de
samen met een aantal andere leden van de
lichten aan te doen en hebben de radio keiclub.’’

Poepende dassen en
honden verpesten voetbalplezier
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De Bloem speelt
de klucht ‘Bruidzilla’
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart geeft
Rederijkerskamer de Bloem weer haar jaarlijkse toneelvoorstelling in Dorpshuis de Havezate in De Wijk.
Dit jaar wordt de klucht ‘Bruidzilla’ gespeeld. In dit verhaal draait alles om Linda.
Zij zit al tijden te wachten op een huwelijksaanzoek van Cor. Van Cor hoeft het allemaal
niet zo. Hij vindt het wel best zo als het leven
nu gaat. Maar Linda heeft van jongs af al hele
plannen gemaakt van hoe die ene speciale
dag er uit moet zien. En dat is groots, romantisch en vooral perfect!
Als dan uiteindelijk Cor haar toch ten huwelijk vraagt, gaan meteen ook alle remmen los!
Ze leeft zich helemaal uit op het plannen van
de bruiloft en niets of niemand zal ook maar
haar daarin een strobreed in de weg leggen.

Echter lopen al haar eisen wel flink in de
papieren en is daar wel geld voor? De familie, vrienden en naaste buren weten dat je een
vrouw als Linda vooral niet moet teleurstellen. Heel wat creativiteit moet worden aangewend om toch Linda die fantastische dag te
kunnen geven. De plannen zijn goed, maar
niets gaat zo als gepland.
Wederom een dolkomische klucht, geschreven door Henk Roede. Wederom een dolkomische klucht welke garant staat voor een
hilarische avond.

Voorverkoop kaarten
De voorverkoop is gestart. Kaarten kosten
€ 7,50 per stuk en zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Dorpshuis de Havezate en
DA Drogisterij & Parfumerie WenS in De
Wijk. Wido Double Fashion (Bergerslag 4a
Staphorst en middels vooruitbetaling te reserveren bij info@rederijkerskamerdebloem.nl

De voltallige cast bijeen - vanaf oktober wordt er elke dinsdag gerepeteerd in de Havezate
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Vanaf maandag 24
februari kan iedereen bij
Atlas Sport meedoen met
Nederland in Beweging
Veel mensen kennen Nederland in Beweging
van de televisie. Vanaf maandag 24 februari
kunt u meedoen met dit programma bij Atlas
Sport. Niet alleen maar gezellig samen. Het
biedt dus meteen een ontmoetingsplek om na
afloop gezellig na te praten onder het genot
van een gratis kopje koffie of thee.
Stephan de With van Atlas Sport: ‘De oefeningen zijn goed uit te voeren en het motiveert iedereen om mee te doen. Het maakt
niet uit hoe dik of dun je bent. De lessen zijn
heel geschikt voor ouderen maar ook voor
mensen die bijvoorbeeld werkeloos thuis zitten. Bewegen helpt je uit de sleur te komen en
geeft nieuwe energie.’ Deze sport kan iedereen op eigen niveau meedoen. Het materiaal
is zeer licht is en deelnemers kunnen zelf het
gewicht bepalen. Juist door samen te sporten
motiveert het om in de les actief mee te doen
en er ontstaat een sociaal netwerk.
Elke doordeweekse ochtend om 8.30 uur kan
iedereen samen meedoen met Nederland in
Beweging.
Dus bent u iemand of kent u iemand die ook
bijna iedere dag voor de tv mee staat te doen
aan het programma Nederland in Beweging?

Wij hopen u dan te ontmoeten bij Atlas Sport.
Het programma duurt een kwartier. Na afloop
staat een gratis kop koffie of thee klaar voor
de deelnemers.
Voor leden van Atlas Sport is deze activiteit
uiteraard gratis. Nog geen lid? Kom gerust
langs voor een gratis proefles! Daarna zijn de
kosten 10 keer voor € 20.
Er is altijd een instructeur aanwezig op de
sportschool. Krijgt u de smaak te pakken?
Dan kan onze instructeur vrijblijvend een
fitnessprogramma voor u maken.
Aanmelden mag maar het hoeft niet. U mag
ook gewoon binnen komen lopen. Liever aanmelden of heeft u nog een vraag? Neem datn
contact op via info@atlassport.nl, of bel ons
op (0522) 441090.
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Boerenblond in Havezate
Cabaretgroep Boerenblond is weer op volledige oorlogssterkte. Na het wegvallen van twee
leden, is het gezelschap aangevuld met maar
liefst drie nieuwe leden. Met het nieuwe programma: ‘Turbulent’ is een nieuwe start gemaakt. De eerste optredens in de nieuwe bezetting waren een groot succes. Op zaterdag
11 april treden ze op Dorpshuis de Havezate
in De Wijk.
Vorig jaar maakten Jan Boverhof en Jan Prent
bekend dat ze het na twintig jaar welletjes
vonden. Voor de overgebleven leden Marianne van der Klocht en Dirk Venema was dit
wel even slikken toen beide Jannen met het
nieuws kwamen. Maar ze besloten toch door
te gaan, en vonden in Esther de Boer een
welkome aanvulling. Esther zingt en speelt
daarnaast ook klarinet en orgel. Via een Facebook oproep kwamen ze in contact met Arry
Bennen en Johan Noord. Beide heren hadden
net besloten dat ze samen iets wilden doen op
het creatieve vlak. Bij de audities bleek het
onderling gelijk te klikken, waarna de formatie rond was. De eerste aanvragen voor optredens druppelen alweer gestaag binnen.
Marianne: ‘Ons nieuwe programma is anders,
en toch ook heel gevarieerd, het bevat nieuwe
sketches, liedjes, typetjes, woordspelingen en
interactie met het publiek’. Dirk: ‘We wilden
niet op dezelfde voet verder. Bezoekers moeten het niet gaan vergelijken met onze vorige
programma’s. De nieuwe bezetting is anders,
dat betekend dat ook meer afwisseling en
diversiteit’. De titel van het nieuwe programma: ‘Turbulent’ slaat een beetje op de roerige
periode zoals de leden dit afgelopen jaar hebben beleeft. Arry: ‘Een nieuw programma
maken betekend schrijven en schrappen, wat
werkt wel en wat niet dat merken we vanzelf’.
Kaarten € 12,50 (incl. kopje koffie) zijn in de
voorverkoop te koop bij Anytyme De Wijk en
bij Dorpshuis de Havezate. Aanvang 20.00
uur. Zaal open 19.30 uur.
Meer informatie: Bemo Entertainment
Mobiel: 06-50953385
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deltocht. Dit keer was de afdeling De Wijk
aan de beurt. En ondanks het slechte weer,
ging de tocht gewoon van start. Na de koffie
bij dorpshuis de Havezate vertrokken de daWie is wat u betreft ‘Wieker van het jaar
mes in groepjes door het dorp. Er waren twee
2019’? De Belangenvereniging de Wijk e/o
routes uitgestippeld, een van 8 km en een van
nodigt u uit om mensen te nomineren voor
12 km. Onderweg was er bij de familie ten
deze titel. Wie heeft in 2019 iets extra betekend voor ons dorp? Wie is wat u betreft een Wolde in de schuur een moment om even op
adem te komen. Daarna stapten de dames
voorbeeld?
U wordt van harte uitgenodigd om mensen te stevig verder. Bij de Havezate stond de warnomineren met daarbij een toelichting waar- me soep al klaar voor de verkleumde deelneom u van mening bent dat deze persoon hier- mers. In totaal waren er bijna driehonderd
voor in aanmerking komt. In april 2020 wordt wandelaars van de partij.
de ‘Wieker van het jaar’ dan in het zonnetje
gezet. Uw opgave kunt u doen tot 15 maart
2020 door een mail te sturen naar
wijkerbelang@gmail.com onder vermelding
Evenementenbeleid: balans tussen levendigvan ‘Wieker van het jaar’.
heid en leefbaarheid. De gemeente actualiseert de regels voor evenementen om beter te
kunnen sturen en handhaven bij evenementen.
Evenementen zorgen voor levendigheid, ze
maken een gemeente aantrekkelijk, maar veroorzaken soms ook overlast.

Wie wordt
Wieker van het jaar?

Bijeenkomst over het
evenementenbeleid

Het regent, het regent, de
poppetjes worden nat!

Tot nu toe had de gemeente onvoldoende kaders en voorwaarden om te kunnen sturen en
handhaven, denk aan een maximum voor geluid, het aantal evenementen, begin en eindtijden en eisen t.a.v. veiligheid. Bij het nieuwe
evenementenbeleid is gezocht naar een balans
tussen levendigheid en leefbaarheid. De nieuwe regels bieden meer duidelijkheid voor
organisatoren én omwonenden.
Wandelen in de regen, getooid met regenpon- Informatie- en inspraakbijeenkomst 3 maart
cho’s en paraplu's, je doet het niet voor de lol Op dinsdagavond 3 maart organiseren we een
zou je denken! Maar voor deze dames van de informatie- en inspraakbijeenkomst. Daar
Vrouwen van Nu was het donderdagmorgen
vertellen wij u, als inwoner van gemeente De
geen enkel probleem. De bikkels trotseerden Wolden en/of als evenementenorganisator,
regen, wind en kou.
graag alles over het nieuwe beleid. Er is ook
Uw verslaggever zag ze vanuit zijn warme
volop gelegenheid om hierop uw mening en
kantoor voorbij trekken, het ene groepje na
visie te geven. U kunt de volledige tekst
het andere en besloot ze na tal van rondjes
‘voorstellen evenementenverordening en bedoor ons mooie dorp even een ‘hart onder de leidsregels’ digitaal aanvragen via
riem’ te steken. Dat was in het geheel niet
a.de.jong@dewoldenhoogeveen.nl.
nodig, want de dames stapteen vrolijk door.
Graag tot dinsdag 3 maart, in de raadzaal van
Elke maand organiseert een andere afdeling
van de Vrouwen van Nu in Drenthe een wan-

het gemeentehuis in Zuidwolde, Raadhuisstraat 2. Aanvang 19.30 uur.

15

Geslaagde Valentijns actie
De Valentijnstaartactie van Woon- en zorgcentrum Dunninghe is zeer succesvol verlopen. Met dank aan de ruim 30 taartverkopers
werden de taarten van bakkerij Nijstad en
Dunnink aan de man gebracht in De Wijk,
IJhorst en Rogat. In totaal werden er ruim
500 verkocht.

Van de opbrengst van deze actie kunnen de
bewoners van Woon-en zorgcentrum Dunninghe, aangevuld met 80-plussers uit De
Wijk, IJhorst en Rogat, die afhankelijk zijn
van mantelzorg, weer een leuke dag op pad.
Deze staat voorlopig gepland in de maand
juni of september en het belooft net als voorgaande jaren weer een bijzondere dag te worden.

Bakker Erwin Teunissen van
Bakkerij Nijstad werd bij het
bezorgen van zijn taartjes bij
Dunninghe nog door de politie gecontroleerd op vermoedelijke over belading van
zijn auto. Dit werd mede
veroorzaakt door de enorme
soes die hij op het dak van
zijn auto heeft staan. Hij
werd hiervoor niet bekeurd,
maar kreeg een fikse waarschuwing.

Kun je nog zingen, zing dan mee met ….
Vrouwenkoor Meander De Wijk
Bij ons koor staat de factor gezelligheid, sociale contacten en natuurlijk het instuderen van
liedjes hoog in het vaandel.
Wij treden regelmatig op in ouderencentra in de regio en ieder vijf jaar hebben we jubileumconcert.
Op 19 april 2020 nemen wij deel aan het Bevrijdingsconcert in de sporthal in De Wijk.
Na enkele weken voel jij je zeker thuis bij vrouwenkoor ‘Meander’
Ons repertoire is erg divers, we zingen o.a. liedjes in het Nederlands en in het Engels.
Wij repeteren elke woensdagmorgen van
9.00 uur tot 10.30 uur in de Havezate in
De Wijk.
Komt de pianiste, dan zingen we van
9.00 uur tot 11.00 uur.
Spreekt onze vereniging u aan, kom dan
– geheel vrijblijvend- onze repetitie eens
bijwonen.
Wees welkom om eens te komen kijken
en luisteren.
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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……………………..
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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 7 maart 2020. Kopij inleveren voor 2 maart 09.00 uur

