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Jubilarissen in het zonnetje gezet door Apollo

Vier jubilarissen, bij elkaar opgeteld goed
voor maar liefst 180 jaar muziek, werden
afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet door
de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit
De Wijk.
Wim van Braam en Petra Katoele maken al
40 jaar muziek bij Apollo. Voorzitter Lam-

bert Vos en Jan Lankhorst zelfs al 50 jaar,
waarvan de laatste al die jaren bij Apollo. Na
een korte persoonlijke speech ontvingen ze
het speldje en de bijbehorende oorkonde namens de KNMO. Apollo is blij met zulke
trouwe leden. Foto: Hilde Fotografie.
Lees verder op pagina 2 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Vervolg van voorpagina
Dankzij de instroom van jeugdleden is er
naast het jeugdorkest ook een opstaporkest
gestart. Heel knap om te zien hoe dirigente
Ilona Slomp de jeugd al binnen een paar repetities samen kan laten spelen in een echt orkest. Het jeugdorkest beschikt, naast enthousiaste muzikanten, ook over echte presentatietalenten. De kinderen kondigden namelijk
zelf hun nummers aan. Dat deden ze zeer
professioneel en ze konden dan ook rekenen
op een groot applaus vanuit het publiek.

niet voor terugdeinst, om klassieke werken te
spelen, doch ook niet opzij gaat voor composities van Abba en/of Queen. Prachtig gedaan
mensen!

En als je daar dan zit te luisteren als oud-lid,
dan vraag je je wel af hoe het nou mogelijk is
dat de belangstelling voor dit soort muziekverenigingen in ons land ‘tanende’ is (kijk
naar verenigingen in onze omgeving!) terwijl
er in ons kleine, maar mooie dorp, zo’n bloeiende vereniging bestaat! Zou het toch iets te
maken hebben met het beleid door de jaren
heen? Ik weet het wel bijna zeker! Kijk naar
Het slagwerkensemble, onder leiding van
die allerkleinsten, die zaterdagavond op hun
Erik Zweers speelde meerdere goed in het
blokfluitjes alle opa’s en oma’s in de zaal in
gehoor liggende nummers. De herkenbare
vervoering brachten. Dat komt niet vanzelf!
ABBA medley en Queen in concert werden
Als je dan als vereniging een lid hebt als Ilona
zeer goed door de toeschouwers ontvangen.
Het Harmonieorkest speelde als laatste en had Slomp, dan mag dat wel eens een keer geverschillende stijlen voor het publiek in petto. noemd worden! In de wetenschap, dat we
Het werk The Ghost Ship, was erg imposant voorlopig Sinterklaas in De Wijk nog niet
hoeven in te halen met een geluidswagen,
waarbij je, als je je ogen sloot, een schip vol
met geesten aan zag komen varen. De mooie keerde ik voldaan huiswaarts.
volle harmonieklank, aangevuld met het mu- Jan Tijink
zikale geweld vanuit de slagwerksectie, vulde Prins Clauslaan 50
de sporthal en wist de aanwezigen van het
begin tot het eind te boeien. De luchtige
Glenn Miller medley maakte de avond com- Zanger Orlando, beter bekend als Zwarte Janpleet en liet zien dat het orkest over veel mu- nes komt 15 februari naar café de Wiekslag,
zikaal talent beschikt. Een swingend einde
daar zal de avond gevuld worden door de
van een muzikale avond!
geweldige Dj's van ER-geluidverhuur en zal

Barcompetitie Wiekslag

Wat me dit keer opviel!!
Dat was iets wat me wel vaker opvalt, n.l. het
voorjaarsconcert van onze Koninklijke Muziekvereniging Apollo in al zijn geledingen,
van blokfluitgroepen (de allerjongsten!), het
z.g. ‘opstaporkest’ (al weer wat meer gevorderd), het jeugdorkest, het slagwerkensemble
en natuurlijk het groot Harmonieorkest. Alles
even mooi en correct afgewerkt.
Als er echter één onderdeel is, dat in de laatste decennia is veranderd, dan is het wel dat
slagwerkensemble, onder leiding van Erik
Zweers. Vele tientallen jaren begonnen met
een kleine trom, een grote trom en de bekkens! Nu uitgegroeid tot een ‘slagvaardig
slagwerkensemble’ van ruim 20 leden, dat er

de gastartiest rond 22:00 het podium betreden.

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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De vrijwilligers van de Valentijns actie
voor Dunninghe komen binnenkort bij u aan
Het is weer februari. Valentijnsdag is weer in de deur voor de bestelling en de taartjes zulzicht. Dit jaar willen de ouderen van Woon- len de dagen voor Valentijnsdag bij u worden
en zorgcentrum Dunninghe en de 80-plussers afgeleverd zodat u samen met uw geliefde (n)
uit De Wijk/IJhorst graag weer een dag op
op 14 februari (of eerder/later) kunt genieten
stap tijdens de zogenaamde Zonnedag.
van een heerlijk stuk gebak.
Nieuw is dat u ook kan bestellen via onderIn samenwerking met bakkerij Nijstad en
staande bestelbon. Vul hem volledig in en
Dunnink en de stichting Storck, zijn twee
doe hem bij de COOP in de brievenbus zoals
heerlijke Valentijnstaarten ontwikkeld. Een
schuimtaart en een caketaart. Hier kunnen 6-8 op de bon is omschreven en u ontvangt de
taart thuis. Natuurlijk kan u de bestelling
porties uit gesneden worden. De keuze is
ook per e-mail doen. Stuur dan uw naam en
dus reuze. De kosten van deze Valentijnadres met de gewenste hoeveelheid taarten
staart zijn 8,00 Euro en de opbrengst zal ten
goede komen van de Zonnedag in juni 2020. naar: zonnedag@outlook.com en deze zullen
dan bij u thuis worden bezorgd.

Valentijns actie Dunninghe

BESTELBON VALENTIJNSTAART
Bij deze bestel ik: …….x een caketaart van Bakkerij Dunnink
…….x een schuimtaart van Bakkerij Nijstad
Ik machtig Storck om eenmalig het bedrag van de taart (en) van 8 euro
per stuk af te schrijven van rekeningnummer……………………………………………...
t.n.v.. ………………...………...adres: ….……………………………………………………
Handtekening:
Deze bon inleveren voor 13 februari in de groene brievenbus bij de
statiegeldautomaat in COOP-Dunnink in De Wijk.
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ervoor dat kinderen zonder moeite de overstap
maken naar het basisonderwijs. Afscheidsdrama’s’ zijn verleden tijd. De twee groepen
hebben hetzelfde dagritme en door met het
Korfballers organiseren priktoernooi in sport- opendeurenbeleid te werken kiezen kinderen
hal De Slenken in De Wijk. Op zaterdag 29
zelf waar ze willen spelen. Zo leert de leerfebruari is in sporthal De Slenken een korfbal- kracht de peuters alvast kennen. De pedagopriktoernooi. En je hoeft echt geen korfballer gisch medewerkster is regelmatig in groep
te zijn om mee te kunnen doen! In dit toernooi één te vinden wat voor de kinderen erg fijn is,
speel je in teams van twee tegen twee. De
een vertrouwd gezicht. De twee groepen gaan
teams schieten tegen elkaar op twee korven.
iedere week samen naar de gym en muziekIeder potje duurt twee keer vier minuten. Per lessen en er wordt samen buiten gespeeld. Zo
team mag 1 korfballer meedoen. En verder
krijgen de peuters de mogelijkheid om langecht iedereen want korfbal is een leuke sport zaam aan het basisonderwijs te wennen.
voor iedereen. Het toernooi begint om 20.30
Wanneer de peuter vier wordt vindt er een
uur. Vanaf 20.00 uur ben je welkom voor
overdrachtsgesprek plaats met de pedagogisch
koffie en thee.
medewerkster, leerkracht en ouder(s). We zijn
Opgeven
trots op deze doorgaande leerlijn en we vinOpgeven kan door voor 25 februari een mail- den het prettig dat we op deze manier goed bij
tje te sturen naar priktoernooidede behoeften van het kind aan kunnen sluiten.
wijk@gmail.com. Vermeld hierin je naam en Het kind staat centraal!
de naam van je priktoernooi partner. Ook als
je vragen hebt, kun je een mail sturen. Het
toernooi wordt georganiseerd door Gonda
Smit en Tanja Timmerman in samenwerking
met Atlas Sportcafé.

Priktoernooi in sporthal
De Slenken

Hapje, drankje en gezelligheid
Voor, tijdens en na het toernooi ben je welkom in het Atlas Sportcafé waar lekkere hapjes en drankjes klaar staan.

Mijlpijl op IKC De Horst
Afgelopen week werd Julian vier jaar, hij was
destijds de eerste baby die gebruik maakte
van opvang op het IKC!
In 2015 breidde Wolderwijs onderwijs zich
uit met kinderopvang vanaf twee jaar. Al snel
daarna, een jaartje later konden ook kinderen
vanaf nul jaar opgevangen worden. De aanmeldingen stroomden binnen, het team werd
steeds groter en zo kreeg de doorgaande leerlijn van peuter naar kleuter steeds meer vorm.
We hebben een hele mooie samenwerking
met de oudste peutergroep (kinderen van ongeveer drie/drieënhalf jaar) en de jongste
kleutergroep neer kunnen zetten. Dit zorgt
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Aanleg Kunstgrasveld
Wacker start in maart
De afgelopen maanden heeft het bestuur van
v.v. Wacker samen met de terreincommissie
afspraken gemaakt over de aanleg van de
nieuwe kunstgrasveld op het sportpark aan de
Wiltenweg. Binnenkort is het zover, en zal de
aanleg starten. Hieronder treffen jullie een
aantal feiten en weetjes over ons nieuwe
kunstgrasveld. Heb je nog vragen over de
aanleg van het veld of over het veld zelf, kom
dan op dinsdag 3 maart om 1930 naar de kantine. De gemeente en de aannemer zullen daar
aanwezig zijn om een korte toelichting te
geven op de aanleg.
Het kunstgrasveld wordt aangelegd op het
huidige veld 2.










De aanleg start op 9 maart, en zal naar
verwachting 6-8 weken duren. Dit is wel
afhankelijk van de weersomstandigheden
in deze periode.
Naar verwachting is het kunstgrasveld
gereed eind april
Voorafgaand aan de aanleg van het
kunstgrasveld zullen er enkele bomen
gekapt worden die te dicht op het nieuwe
veld staan.
De lichtmasten zullen blijven staan en
voorzien worden van nieuwe LEDarmaturen (evenals de lichtmasten op het
trainingsveld).
De aannemer zal het materiaal voor het







kunstgrasveld aanvoeren over het evenemententerrein.
In de periode van aanleg van het kunstgrasveld zullen de wedstrijden zoveel
mogelijk op veld 1 gespeeld worden. In
voorkomende gevallen zullen we met
bepaalde wedstrijden uit moeten wijken
naar een buurvereniging, maar we proberen te beperken.
De huidige ballenvangers en doelen zullen vervangen worden door nieuwe
exemplaren. We zullen de huidige materialen hergebruiken op ons trainingsveld.
Vanaf mei kunnen we gaan wennen aan
het veld en in het seizoen 2020-2021
kunnen we ons kunstgrasveld volop gaan
gebruiken voor wedstrijden en trainingen!

Tot slot nog één ding naar aanleiding van
recente berichten in de pers (https://nos.nl/
artikel/2318231-rechter-kijkt-naarvoetbalclubs-wat-doen-ze-tegen-verwaaienkunstgraskorrels.html)
Ons kunstgrasveld is identiek aan het veld dat
in Koekange is aangelegd. De rubber korrels
die hierbij gebruikt worden zijn niet gemaakt
van gemalen autobanden. Daarnaast wordt
ons veld voorzien van een kleine opstaande
rand om het veld heen, waardoor de kans dat
de korrels buiten het veld terechtkomen erg
klein is. Wij verwachten dan ook niet geconfronteerd te worden met vergelijkbare problemen als in de link genoemd worden.
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Lokale samenwerking
Coop Dunnink en
varkenshouder Ten Kate

dichter bij de boer”. Dit is tevens een van de
kernwaarden van Friberne; transparantie in de
voedselketen.

Varkensvlees met een merknaam
Het Friberne vlees staat bekend om zijn malsFriberne arkenshouder Henk Jan ten Kate en heid en pure smaak. Duurzaamheid, de hoge
supermarkt ondernemer Niek Slomp van
mate van welzijn voor de dieren en de geCOOP Dunnink in De Wijk gaan een samen- zondheid van de varkens vormen de basis
werking aan in het leveren van Friberne var- voor deze onderscheidende smaak. De deelkensvlees in het diepvries schap.
nemende boerderijen vormen een geborgde
keten, die nauw samenwerkt met een voorgeLokale samenwerking
Henk Jan ten Kate is met zijn varkenshoude- selecteerd aantal leveranciers. Zo is er slechts
een leverancier voor het voer, werkt men met
rij in Veeningen onderdeel van de Frievar
groep. Deze groep varkenshouders levert met een vaste dierenartsenpraktijk en een klimaatspecialist, alles in het teken van beheersbaarhet merk Friberne varkensvlees uit aan ambachtelijke slagers en de horeca. Niek Slomp heid en bewaken van de hoge kwaliteit van
het eindproduct. Daarmee levert Henk Jan ten
had al langere tijd de behoefte aan een herKate binnen de keten een top product af.
kenbaar en onderscheidend stukje varkensvlees in zijn supermarkt.
Kruidenmix
Een Friberne varkenshouder geeft zijn varBeide ondernemers zijn er trots op om de
regio te laten zien dat zij deze samenwerking kens elke dag ‘persoonlijk’ een mix van kruiaan gaan. “Wat is er nou mooier dan je lokale den die varkens in de natuur graag vreten,
waaronder eikenbast, knoflook, jeneverbes,
varkenshouder op deze manier te betrekken
wilde tijm, oregano, vlierbessen, fenegriek en
bij onze klanten” aldus Slomp. “De samenwerking geeft een wat hogere beleving bij het kastanje. De kruiden zorgen voor meer welproduct. Het brengt de consument een stapje zijn van de dieren en dragen daarmee bij aan
een natuurlijke, pure smaak van het vlees.

De slagers van Coop Dunnink waren vorige week op bezoek bij zichtstal ten Kate
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Bevrijdingsconcert
De Wijk krijgt gestalte

lijkheid te bieden om via de leden van de
deelnemende verenigingen kaarten in voorverkoop aan te bieden.

Het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland
dit jaar viert dat ons land 75 jaar geleden
bevrijd werd van de onderdrukking door
Duitsland. Steeds vaker worden er activiteiten
gemeld die in dit kader worden georganiseerd.
Enige tijd geleden maakte de ‘Commissie
Bevrijdingsconcert De Wijk’ al bekend dat
op zondagmiddag 19 april in de sporthal in
De Wijk een groot muzikaal/cultureel
programma zal worden gepresenteerd.
Bij het initiatief van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo en de zangvereniging Wijker Kunst hebben meteen Popkoor Nameless
en Vrouwenkoor Meander zich aangesloten
bij deze commissie. De commissie kan nu
nadere details van het programma gaan vrijgeven. Naast de genoemde verenigingen zal
ook de plaatselijke rederijkerskamer De
Bloem een bijdrage leveren.

Lezing en workshop

Leerlingen van de basisschool in de Wijk
leggen al jarenlang rond eind april bloemen
op het graf van de omgekomen Australische
piloot Graham Latham.
Deze betrokkenheid is voor de organisatie
o.a. aanleiding geweest om ook leerlingen
van de basisschool uit te nodigen om tijdens
het concert een muzikale bijdrage leveren.

In de tentoonstelling Barbizon van het Noorden – De ontdekking van het Drentse landschap 1850-1950 presenteert het Drents museum werk van grote kunstenaars uit de 19de
en 20ste eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en op doek vastlegden.
Kunstwerken van onder meer Israëls, Mesdag
en Van Gogh laten de unieke eigenschappen
van Drenthe zien. Deze lezing is een inleiding
op de tentoonstelling. Na de lezing volgt u
een workshop tekenen met houtskool in de
stijl van Barbizon.
De lezing + workshop is op donderdag 6 februari in bibliotheek De Wijk. De middag
start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer
16.00 uur. Deelname is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@bibliotheekdewijk.nl of 088-0128210.
Barbizon van het Noorden is van 24 november 2019 tot en met 22 maart 2020 te zien.

Inloopavond nieuwbouw
huisartsenpraktijk

Graag nodigen wij u uit voor het bezoeken
van de inloopavond op maandag 9 maart
Hoewel de invulling van de middag nog niet 2020. Tussen 19:00 en 20:30 uur bent u van
geheel rond is, wil de organisatie wel al kwijt harte welkom in Ontmoetingscentrum De
Havezate te De Wijk om het stedenbouwkundat het een afwisselend programma wordt,
dig voorstel te bekijken voor de nieuwbouw
waarbij naast het vrolijke karakter van de
bevrijding ook aan de herdenking uitdrukke- van de huisartsenpraktijk en de uitbreiding
van Zorgcentrum Noorderboog.
lijk aandacht zal worden besteed.
Tijdens deze inloopavond zijn vertegenwoorDe organisatie is verheugd dat onze ouddigers aanwezig van gemeente De Wolden,
plaatsgenoot Robbert Morsink, onlangs nog
LHV Bouwadvies, Actium en HJK architecuitgebreid op RTV Drenthe, bereid is gevonten.
den een deel van zijn uitgebreide collectie
‘oorlogs- en bevrijdingsherinneringen’ in de Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanette van Slochteren, projectleiconcertzaal te presenteren.
der gemeente De Wolden via e-mail
Gezien de nu reeds getoonde belangstelling
j.van.slochteren@dewoldenhoogeveen.nl of
heeft de organisatie besloten t.z.t. de mogetelefoonnummer 14 0528.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

PUKY\RTHRLU
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]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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Wie wordt
Wieker van het jaar?
Wie is wat u betreft ‘Wieker van het jaar
2019’? De Belangenvereniging de Wijk e/o
nodigt u uit om mensen te nomineren voor
deze titel. Wie heeft in 2019 iets extra betekend voor ons dorp? Wie is wat u betreft een
voorbeeld?
U wordt van harte uitgenodigd om mensen te
nomineren met daarbij een toelichting waarom u van mening bent dat deze persoon hiervoor in aanmerking komt. In april 2020 wordt
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
van ‘Wieker van het jaar’.

voordelen (is die bal nou wel of niet over de
lijn, is het wel of geen off-side, wel of geen
rode kaart enz. enz.). Bij de bezoekers liepen
de meningen duidelijk uiteen van voor of
tegen. En ook Siemen had zo wel zijn vraagtekens, hij was al enkele keren ‘VARscheidsrechter’ geweest. Slotconclusie van
ons allen was toch wel : Ook de V.A.R. is een
mens en dus zal zijn beslissing ook altijd subjectief zijn. Een goede keus van enkele
scheidsrechters uit ons dorp om deze leuke
avond te organiseren! (Jan Tijink)

Scheidsrechter Mulder
was te gast bij v.v. Wacker
Een kijkje in de keuken van het betaalde
voetbal dat deden we met een groep scheidsrechters uit onze regio, met bestuurders, trainers etc., aan de hand van de nationaal en
internationaal bekende scheidsrechter in het
betaalde voetbal, Siemen Mulder uit het Groningse Uithuizermeeden. Hij is 37 jaar en
fluit sinds 2014 onze eredivisiewedstrijden en
buitenlandse wedstrijden. Een boeiende man,
die van zijn hobby (scheidsrechteren) zijn
beroep heeft gemaakt. Hoe hij dagelijks kilometers ‘draaft’ om in conditie te blijven, veel
van huis (getrouwd en twee kinderen!) is, om
als scheidsrechter het volk en de spelers te
laten horen en zien, dat voetbal ook aan spelregels gebonden is. Geen gemakkelijke
taak!!. De kritiek is niet altijd lovend!
Dat bleek wel uit de reacties (vooral via de
sociale media) die men krijgt. Siemen vertelde boeiend over de contacten met de grote
clubs, de ontvangst, de ‘knotsgekke’ supporters en ook de contacten (soms goede) met de
spelers. De nog niet zo lang bestaande V.A.R.
(Video Arbitrale Referee) kwam deze avond
ook duidelijk aan de orde. Soms met al zijn

Drentse wandeltocht
Donderdag 13 februari aanstaande organiseert
de wandelclub van de Vrouwen van Nu, afdeling De Wijk, de maandelijkse Drentse wandeltocht. Iedere maand organiseert er een
Drentse afdeling van de Vrouwen van Nu een
wandeltocht in de omgeving van de betreffende afdeling. Dit keer in de fraaie omgeving
van De Wijk. Er is een route van zowel acht
als twaalf kilometer uitgezet. Start en finish
zijn bij het plaatselijke dorpshuis De Havezate. De organisatoren verwachten rondom de
250 deelneemsters aan deze mooie wandeltocht: voor Vrouwen van Nu.
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De actie in De Wolden is boven verwachting
verlopen. Er werden maar liefst 330.000 punten opgehaald. Dit aantal is goed voor 830
pakken koffie. Zo kan de voedselbank hun
De kerken in De Wolden hebben in december klanten de komende tijd een pak koffie vervoor het tweede jaar meegedaan met de lanstrekken. Zij zullen daar erg blij mee zijn!
delijke actie van de Voedselbanken en Dou- Diaconaal Verband De Wolden bedankt nawe Egberts. Door het hele land werden in
mens de kerken in De Wolden iedereen hartedecember DE-waardepunten ingezameld.
lijk die punten voor deze actie heeft ingeleDouwe Egberts zet de ingezamelde punten
verd.
om in pakken Aroma Rood en verhoogt dit
aantal met 15%. Dit betekent dat 400 ingeza- Op de foto: Tonie Mulder, voorzitter Voedselbank Meppel, neemt de in De Wolden inmelde punten al één pak koffie opleveren.
gezamelde DE-punten in ontvangst van Henk
Vorig jaar leverde deze actie zo’n 130.000
Vrijhof, voorzitter Diaconaal Verband De
pakken koffie op voor voedselbanken in het
Wolden.
hele land.

Inzamelingsactie voor D.E
punten wederom succesvol
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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……………………..

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
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