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Belangenvereniging zoekt nieuwe bestuursleden

Belangenvereniging De Wijk zoekt nieuwe stuur is dat een bestuursfunctie voor drie jaar
wordt vervuld met een verlenging van drie
bestuursleden. De bezetting van het
jaar. Gina: 'Binnen het bestuur is het goed om
bestuur telt op dit moment zes personen.
nieuwe gezichten te hebben met nieuwe ideeDit zijn: voorzitter Gina Homan, secretaris
ën en inzichten. We zijn op zoek naar nieuwe
Rindert Bouma, penningmeester Ina ten Wol- bestuursleden, die het stokje willen overnede, bestuurslid Jan van Spijker, bestuurslid
men. We zijn een schakel die dicht bij de
Ton Scheelings en bestuurslid Luuk Platzer. Gemeente staat als het over het wel en wee
Gina en Jan beginnen in november aan hun
gaat van de Wijk. En mogelijk van invloed
negende jaar en Ina aan haar achtste jaar bin- kunnen zijn op beslissingen die er genomen
nen dit bestuur. De voorkeur binnen het beworden voor het dorp. Meer op pagina 2 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
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We vergaderen iedere 1e woensdag van de
maand in het dorpshuis de Havezate. Zonder
de Belangen Vereniging hebben we geen
stem. Op dit moment vertegenwoordigen we
een klein deel van het dorp, dat moet veranderen, als iedereen lid is van de Belangen
Vereniging staan we sterker en kunnen we
ook het gesprek beter aan gaan. Het lidmaatschap is € 5,00 dat kan niet de reden zijn dat
je geen lid bent'.
Kom meepraten en laat je door ons informeren. I.v.m. het Corona tijdperk, is het nodig
je van te voor aan te melden, zodat we rekening kunnen houden met de ruimte die we
nodig hebben. Als er geen belangstelling is,
kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het
bestaan van de Belangen Vereniging. Maar
daar gaan wij niet van uit, als inwoners willen we allemaal hetzelfde, een fijn dorp om
in te wonen en te leven met goede voorzieningen. Behalve meepraten is de sfeer altijd
goed en gezellig.
Dan is er nog Corona. Ook wij hebben ons
programma moeten aanpassen. In maart was
het niet meer toegestaan de vergaderingen
door te laten gaan. Ook onze jaarvergadering
ging niet door. Tijdens de jaarvergadering
worden er een aantal vaste agendapunten
behandeld. Waaronder het jaarverslag en het
financieel jaarverslag, deze zullen per mail
gestuurd worden. Wieker van het jaar zou
ook bekend gemaakt worden, ook dit gaan
we nog in een goede vorm gieten. De verwachting hoe het gaat moeten we afwachten
gezien de nieuwe maatregelen. <<

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

Verloren
op 4 oktober op de Haalweidigerweg een
sleutel met goudkleurige hanger in de vorm
een eland. Telefoonnummer 06-22800506.
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Zal ut zo wezen…..?

die je tegenkomt op de Dorpsstraat met navigatiesysteem op het stuur.

De laatste tijd betrap ik er mij regelmatig
weer op. Ergernis over van allerlei zaken,
waar ik mij in het verleden niet echt over kon
opwinden.
Neem nu de hele discussie over Corona.
Kende haar eigenlijk alleen maar van de vakanties in het verre Spanje of Griekenland.
Lekker op een terrasje onder de parasol en
genieten van de heerlijke goudgele tarwe
smoothie.
En je zou maar Corona als achternaam hebben, zoals die voetballer uit Mexico.
Covid Corona had nog net geen rugnummer
19, anders was het circus compleet geweest.
Je hoeft tegenwoordig de tillevisie maar an te
zetten en er wordt weer genöld over Corona.
Je wordt er helemaal flauw van en verlangt
daarna heel erg naar programma’s als Ren je
Rot, Bassie en Adriaan en Pipi Langkous.
Er is toch veel meer in deze wereld om over
te praten in bijvoorbeeld een programma als
Jinek of OP1. @Grrrr
Deze programma’s waren in het verleden
nog wel eens de moeite waard om er eens
lekker te voor gaan zitten, maar deze drang
wordt helaas steeds minder.

Zonder blikken of blozen reed de fietser
links af, terwijl ik toch echt hoorde; Ga recht
door en neem de eerste afslag op de rotonde….
Zo maakt iedereen wel van die dingen mee,
welke je enigszins wat aandikt op een verjaardagsfeestje of na een wedstrijd van de
korfballers van RoReKo tegen bijvoorbeeld
Ons Eibernest uit Den Haag.
En als we het dan toch over Den Haag hebben…. Ach laat maar.
Toeval of niet, op de radio speelt de Achterhoekse band Normaal het liedje Politiek (is
mien gien bliksem weert)
Toch wel respect voor de beste mensen uit de
2e Kamer, maar soms…..
Het valt ook niet mee om het goed te doen.
Commentaar en geen alternatieven hebben is
toch het makkelijkste wat er is.

Het laatste gerucht is trouwens, dat er keihard gewerkt wordt een nieuw TV station,
gericht op de inwoners van De Wiek.
Onder de werknaam ‘RTV De Wiek’ zijn de
eerste proefopnames geweest en wordt er
druk gezocht naar een geschikte locatie voor
Humor is dus heel belangrijk. Lachen om een de studio…..
goeie mop, leedvermaak als iemand de dek- Kop dur Veur!
sel van een pot verf wil halen, terwijl de dekStebo
sel reeds naast de kwast ligt. Of een fietser
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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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groep, opleidingsorkest, jeugdorkest, jeugdslagwerkensemble, harmonieorkest én slagwerkensemble is Apollo een vereniging voor
iedereen met een passie voor muziek: jong of
Van 5 tot 25 oktober organiseert de Rabooud, beginner of gevorderde muzikant. Zo
bank de actie Rabo ClubSupport. Clubs en
bouwt de vereniging al sinds 1898 aan een
verenigingen kunnen stemmen verwerven en rijk muzikaal klimaat in de regio met ambitidaarmee financiële ondersteuning ontvangen. euze spelers en trouw publiek.
Apollo is een van de verenigingen in onze
Vorig jaar mocht Apollo iets meer dan €1000
regio die meedoet met de actie.
ontvangen. Een welkome bijdrage die bij‘Een club is meer dan een club’, dat is het
voorbeeld besteed kan worden aan nieuwe
uitgangspunt van de actie. Verenigingen zijn instrumenten. Ook dit jaar hoopt de muziekplekken waar mensen samenkomen, waar je
vereniging een mooi bedrag te kunnen verjezelf kunt zijn en die een sterke functie heb- werven voor het instrumentarium.
ben voor de buurt en regio. Met een blokfluit-

Apollo doet mee met
Rabo ClubSupport
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Steun Dorpshuis De Wijk
in Rabo-Clubsupport!
Het Dorpshuis van De Wijk doet mee met de
Rabo-Clubsupport van de Rabobank!! Als
je lid bent van de Rabobank kun je tot 26 oktober je stem uitbrengen op Dorpshuis De
Wijk. Zo zorg je ervoor dat het dorpshuis
extra geld krijgt. Want dat hebben we hard
nodig om het dorpshuis te vernieuwen en
levend te houden. En iedere stem telt. Hoe
meer stemmen we krijgen, hoe meer geld er
voor het dorpshuis beschikbaar komt. Steun
Dorpshuis De Wijk op www.raboclubsupport.nl/meppel-staphorststeenwijkerland

Gewijzigd bezorgbeleid
van huis-aan-huisblad
Een aantal bewoners in de Wijk vraagt zich
al geruime tijd af waar de krant toch blijft?

Waren ze jaren gewend op dinsdag het huisaan-huisblad 'Meppeler Courant' op de deurmat aan te treffen, blijkt deze krant inmiddels
vaker niet dan wel thuis bezorgd te worden.
Een inwoner ging op onderzoek uit en wat
bleek? Een creatieve bezorger heeft op eigen,
ludieke wijze de bezorgwijze aangepast. In
plaats van de kranten bij de mensen thuis te
bezorgen, levert hij ze af in de bosjes nabij de
Vos van Steenwijkstraat (kruising met de
Struuckweg, zie foto's).
“Ik doe het om de mensen in beweging te
brengen. Dat is nodig om de Corona kilo’s er
weer af te krijgen.” aldus de jonge bezorger.
Onderzoek wijst echter uit dat het met deze
Corona kilo’s bij inwoners in de Wijk nog
wel meevalt. Er wordt heel wat geklust, verbouwd, afgewandeld, gejogged en gefietst in
en rond het dorp. Daarom doen de bewoners
die nu moeten snuffelen naar hun krant een
dringend beroep op de bezorger: ‘Fiets je
eigen Corona kilo’s eraf en bezorg ons onze
krant!’.
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neman zijn geïnspireerd op waarnemingen in
de natuur. De figuratieve beelden van vogels
en andere dierenvormen een mooie aanvulling op het werk van Rita Lentzen Siemen
Dijkstra. Tijdens de weekenden van 9 t/m 18
oktober a.s. maakt deze expositie deel uit van
Beeldenatelier Wildschutserve in De Stapel
presenteert binnenkort werk van drie Drent- de kunstroute ‘Ateliers in Bedrijf!’ in het
Reestdal tussen Rabbinge en De Stapel. Vansekunstenaars. Siemen Dijkstra uit Lhee
wege de veiligheid m.b.t. het coronavirus
toont recente houtsnedes van Drentse landworden bezoekers gevraagd zich ten alle tijschappen en natuur. De Wieker kunstenares
Rita Lentz, studiegenoot van Siemen, geeft in den aan de gestelde (huis) regels te houden.
haargeheel eigen stijl haar interpretatie van
het landschap in zuidwest Drenthe en aangrenzende gebieden. Het werk van beide
Lieve Reestwalkers, de onlangs aangescherphoutdrukkers wordt afgewisseld met beelden te corona-maatregelen hebben ons helaas
in brons van Bert Denneman. Vanaf 9 okto- doen besluiten om de geplande Reestwalk op
ber tot en met 1 november bent u op vrijdag zondag 1 november 2020 te cancelen. We
t/m zondag tussen 11.00 en 17.00 uur van
doen dit met pijn in het hart. Maar het hartharte welkom op Wildschutserve, Stapelerverwarmende, verbindende karakter van de
weg 29, 7957 NA De Stapel (bij de Wijk).
Reestwalk kan niet samen gaan met alle strikte en strenge maatregelen van dit moment. Zo
Informatie: www.wildschutserve.nl.Rita
schrijft de organisatie op haar website en
Lentz en Siemen Dijkstra studeerden beidenaan de Academie Minerva in Groningen. Facebookpagina.
Na hun afstuderen gingen zij ieder hun eigen 'We zijn heel erg dankbaar dat zoveel mensen
weg. Siemen Dijkstra is bekend om zijn gezich al hebben ingeschreven voor de Reestdetailleerd uitgewerkte houtsnedes. In deze
walk. En zich hebben aangemeld als sponsor,
moeilijke techniek maakt hij sinds begin jafan of hulp. En we hopen met heel ons hart
ren ’90 afbeeldingen van ‘bezielde landdat jullie volgend jaar erbij zijn, tijdens een
schappen’ zoals hij dat zelf noemt. In de vele geweldige, extra mooie en extra feestelijke
drukgangen -kleur voor kleur -die nodig zijn Reestwalk 2021'.
om de complete voorstelling op papier te
drukken, probeert hij niet alleen de verschij- De Reestwalk wordt 100% door vrijwilligers
ningsvorm, maar ook de ziel van het oeroude (Rotaryclub Meppel) georganiseerd en de
opbrengsten gaan ieder jaar voor 100% naar
Drentse landschap te vangen. In deze tijd
waarin het landschap om ons heen sneller en goede doelen. 'Ondanks dat in onze voorwaarden staat dat restitutie niet mogelijk is,
ingrijpender veranderd dan ooit, wil hij die
willen we jullie de kans geven je betaalde
oorspronkelijke eigenheid en kwaliteit vastbedrag terug te krijgen. Stuur hiervoor voor
leggen voordat die bezieling uit het land14 oktober een email naar info@reestwalk.nl
schap is verdwenen. Rita combineert houtsnedes met andere druktechnieken, waardoor onder vermelding van de naam en het betalingskenmerk uit de bevestiging-email.
het beeld een extra gelaagdheid en diepte
krijgt. Zij verbindt in haar werk mystieke en Mochten jullie je betaling willen schenken
aardse elementen. De inspiratie haalt zij
aan het goede doel van Reestwalk 2020 en
voornamelijk uit het landschap. Zowel de
2021 (Scala Meppel en een nog nader te beabstracte als de figuratieve elementen komen palen ander goed, lokaal doel) dan zijn we
uit de directe omgeving van het Reestdal. De jullie heel erg dankbaar. Aldus de organisabronzen beelden van de hand van Bert Den- tie.

Drentse landschappenstaan centraal op najaar
expositie Wildschutserve

Reestwalk geannuleerd
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Rabo ClubSupport Steun LTV Voorwijk!
Een club is zoveel meer dan een club. Het is
de plek waar de buurt samenkomt, waar je
jezelf kunt zijn en waar we elkaar sterker
maken. Daarom investeert Rabobank met
Rabo ClubSupport, nu meer dan ooit, een
deel van de winst in lokale verenigingen en
stichtingen, omdat verenigingen erg waardevol zijn voor ons land. L.T.V. Voorwijk uit
de Wijk doet dit jaar mee!
Van 5 tot 25 oktober kunnen leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland weer
stemmen op een vereniging of stichting die
zij een warm hart toedragen. Elke uitgebrachte stem levert de vereniging een geldbedrag
op. Alle leden van de Rabobank ontvangen
automatisch een code om te kunnen stemmen.

Geen lid van Rabobank maar wel een rekening bij Rabobank? Vraag het gratis lidmaatschap gewoon aan. Dit kan heel eenvoudig
via https://www.rabobank.nl/particulieren/
leden/lid-worden/, zodat u direct mee kunt
doen met het stemmen. Op L.T.V. Voorwijk
natuurlijk!
L.T.V. Voorwijk
De Lawn Tennis Vereniging Voorwijk werd
opgericht in 1935. De vereniging beschikt
over een prachtig eigen tennispark met 4 verlichte all-weather smashcourt-banen en een
clubhuis aan de Wiltenweg. Het park is het
hele jaar dagelijks geopend van 9.00 uur tot
23.00 uur. We zijn een actieve vereniging die
streeft naar sportiviteit in een ongedwongen,
informele en gezellige sfeer. Tennis is echt
een sport voor jong en oud. Bij ons varieert
de leeftijd van actieve spelers van 5 tot 85
jaar!
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Ook u kunt geld verdienen
met de energietransitie

fout te gaan. Waar ligt dat aan? Heeft u ook
dat soort vragen en ziet u ook door de bomen
het bos niet meer, lees dan zeker verder.

Henk Bulder, een gepensioneerd ingenieur,
heeft zich meer dan 10 jaar verdiept in duurzame technieken, producten en materialen en
volgt ook alle nieuwe ontwikkelingen op dat
gebied. Op basis daarvan heeft hij het duurzaamste huis van Drenthe ontworpen en onder eigen regie gebouwd in De Wijk. Het
Ik hoor zoveel verschillende verhalen over
totaal aan duurzame technieken dat hij voor
zonnepanelen en warmtepompen, wat is er
water, douchen, verwarming en energie gevan waar? Hoe beoordeel ik een offerte en
bruikt heeft hem 21.000 euro gekost. Zijn
waar moet ik op letten? Is een warmtepomp
totale energieverbruik is 4300 kWh en met 24
wel iets voor mij? Kan ik van het gas af zon- zonnepanelen wekt hij 7000 kWh op. Door de
der dat het me een vermogen kost? Via de
netto terug levering is zijn energierekening
media krijgen we zoveel verhalen over de
negatief. Hij ontvangt jaarlijks zo’n 600 euro
energietransitie voorgeschoteld en er zijn
in plaats van te betalen voor energie. Daarzoveel verschillende “duurzame” producten
naast bespaart hij ook nog eens 75 euro per
op de markt, we zien door de bomen het bos jaar op watergebruik. Een gemiddelde vrijniet meer. Consumentenprogramma’s laten
staande woning met hetzelfde grondopperons zien dat er heel veel mis is in energieland. vlak en inhoud heeft een energierekening van
Of het nu om energieleveranciers gaat, instal- 2500 euro per jaar of meer. Hij verdient zijn
lateurs, producten of adviseurs er schijnt veel investering dus gemakkelijk terug.
Heeft u ook zo’n moeite om de jaarlijkse
energierekening te begrijpen? Weet u niet
meer hoe u nog energie kunt besparen? Hoe
zit het nou precies met die salderingsregeling? Waar kan ik nog onafhankelijk advies
krijgen zonder dat het me wat kost?

Op de foto: Henk Bulder uit De Wijk, ontwierp het duurzaamste huis van Drenthe
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Henk draagt zijn opgedane kennis en ervaring
graag uit en adviseert iedereen die geholpen
wil worden vanuit een daarvoor opgerichte
ANBI organisatie: Stichting Duurzaam Milieu. Het bouwen van een nieuw huis is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het merendeel van de mensen zal het moeten doen met
de woning die hij of zij heeft. Huiseigenaren
van bestaande woningen die iets willen met
energiebesparing of energieopwekking helpt
Henk graag op weg met simpele maatregelen
die niet veel hoeven te kosten en die zich snel
terugverdienen. Zo vertelt hij dat één telefoontje vaak al voldoende is om een paar tientjes op de energierekening te besparen zonder
te hoeven overstappen. Met een investering
van 10 euro kan nog eens enkele tientjes per
jaar worden bespaard. En zo laat hij stap voor
stap zien dat het allemaal niet zo ingewikkeld
hoeft te zijn om energie te besparen en zelf
energie op te wekken. Van het aardgas af, ook
dat is mogelijk zonder uw hele huis te hoeven
verbouwen en zonder dat het een vermogen

kost. Henk had hier een lezing over gegeven
maar door de corona perikelen moet dat worden uitgesteld. Daarom heeft hij besloten om
keukentafelgesprekken te houden. Henk
maakt een afspraak met u om uw huis te bezichtigen en aan de keukentafel te bespreken
wat voor u de beste oplossingen zijn. Een en
ander wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van Gemeente De Wolden in het
kader van de Regeling Reductie Energieverbruik.
Bent u ook benieuwd hoe u geld kunt verdienen met de energietransitie en wilt u zich
daarover gratis laten adviseren stuur dan een e
-mail naar henkbulder66@gmail.com met uw
adresgegevens, het bouwjaar van uw woning
en een kopie van de laatste jaarafrekening
energie. Iedereen wordt geholpen in volgorde
van aanmelding.
Wilt u liever eerst de lezing bijwonen dan
kunt u zich daarvoor op dezelfde manier aanmelden.
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Veel energie voor vervolg
Sportakkoord De Wolden
In januari van dit jaar gaf Gemeente De Wolden gehoor aan de oproep van toenmalig
minister Bruins van sport, om in navolging
van het Landelijke Sport Akkoord, ook op
lokaal niveau Sportakkoorden te ontwikkelen. In samenspraak met Sportplatform De
Wolden, Gemeente de Wolden, Welzijn de
Wolden en een onafhankelijk sportformateur,
werd afgesproken om ook daadwerkelijk
lokaal, in de kernen aan de slag te gaan.
De Wijk en Ruinen hebben al een heel proces doorlopen. In deze kernen is men toe aan
de ondertekening van het sportakkoord en
worden de eerste acties al uitgevoerd. Op 6
oktober gingen de kernen Koekange, Zuidwolde en Ruinerwold aan de slag. Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en
verenigingen, gemeente, vrijwilligers, professionals en inwoners bogen zich over de
vraag: ‘Hoe maken we met sport en bewegen
onze inwoners nog actiever en sportiever, de
sportaanbieders sterker en deze kernen nog
bruisender?’. Per kern heeft een werkgroep
gekeken wat de ambities zijn en welke partners er nog meer nodig zijn om deze ambities
te realiseren.

Wat levert het op?
Je kan deelnemen aan het sportakkoord in
een actieve rol als aanvoerder, een bijdrage
leveren als speler of in een minder actieve rol
volgen als supporter. Je wordt onderdeel van
een blijvend sportnetwerk én krijgt mogelijkheden om te investeren in de ambities. Er is
uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld.
Sportaanbieders kunnen gebruik maken van
verschillende gratis ‘services’ zoals bijvoorbeeld opleidingen voor sportkader, advies op
verduurzaming van accommodaties en ondersteuningstrajecten bij het opzetten van
samenwerkingsverbanden, nieuwe initiatieven of beleidsvragen. Ook zijn er mogelijkheden om financiering te krijgen voor vernieuwende activiteiten. >>
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te komen tot lokale ambities. Deelnemen is
voor iedereen mogelijk, niet alleen voor
sportverenigingen. Maar ook scholen en kinderopvang, zorgpartijen, dorpsbelangen, ouVoor de kernen Ruinen en De Wijk worden
in kleine bijeenkomsten ondertekenmomen- derenorganisaties, speeltuinverenigingen en
ten georganiseerd door alle partners die eige- bijvoorbeeld enthousiaste ondernemers zijn
van harte uitgenodigd om aan te sluiten. U
naar zijn van het Sportakkoord De Wolden.
In Ruinerwold, Koekange en Zuidwolde zijn kunt uw interesse kenbaar maken door te
mailen naar sport@dewolden.nl. <<
vervolgbijeenkomsten gepland om ook hier

Sportakkoord:
Hoe gaan we verder?

Geldzaken
Heeft u geldzorgen of kunt u moeilijk rondkomen? Misschien bent u onlangs uw baan
verloren, ligt u in scheiding of is er iets anders dat grote invloed heeft op uw financiële
situatie.
Zit u diep in de schulden? Dreigt er een huisuitzetting omdat u de huur niet kunt betalen?
Ook dan ondersteunt het buurtteam u door u in contact te brengen met
schuldhulpverlening. Het buurtteam kan met u meedenken, u adviseren en doorverwijzen
naar de juiste instanties.
Overzicht over uw financiën
Het buurtteam kan samen met u bekijken hoe uw financiële situatie eruitziet. Soms blijkt
dat u recht heeft op een aanvulling van uw inkomen. Met een goed overzicht kunt u uw
problemen stap voor stap oplossen en voorkomen dat uw schulden verergeren.
Inloopspreekuren
Buurtteam De Wolden heeft verschillende inloopspreekuren waar u terecht kunt met uw
post of met specifieke vragen over werk en inkomen. Kijk op onze facebookpagina voor
de actuele datums.
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Frieda Oosterhof komt
Haarmode José versterken
Frieda Oosterhof uit Meppel komt per 16
oktober het team van Haarmode José in De
Wijk versterken. Behalve José werkt ook
Kapster Anita in de salon.

zijn er ook extra mogelijkheden voor een
wenkbrauwen styling zoals: verven, epileren
en harsen en/of wimpers verven. Om op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de kappersbranche worden er regelmatig trainingen en cursussen gevolgd.

Haarmode José werkt met producten van
Artistique. Dit merk heeft een complete proFrieda is al 37 jaar met veel plezier werkductrange voor de kapsalon. Of het nu gaat
zaam in het kappersvak. En heeft door de
om professionele haarkleuringen, permanenjaren heen de nodige ervaring opgedaan. ‘Het ten, verzorgings- of stylingproducten. En
mooiste aan het kappersvak vindt ik nog
voor mannen is er Male Co. Deze lijn is spesteeds de omgang met de klanten en hun spe- ciaal ontwikkeld voor het haar van de man.
cifieke wensen waar maken. Ik wordt blij als
een klant met een tevreden gevoel de deur uit Openingstijden
De openingstijden zijn: dinsdag en dondergaat’.
dag van 09.00 – 20.00 uur en woensdag en
Haarmode José is een kapsalon voor het hele vrijdag van 09.00 uur – 18.00 uur. En op zagezin. Mannen, vrouwen en kinderen kunnen terdag van 08.30 – 12.00 uur. Hulzebosch
er terecht voor een kappersbehandeling zoals Drogt: ‘We werken uitsluitend op afspraak.
bijvoorbeeld: knippen, kleuren, watergolven, Maar even binnen lopen om te kijken om er
opsteken, bruidskapsels en permanenten.
toevallig nog een plaatsje is, of om een afMaar ook om de nagels te laten doen in de
spraak te maken kan natuurlijk altijd’. Meer
eigen nagelsalon. Met de komst van Frieda
informatie: www.haarmodejose.nl

Op de foto: Frieda Oosterhof in het midden, omringd door collega’s Anita en José (r)
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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……………………
IKC 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 31 oktober 2020. Kopij inleveren voor 26 okt 09.00 uur
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