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Er wordt al enkele maanden volop gevoet-

bald op de drie kunstgrasvelden van de voet-

balverenigingen Ruinerwold, Ruinen en De 

Wijk, maar 18 september werden ze officieel 

in gebruik genomen. Door de corona was dit 

uiteindelijk allemaal iets later dan gepland. 

Het enige voordeel hiervan was dat de werk-

zaamheden ongestoord plaats konden vinden. 

Een loting onder de drie clubs bepaalde dat 

v.v. Wacker de eer had om een afvaardiging 

van alle drie de clubs te mogen verwelko-

men.  Lees meer op pagina 2 >> 



  

 2 

Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

Te Koop:                                                                 
Pompoenen en Kalebassen ook voor              

Halloween. Drogterweg 16 - Zuidwolde                

Telefoon: 06-52559094. 

Vervolg van voorpagina      

Voor de verenigingen is de aanleg van een 

kunstgrasveld een belangrijke voorwaarde 

om nu, maar vooral ook in de toekomst, een 

kwalitatief hoogwaardige sportvoorziening 

te kunnen blijven leveren', zo was destijds de 

toelichting van Steef van Baalen uit De Wijk 

namens de drie verenigingen aan de gemeen-

teraad.  

De financiering was echter het grootste eu-

vel. Aanvankelijk hadden de verenigingen 

een derde van het totaalbedrag op moeten 

hoesten, maar dat was niet haalbaar. Door 

zelfwerkzaamheden zoals het afvoeren van 

grond, het aanbrengen van bestrating en het 

aanvragen van subsidie voor ledverlichting 

en een gezamenlijke aanbesteding vielen de 

kosten lager uit. De gemeenteraad heeft 

daarom 1,15 miljoen euro beschikbaar ge-

steld. De verenigingen hebben samen 

150.000 euro bijgelegd. Domo Sportsgrass 

heeft  in samenwerking met de clubs de drie 

velden in De Wolden aangelegd.  

Frans Zinger, heette de gasten welkom. Ook 

zijn collega Bert Mulder van v.v. Ruinen, die 

eveneens stopt met zijn bestuursfunctie was 

daarbij aanwezig. In Ruinerwold is de func-

tie van voorzitter ook vacant. Jacob Weide-

man nam de honneurs namens de Spekbraan-

ders waar. Wethouder Jan van ’t Zand van 

Gemeente de Wolden was daarbij aanwezig. 

Met het overspelen van de ballen werden de 

drie kunstgrasvelden in een keer voor geo-

pend verklaard.  << 
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Frans Zinger stopt als 

voorzitter bij v.v. Wacker 
Frans Zinger stopt 

er  mee als voorzit-

ter bij v.v. Wacker. 

Frans: 'Een aantal 

jaren geleden werd 

mij de vraag gesteld 

of ik voorzitter van 

Wacker zou willen 

worden. Na vier jaar 

bestuurslid geweest te zijn heb ik met mijn 

blauw-witte hart daarop volmondig ja gezegd. 

Voorzitter, een mooie, uitdagende maar soms 

ook intensieve taak. Je bent het begin maar 

ook het einde van de club. Betrokken bij alles 

wat er speelt binnen de vereniging, probleem-

oplossend bij zaken die spelen en uithangbord 

en de representatie naar de buitenwereld. 
 

Ik heb in de jaren veel mensen ontmoet en 

gesproken bij de club en daarbuiten. Ieder 

met een eigen verhaal waarbij de gemeen-

schappelijke deler uiteraard voetbal is en 

waarbij opvalt dat iedereen het met passie en 

vol overgave doet. Intrinsiek gemotiveerd en 

enorm betrokken bij onze vereniging, zowel 

spelers, bestuur, commissieleden, ouders, 

vrijwilligers, trainers, supporters, ieder op z’n 

eigen manier. 
 

Er is veel gebeurd in de vier jaar dat ik voor-

zitter ben geweest. Mooie momenten maar 

ook erg trieste gebeurtenissen. De veerkracht 

en saamhorigheid heeft mij enorm geraakt en 

is geweldig om te zien en te voelen. Ik heb 

afgelopen zomer besloten te stoppen als voor-

zitter. Werk, een nieuwe studie en nog enige 

andere ambities slokken teveel tijd op om 

100% te kunnen geven aan de club en dat 

verdient Wacker zeker. Ik heb het als een 

voorrecht gevoeld om voorzitter te mogen 

zijn van Wacker. Ik wil iedereen bedanken 

met wie ik heb samengewerkt en jullie allen 

een gezonde en sportieve toekomst wensen'. 

Wie Zinger gaat opvolgen is op dit moment 

nog niet bekend. (bron: v.v. Wacker) 
 

Diner met achtergrondmuziek 
 

Zondag 18 oktober 2020  in een sfeervolle ambiance dineren  

met achtergrondmuziek van Tineke Nijenbrink uit IJhorst. 

Zij zal tijdens het diner live zingen en liedjes van verschillende genre  

ten gehore brengen. Reserveer op tijd (want vol is vol!) 

 

 

 Dorpsstraat 51 

  7957 AS de Wijk 

  0522 - 760 260 

  06 - 24 39 72 08 

 

Italiaans Mediterraans Restaurant Mulino zoekt zowel  

ervaren als onervaren personeel.  

Wil je kok c.q. pizzabakker worden of ben je dat zijn wij naar jouw op zoek. 

Ook in de bediening zoeken wij nog enkele collega's. 

www.restaurant-mulino.nl  



 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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Nieuw damesvoetbalteam 

bij Wacker 
 

De oproep van Wioana Alberts en Marit 

Bakker op social media om een nieuw da-

mesvoetbalteam op te zetten in De Wijk is 

gelukt! Een 14-tal enthousiaste dames zijn 

gestart met de training bij v.v. Wacker.  Dit 

gebeurde maandagavond 14 september voor 

het eerst samen met het bestaande team dat 

op de vrijdagavond al in een 7 tegen 7 com-

petitie speelt. Op donderdagavond worden ze 

getraind door Katja Inberg. De opzet is om in 

het voorjaar in competitie verband op zater-

dag te gaan spelen. Ze zijn daarvoor nog op 

zoek naar een tweede trainer en leid(st)er: 

Ook meedoen! Neem dan contact op met 

Wiona Alberts (06-38148632) Wilt u ze zien 

spelen, dat kan op vrijdag 2 oktober in 

Nieuw-Balinge, ook treden ze aan op 6 no-

vember op het sportpark in De Wijk. 
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't Vishuus 
 

Vanaf heden elke 

woensdag op het 

marktpleintje                     

bij Dorpshuis de                      

Havezate in De Wijk  

 

Van 11.00 - 17.30 u 

Tineke 25 jaar in dienst  

bij Coop Dunnink 
 

Tineke Schipper (48) uit Nijeveen was vrij-

dag 25 jaar in dienst bij Coop Dunnink. Daar-

om hadden haar col-

lega's de broodafde-

ling waar ze meestal 

werkt  versierd. En 

natuurlijk was er 

vanmorgen koffie 

met gebak en een 

mooie bos bloemen 

voor de jubilaris. 

Tineke begon in 

1995 op de groente-

afdeling, en tegen-

woordig is ze meer 

een 'manusje van 

alles' zoals ze het 

zelf omschrijft. Ze 

beleeft nog steeds 

veel plezier in haar werk. 'Het mooiste is na-

tuurlijk het contact met de klanten.' Een echt 

jubileumfeestje zit er vanwege de corona 

even niet in. Maar Tineke genoot van de vele 

felicitaties van de klanten, en was deze dag 

het stralende middelpunt in de supermarkt.  



  

 7 



  

 8 

Toerrit Antrappers                            
 

De Antrappers bestaan dit jaar 40 jaar. En dat 

wordt gevierd voor zover dit mogelijk is in 

het corona jaar. Dinsdagavond 8 september 

stond de jubileum toerrit op de kalender. De 

vrachtwagen van Jan Timmerman werd opge-

tuigd met een jubileumdoek en als bijrijder 

reed Jannes Prins mee, die eerder dit jaar af-

scheid heeft genomen als actief clublid. Bijna 

vijftig tour en Offroad motoren reden een 

rondje door de regio. Zo werden De Wijk, 

IJhorst, Bloemberg, Veeningen Koekange en 

Rogat verrast/opgeschrikt door een claxonne-

rende groep motorrijders. Om zo het jubileum 

toch nog een beetje onder de aandacht te 

brengen. Na de rit werd er nog een hapje en 

drankje geserveerd bij clubcafé De Wiekslag.  
 

Aaltje van Veen-Seinen 

viert 102e verjaardag 
 

Het was zondag groot feest in zorgcentrum 

Dunninghe. Mevrouw van Veen Seinen vier-

de hier haar 102e verjaardag. Uiteraard kwam 

burgemeester Roger de Groot even langs met 

een prachtige bos bloemen om de felicitaties 

over te brengen namens Gemeente de Wol-

den.  
 

Aaltje van Veen- Seinen werd in 1918 in De 

Wijk geboren als oudste dochter van bakker 

Jan Seinen. Ze kijkt terug op een gelukkige 

jeugd in de Wijk. Ze trouwde in 1946 met 

Joost van Veen en daarmee verruilde ze haar 

plaats achter de toonbank van de bakkerij 

voor een plaats achter de tapkast van cafe  

Oud Zeezicht in Blankenham. Waar ze ook 

het postkantoor runden.  
 

In 1953 verhuisde het echtpaar met inmiddels 

twee dochters rijker, naar Heeten in de ge-

meente Raalte. Om daar het postkantoor te 

gaan runnen. Hier werd hun derde kind, een 

zoon, geboren. Nog een keer werd er verhuisd 

en nu naar Schoonebeek. Toen Joost met pen-

sioen ging keerden ze terug naar De Wijk. 

Lang kon hij daar niet van genieten. Hij over-

leed twee jaar later al.  

 

Een aantal jaren kreeg Aaltje kennis aan een 

aardige man. Toen die zeven jaar geleden 

overleed werd het tijd om niet zelf meer het 

huidhouden te doen, maar je lekker te laten 

verzorgen. Dunninghe bleek een goede keus. 

Ouder worden is niet altijd gemakkelijk en 

zeker niet als je ogen en oren je in de steek 

laten zo weet ze inmiddels. Nu op naar de 

103. Maar eerlijk gezegd weet ze niet of ze 

dat nog wel wil. Aaltje kijkt terug op een ge-

lukkig leven. Met veel plezier denkt ze aan de 

mooie reizen naar verschillende landen die ze 

heeft gemaakt. Of aan het verblijf in de cara-

van in Giethoorn met het zeil schouwtje voor 

de wal.  

Ouderendag in aangepaste 

vorm dit jaar 
 

Vanwege de corona zal de Ouderendag in De 

Wolden dit jaar plaatsvinden in aangepaste 

vorm. Het wordt zaterdag 3 oktober live uit-

gezonden vanuit de Buddingehof in Ruiner-

wold tussen 10.00 en 12.00 uur. Er komen 

diverse vormen van entertainment aan bod. 

Helaas is het niet toegankelijk voor publiek. 

Het evenement is te volgen via Streek TV 

DNO 
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 'Schrijven over je leven'  
 

Biografisch coach Thirza Hooijsma uit De 

Wijk organiseert de kennismakingsworkshop 

´Schrijven over je leven', voor iedereen die 

nieuwsgierig is naar deze vorm van inzicht 

krijgen in jezelf en je leven. Om zoveel mo-

gelijk mensen in de gelegenheid te stellen om 

deel te nemen zijn twee datums gepland: dins-

dag 6 oktober van 10.00 tot 12.30 uur en don-

derdag 22 oktober van 19.30 tot 22.00 uur. 

Thirza Hooijsma van ontdekjelevenslijn.nl 

schept een laagdrempelige, gezellige en veili-

ge sfeer aan de J.L. Nysinghweg 34 in De 

Wijk. Deelname kost € 20,- inclusief koffie of 

thee en iets lekkers. Meer informatie en aan-

melden via ontdekjelevenslijn.nl of thir-

za@ontdekjelevenslijn.nl  
 

Autobiografisch schrijven  

Thirza: 'Schrijven over je leven, ofwel autobi-

ografisch schrijven, geeft je een nieuw per-

spectief op bestaande herinneringen. Aan de 

hand van korte schrijfopdrachten ga je ge-

beurtenissen beschrijven. Schrijftalent is hier-

voor niet nodig. Iedereen kan het! Je zult mer-

ken dat je al schrijvend verbanden gaat zien 

en rode draden ontdekt. Laat je verrassen door 

je pen. Wie na de kennismaking enthousiast 

is, kan in november deelnemen aan de ver-

volgserie van vier lessen.'   
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De tweede Atlas Sport Wiekenroute was een groot succes 

Tweede Atlas Sport                    

Wiekenroute groot succes 
 

Zaterdag 19 september trokken zo’n veertig 

wielrenners er vanuit Atlas Sport op uit voor 

een fietstocht van in totaal tweehonderd kilo-

meter.  

De tocht was verdeeld in vier lussen van on-

geveer vijftig kilometer waarbij de fietsers 

telkens terugkwamen bij Atlas Sportcafé voor 

koffie, appeltaart, soep en nog meer lekkers. 

Zo was het fietsen heel goed vol te houden. 

Het prachtige weer zorgde er natuurlijk ook 

voor dat het heel plezierig fietsen was. 

De tocht werd begeleid door motorrijders van 

de Antrappers. Zij zorgden dat de fietsers vlot 

en veilig door konden rijden. Het was een 

mooi gezicht, zo’n lange slinger door het 

landschap. 
 

Rond 17.00 uur arriveerden de fietsers na de 

laatste ronde weer bij Atlas Sportcafé. Daar 

stond het Slagwerkensemble van Apollo al 

klaar voor een ‘serenade’ aan de fietsers. Ze 

deden dit om de fietsers te bedanken voor het 

geld dat ze met deze tocht voor Apollo bij 

elkaar reden.  
 

Onder het genot van een drankje en hapje 

bleef het nog lang gezellig. Het eindbedrag 

van de sponsortocht wordt binnenkort bekend 

gemaakt. 

Stichting Duofietsen  

heeft nieuwe voorzitter 
 

De Stichting Duofietsen De Wolden beheert 

vijf duofietsen met ondersteuning, in de dor-

pen Ruinen, Ruinerwold, Koekange, Zuid-

wolde en de Wijk.  Mensen die niet (meer) 

zelfstandig kunnen fietsen kunnen gebruik 

maken van deze duofietsen. Er op uit met een 

eigen begeleider of met een plaatselijke vrij-

williger van de stichting is vaak een fijne 

beleving. In het voorjaar overleed de voorzit-

ter en de stuwende kracht van de stichting. 

We moesten op zoek naar een nieuwe voor-

zitter.  Daarvoor maakten we gebruik van 

zoveel mogelijk kanalen; een artikel in de 

Wolder Courant, de vacaturebank van Wel-

zijn de Wolden, de Facebook pagina van de 

stichting etc.  
 

Arjen Pauwels uit Ruinen is per heden de 

nieuwe voorzitter van de Stichting geworden. 

Hij vindt het een mooi initiatief en heeft am-

bitie om het project verder uit te bouwen. De 

overige leden van het bestuur zijn erg blij met 

de komst van de nieuwe voorzitter.  

Meer informatie over de mogelijkheden om 

onze duofietsen te gebruiken vindt u op de 

website https://www.duofietsendewolden.nl/. 

U kunt ook bellen met het secretariaat op 

0522451933 of mailen: soverkaik@planet.nl. 
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Stem op de Wieker Meule  
De Wieker Meule, de kern van het dorp de 

Wijk, staat er prachtig bij. Dankzij de inzet 

van vele vrijwilligers, donateurs en sponso-

ren! We hadden vorig jaar een probleem  met 

het draaien van de kap van de molen, en dat 

hebben we kunnen oplossen! Na het monteren 

van lagers gaat  het op de wind draaien  
 

nu veel lichter. Dankzij de stem van de leden 

van de Rabobank tijdens de Rabo Clubsup-

port Campagne ontvingen wij een mooie che-

que. Ook dit jaar hebben we een plan om het 

werken in de molen gemakkelijker te maken. 

Naast de productie van ons heerlijke molen-

meel wordt er nog meer gemalen.  

De molenaars verwerken jaarlijks plm. 10 ton 

graan, dat komt grotendeels van boeren uit de 

omgeving die het (grof) gemalen graan weer 

als veevoer gebruiken. Het wordt in bigbags 

aangeleverd,  moet  overgedaan worden in 

zakken van 40 kg, dan worden opgetakeld 

met de touwen van het luiwerk naar boven 

naar de maalstenen. Een arbeidsintensieve 

klus dus. Het plan is om een soort vijzelsys-

teem te maken, zodat vanaf de vloer beneden 

het graan eenvoudig kan worden gestort en 

naar boven kan worden getransporteerd. 
 

U snapt het al, ook hiervoor zoeken we de 

financiën bij elkaar. Daarom doen we een 

beroep op de leden van de Rabobank Meppel 

Staphorst-Steenwijkerland om bij de Rabo 

ClubSupport Campagne hun stem uit te bren-

gen op de Wieker Meule. Dat kan van 5 tot 25 

oktober! 
 

Alvast dank  als u  dat wilt doen. 

Bestuur en molenaars van de Wieker Meule 

  

Adverteren,      

tips en/of                                      

nieuws voor   

redactie?                                   

Telefoon:                             

06-50953385                                                   

Of mail:                            

info@dewijk.info  

Website: 

www.dewijk.info                   
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Rommelmarkt ‘Wiekers 

ruumt’ op groot succes 
 

De rommelmarkt ‘Wiekers ruumt op’ is een 

groot succes geworden. Maar liefst 85 deelne-

mers deden mee aan dit initiatief van Sjanine, 

Gonda en Tanja. De bedoeling was dat iedere 

deelnemers de spullen bij zijn of haar huis 

verkocht. Volgens organisator Sjanine was 

het boven verwachting. ‘We hadden op iets 

van vijftig aanmeldingen gerekend, dus we 

zijn super tevreden. Bedoeling is om dit in het 

voorjaar nog een keer te doen’. 

 

Workshops Things  
 

Maandag 12 oktober om 10:30 uur geeft 

Things in het atlas Sportcafé een workshop 

glasetsen voor kinderen. Met behulp van sja-

blonen en etspasta maak je de leukste creaties 

op een windglas in het thema herfst. 

We zijn ca 1,5 uur bezig en het bewerkte glas 

kan aan het einde van de workshop mee naar 

huis worden genomen.  Indien het glaswerk is 

bewerkt is dit onuitwisbaar. 

De kosten incl. alle materialen zijn €10,- 
 

Collecteweek  
De collecteweek voor het Prinses Beatrix 

Spier Fonds in De Wijk zit er weer op! Een 

editie die we niet snel zullen vergeten. Door 

het coronavirus was het nog nooit zo’n uitda-

ging om de collecte te organiseren, maar we 

hebben er met z’n allen iets moois van ge-

maakt!  Gelukkig werden de meeste collec-

tanten met open armen ontvangen. Er werd 

volop gedoneerd, zowel cash als via de 

iDEAL QR-code. Hoewel “gewoon” collecte-

ren mogelijk was binnen de coronamaatrege-

len. De totale opbrengst in de collectebussen 

is € 1059,45, deze is bestemd voor weten-

schappelijk onderzoek naar spierziekten. De 

landelijke opbrengst zal in december bekend 

worden gemaakt. 

Heel erg bedankt voor uw fantastische inzet! 

Vol goede moed kijken wij uit naar volgend 

jaar! Onze collecteweek is dan van 12 t/m 18 

september 2021. 
 

Els Frans en Inez Westerd 
 

Powerwalken  

Powerwalken is net iets meer dan ‘gewoon’ 

wandelen. Je wandelt met een hoger tempo 

dan wanneer je bijvoorbeeld een blokje om 

gaat of de hond uitlaat. En daarmee laat je je 

lichaam net iets meer werken waardoor je 

conditie verbetert. 

Hoe werkt het? 

Al wandelend voeren we het tempo stap voor 

stap iets op. Met wandelen loop je ongeveer 

4,5 km per uur. We verhogen dat met 1 km 

per uur en door middel van (interval) training 

werken we toe naar 6 tot 8 km per uur. We 

combineren de wandeling met oefeningen die 

je core (romp) sterker maken. Van een sterke 

en stabiele core heb je dag en nacht plezier, 

ook tijdens wandelen. 

Iedereen kan meedoen 

Powerwalken is voor iedereen. Als je kunt 

wandelen, kun je ook powerwalken. Je hebt 

ook geen speciale kleding of schoenen nodig. 

Kies bij voorkeur ademende kleding waarin je 

vrij kunt bewegen en comfortabele schoenen. 

Wanneer? 

Zaterdag 10.00 uur 

Start: 3 oktober 

Aantal keren: 5 

Waar: Atlas Sport De Wijk en Balkbrug 

Wat kost het? 

Leden van Atlas Sport betalen niets extra 

voor deze les. Ben je geen lid van Atlas 

Sport? Dan kun je 5 keer meedoen voor 25 

euro. Een keer proberen mag gratis. 

Je kunt je aanmelden in de sportschool of via 

www.atlassport.nl/powerwalk. 
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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 

W.IJ.C. Vrienden en 

Vriendinnen dag 
 

Zin om een middag te voetballen met je beste 

vrienden en vriendinnen? geef je dan op door 

een mailtje te sturen naar wijc@vvwacker.nl. 

Dit kan tot zaterdag 10 oktober.                         

Lid zijn bij W.IJ.C. is niet verplicht.  

Publiek is van harte welkom. Tot dan!! 

Woensdag 14 oktober 

Voetbalveld De Wijk 

JO6, JO7 en JO8 13:30 – 14:30 uur 

JO9 en JO10 14:45 – 15:45 uur 

JO11 en JO12 16:00 – 17:00 uur 
 

Geslaagd coronaproof                   

concert van Apollo  
 

Op zondag 27 september speelde het orkest 

van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo 

voor het eerst sinds maanden weer in volle 

bezetting. Om voldoende afstand tussen de 

muzikanten te waarborgen, speelde het orkest 

ruim opgezet in Sporthal de Slenken in De 

Wijk. ’s Ochtends werd er gerepeteerd en ’s 

middags vonden twee gratis miniconcerten 

plaats voor publiek. Concerten met de toepas-

selijke titel: Apollo Back on Stage. 

Sinds maart heeft het orkest alleen in kleine 

bezettingen en individueel gerepeteerd. Het 

was voor de muzikanten dan ook een vreug-

devol moment om weer gezamenlijk te kun-

nen spelen. Het concert was goed voorbereid 

om het publiek coronaproof te kunnen ont-

vangen. Zo was het gebouw verdeeld in een 

zone voor publiek en een zone voor de muzi-

kanten, zodat iedereen goed anderhalve meter 

afstand houden. Bij beide concerten kwamen 

bijna veertig bezoekers kijken en luisteren.  

Op het programma van 45 minuten stonden 

vier zeer verschillende muziekstukken. Het 

meest indrukwekkend was het stuk ‘Wonders 

of Nature’, waarin het publiek zich in een 

natuurfilm waande. Een opkomende zon, 

woeste storm en een kabbelende rivier: al het 

natuurschoon kwam voorbij. Uiteraard werd 

er vrolijk afgesloten met de bekende klanken 

van Soldaat van Oranje en de Glenn Miller 

Medley.       



  

 14 

Werkzaamheden aan de 

Meule op grote hoogte            
 

Het onderhoud aan de Wieker Meule blijft 

altijd doorgaan. De molenaars hebben on-

langs werkzaamheden verricht aan het staart-

werk. Hier kun je kap mee draaien. En het 

hekwerk van de wieken is in de lijnolie gezet. 

Voor onderhoud van het staartwerk werd een 

hoogwerker van Schreur Hoogwerkers inge-

huurd. Van Goor Schilderwerken hielp mee 

om de klus te klaren.  
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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 17 oktober 2020. Kopij inleveren voor 12 okt 09.00 uur 

http://www.dewijk.info



