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www.hulsmakelaardij.nl 

Wat is er afgelopen weken weer een ontzet-

tende hoeveelheid blad van de bomen geval-

len. Het lijkt bijna onbegonnen werk om dit 

bijeen te vegen. Echter, niet voor de mannen 

van gemeente De Wolden.  
 

Vol goede moed zijn ze met man en macht 

bezig in De Wolden, om grote bergen blad 

bijeen te harken, te vegen en te blazen.            

Straten, paden, bossen en struiken worden 

vakkundig ontdaan van bladafval.  
 

Opgeruimd staat netjes zogezegd. En daar 

zijn de inwoners erg blij mee. Niets dan hul-

de dus, voor deze blad blazende herfst hel-

den!  
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Wat mij dit keer opviel!!  
Na het verhaal van de vorige keer over de 

nieuwbouw van ons gemeentehuis, ben ik 

nog maar weer eens naar die bekende zolder 

gegaan, in de veronderstelling dat er op histo-

risch gebied nog wel meer te vinden zou zijn. 

En opnieuw,  zittend in die ouwe, luie stoel, 

kwam ik tot de ontdekking dat dat inderdaad 

het geval is. Ik kwam tot de conclusie, dat de 

kern van ons dorp de laatste vijftig jaar toch 

wel behoorlijk veranderd is. Toen ik in begin 

70e jaren benoemd werd tot ‘hoofd der 

school’ (zo heette dat toen nog, tegenwoordig 

is het directeur) en dat markante schoolge-

bouw uit 1913 binnenstapte, constateerde ik 

dat de inspecteur van het lager onderwijs ge-

lijk had, toen hij mededeelde dat dit gebouw 

absoluut niet voldeed aan de eisen, die er in 

die tijd al aan het onderwijs werden gesteld.  
 

Voldoende reden voor het gemeentebestuur 

van De Wijk (toen nog een zelfstandige ge-

meente) onder leiding van de toenmalige bur-

gemeester Ridder van Rappard om plannen te 

maken voor de bouw van een nieuwe school. 

Samen met de eigen dienst gemeentewerken, 

onder leiding van wijlen de heer Bruin, en 

met aannemer De Groot’s Houtbouw uit 

Vroomshoop, werd er in snel tempo een 

prachtig plan uit de grond gestampt, om op de 

plek waar nu de  Coop gevestigd is, de nieu-

we school te bouwen. In februari 1977 mocht 

oudercommissie-en bouwcommissielid Griet-

je Boverhof-Kist, met een grote graafmachi-

ne, de eerste hap grond  omhoog halen en, U 

zult het geloven of niet, maar in september 

van datzelfde jaar 1977,vonden we  de toen-

malig Commissaris van de Koningin in Dren-

the, mevrouw Schilthuis, bereid om het tradi-

tionele lint door te knippen  en de naam van 

onze school De Horst zichtbaar te maken. Die 

naam was bedacht door de vier kinderen An-

ne, Froukje, Sjoerd en Nynke van het dok-

tersechtpaar Idema. Het was inderdaad een 

‘plaatje’ deze nieuwe school, die voldeed aan 

het moderne, veranderde onderwijs in die tijd.      
 

Wordt vervolgd.   

Jan Tijink   



  

 4 

Zal ut zo wezen……? 
 

Op de achtergrond klinkt een onheilspellende 

mondharmonica. De wind begint langzaam 

toe te nemen, de bladeren van de boom waai-

en rond de Wieker Meule en de laatste kas-

tanjes vallen met enige regelmaat op de 

grond. Met een ferme sprong springt een fiet-

ser van zijn stalen ros en met een elegante 

beweging voorziet hij zijn gelaat met een 

mondmasker. Met een beetje fantasie erbij 

waan je je bijna in echte film met een horde 

struikrovers, die de plaatselijke buurtsuper 

bezoekt en hoopt dat het schap met trekdrop 

en pepernoten nog goed gevuld is. 
 

Als we, pak hem beet, een jaar geleden had-

den gezegd dat we met zun allen met een 

mondmasker op zouden lopen, werd je aange-

keken door vrind, kennis of buurman  / vrouw 

en werd de bekende vinger naar het voor-

hoofd gebracht met de tekst: Bi’j wè goed 

wies, of haj dat leste borreltie niet mutten 

nemen? 
 

De waarheid laten we maar in het midden. Er 

is in korte tijd echt een boel verandert en we 

smakken eigenlijk allemaal naar het 

“gewone” leven. Soms praat je nu met ie-

mand, maar door het mondmasker kom je er 

pas later achter met wie je aan de babbel was. 

Ut mut nie gekker worden nie! Hoorde laatst 

ook al een verhaal, dat een dame een verkeer-

de kerel had meegenomen naar huis nadat hij 

nieuw ondergoed had gekregen De schrik 

was groot toen ze thuis kwam en er een 

vreemdeling de auto in de garage parkeerde. 
 

Over vreemdelingen gesproken, de tijd komt 

er weer aan. De Goedheiligman is weer gear-

riveerd in ons land en maakt op Social Media 

een indrukwekkende kennis met ons kikker-

landje.  Ik las zelfs al in de kraante, dat de 

intocht op Tillevisie de mooiste was ooit. 

Natuurlijk, over smaak valt te twisten….. 

Ik ben er nog één van de generatie van de 

Sint op een peerd (of vrachtwagen, boot, 

skelter…) een stuk of wat zwarte pieten, die 

katte kwaad uithalen en de kinderen verras-

sen met een hand vol pepernoten. 

En bij de Wieker Meule wordt de Sint toege-

sproken door onze Burgervader en met een 

mondvol pepernoten en andere lekkernijen 

worden de ingestuurde liedties uit volle borst 

meegezongen. Natuurlijk mag de intocht van 

de sint niet vergeten worden. De pieten laten 

de mensen weer genieten. De muzikanten van 

onze mooie muziekvereniging worden gepest, 

de pepernoten verdwijnen in de toeter gooien 

of de stokken van de drummers worden afge-

pakt. En na afloop van de intocht een gezellig 

samenzijn onder genot van een prima biertje 

uit een dito glas. Ik kan het mij nog goed 

herinneren……We gaan het volgend jaar 

weer mee maken, ieder geval heb respect 

voor elkaar en het komt allemaal goed.  
 

Gelukkig hangt de feestverlichting weer aan 

de lantaarnpalen aan de Dorpsstraat.  

Nu nog maar wat goede berichten uit Den 

Haag en gaan we er stap voor stap met elkaar 

weer een mooi einde van het jaar maken. 

De oude slogan “Koop elders niet, wat de 

Wijk u biedt” geldt nog steeds. Dus, eerst 

kieken in De Wiek of ze wat hebt en daarna 

maar elders…. 
 

En ja, volgend jaar…..  Het wordt druk op de 

kalender. Uitgestelde feestjes, verjaardagen, 

wedstrijden die ingehaald worden, bevrij-

dingsconcert, alle andere evenementen zoals 

Zwarte Crossen natuurlijk Het Wieker Feest 

Of zal het een nare droom zijn en…… Ik wil 

het niet weten. We gaan er gewoon wat 

moois van maken. 
 

Kop dur veur!! Stebo 

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                   

Te koop, gevonden, verloren  
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Roreko kipactie afgelast 
 

De inwoners van de Wijk en IJhorst zijn met 

het kopen van de kipproducten een trouwe en 

belangrijke sponsor voor de vereniging. De 

opbrengst van deze actie komt geheel ten goe-

de aan de jeugdkorfballers van Roreko.  

Dit jaar gaat de kipactie niet door! Vanwege 

het Corona virus heeft het bestuur besloten 

om de actie af te gelasten: “wij vinden het 

niet verantwoord om onze vrijwilligers op pad 

te sturen en u allen actief te gaan bezoeken”. 

Ook omdat vanuit de rijksoverheid het advies 

is: blijf zoveel mogelijk thuis en voorkom 

onnodige contacten. Het bestuur hoopt op uw 

begrip en gaan er vanuit dat we volgend jaar u 

wel weer kunnen bedienen.  

Bestuur kv Roreko 



 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 heeft de gezelligste 

kersttuin van De Wijk? 
 

De donkere dagen voor kerst naderen weer. 

Reden om het in huis extra gezellig te ma-

ken. Een kerstboom vol met ballen, slingers 

en lampjes, de kaarsjes op tafel aan.  
 

De laatste jaren is het ook een trend gewor-

den om rondom het huis gezellig te maken. 

Kosten nog moeite worden gespaard om de 

tuin te voorzien van lichtslangen, een arren-

slee met rendieren etc. En ook in De Wijk 

zien we dat steeds meer. Daarom lijkt het de 

redactie van dewijk.info leuk om er dit jaar 

een extra aandacht aan te besteden. Wie heeft 

de ‘Mooiste, gezelligste, sfeervolste en/of 

verlichte (kerst) Tuin van De Wijk dit jaar? 

Een onafhankelijke jury zal zich hierover 

buigen. En in week 51 de straten van De 

Wijk bezoeken. Doe jij ook mee?                                       

De uitslag maken we bekend in de laatste 

editie van dewijk.info voor de kerst.                           

En online op www.dewijk.info en 

www.weblog-dewolden.nl  

 

Pannenkoekenfestijn tij-

dens Sinterklaas weekend 
 

En dan is het alweer bijna december, de 

feestmaand bij uitstek. Het wordt dit jaar 

misschien allemaal een beetje anders, maar 

we maken het nog steeds gezellig. De ko-

mende twee weekenden hebben weer heerlij-

ke weekend specials.  
 

In het weekend van 28 en 29 november staat 

er stamppot op de kaart. Je kan kiezen uit 

Boerenkool stamppot met rookworst en spek 

of Lisa's boerinnenstamppot met een huisge-

maakte gehaktbal. Als je vegetarisch bent 

kan het natuurlijk ook zonder vlees, geef het 

dan even aan.  
 

In het Sinterklaas weekend (5 en 6 decem-

ber) hebben we een heus pannenkoeken fes-

tijn. Maak je keuze uit een naturel, spek, kaas 

of Wiekslag pannenkoek (ui, champignon, 

spek en kaas). Voor de kinderen (of als je je 

kind voelt) een bakje gekleurde stroop erbij. 
 

Uiteraard kan je ook gewoon kiezen uit ons 

vaste afhaalmenu. Bel snel 06 302 161 00.  

 

verzorging van:  

Haar, nagels & wenkbrauwen 
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Gouden bekroning voor 

Bakkers Coop Dunnink 
 

De bakkers van Coop Dunnink zijn opnieuw 

in de in de prijzen gevallen. De speculaasjes 

en  speculaasstaaf van Bakkerij Dunnink zijn 

door het Nederlands Bakkerij Centrum in 

Wageningen bekroond met Goud. ‘Een fan-

tastisch resultaat en waardering voor onze 

bakkers’ zo laat ondernemer Niek Slomp we-

ten.  
 

Hiermee voldoen de producten aan strenge 

kwaliteitseisen en onderscheidt het zich van 

andere producten. Bakkerij Dunnink mag de 

titel de komende 6 maanden voeren voor deze 

producten. Tijdens de keuring, die wordt uit-

gevoerd door de keurmeesters van het Neder-

lands Bakkerij Centrum in Wageningen, 

wordt naar diverse aspecten van het product 

gekeken. De geanonimiseerde producten wor-

den beoordeeld op bijvoorbeeld vorm, kleur, 

geur en smaak/aroma. 
 

 

De lat ligt hoog 

Om in aanmerking te komen voor een Gou-

den Bekroning moet het product aan hoge 

eisen voldoen. De score wordt uitgedrukt in 

maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. 

Wanneer een product op 3 onderdelen de 

maximale score haalt en op alle andere onder-

delen niet lager scoort dan een 4, verdient het 

de titel Bekroond met Goud van Bakkerij 

Dunnink en andere met Goud Bekroonde pro-

ducten zijn voor de consument herkenbaar 

door de gouden zegel. Alle producten die met 

Goud Bekroond worden, zijn terug te vinden 

op de website www.bekroondmetgoud.nl 

 

Sinterbingo online  
 

Zondag 29 november om 11.00 uur organi-

seert Sint in de Wijk een gezellige online Sin-

terbingo. Hoe leuk is dat? Kom gezellig mee-

doen en win mooie prijzen. We spelen 2 x 3 

rondes. Als je jouw adresgegevens doorgeeft 

via info@sintindewijk.nl dan wordt er een 

pakketje bij je thuis bezorgd. Hou de Face-

bookpagina in de gaten. Geschikt voor kin-

deren van alle leeftijden, let op één deelname 

per gezin.   

Aanbiedingen ‘t Vishuus  

Haring 3 stuks voor € 5,00 

Gebakken panharing 3 stuks voor € 5,00 

Goed gevulde wraps met zalm of kabeljauw € 3,00 per stuk 

Pakketje: 2 haringen, 1 portie kibbeling en 1 makreel voor € 10,00 

Roerbak zalm of kabeljauw € 7,00 per 500 gram 

Gelieve contant te betalen!! (geen pin aanwezig) 

Aanbiedingen geldig op: woensdag 25 november en woensdag 2 december  

(Eke woensdag bij dorpshuis de Havezate in De Wijk van 11.00 - 17.00 uur) 
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Adverteren,      

tips en/of                                      

nieuws voor   

redactie?                                   

Telefoon:                             

06-50953385                                                   

Of mail:                            

info@dewijk.info  

Website: 

www.dewijk.info                   

De Parel speelt voor                      

90 jarige Hendrik Smits 
 

Vanwege de maatregelen zit een groot feest 

er niet in voor Hendrik Smiths, die vandaag 

zijn 90e verjaardag viert. Daarom hadden 

familieleden draaiorgel de Parel ingehuurd 

om de jarige job een serenade te brengen. En 

dit viel in de smaak bij Hendrik en zijn vrouw 

Geertje. Vanaf het balkon, in appartementen-

complex de Wijckhorst genoten ze van de 

vrolijke klanken. In mei volgend jaar, als ze 

65 jaar getrouwd zijn hoopt het echtpaar een 

groter feest te kunnen geven. Samen hebben 

ze vier kinderen, acht kleinkinderen en het 

vierde achterkleinkind is op komst.  
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Grote opkomst bij griep-

vaccinatie in De Wijk 

 

Het was dinsdag 3 en 11 november een komen 

en gaan van mensen bij sporthal de Slenken in 

De Wijk die een griepvaccinatie kwamen ha-

len. Vanwege het Covid-19 virus had Ge-

meente de Wolden de sporthal in de Wijk 

beschikbaar gesteld om de  huisartsen van 

Bremen en van Iersel de gelegenheid te geven 

met een veilige afstand de vaccinaties te kun-

nen geven. 
 

Het vaccinatieprogramma werd dit jaar uitge-

breid met de pneumokokkenvaccinatie voor 

ouderen. Een pneumokok is een bacterie. Ie-

dereen kan de bacterie bij zich dragen zonder 

er ziek van te zijn. Van de ongeveer tweedui-

zend verstuurde uitnodigen voor een vaccina-

tie kwam een grote groep inwoners uit De 

Wijk, Koekange en IJhorst op een tevoren  

aangegeven tijdstip naar de sporthal. Waar het 

op rolletjes verliep. Bij de ingang stonden de 

assistenten al klaar om de bezoekers op te 

vangen en naar de juiste plaats te dirigeren. In 

de sporthal stond een team van medewerkers 

klaar om de vaccinatie goed en coronaproof te 

verzorgen.  

Huisarts Bert van Bremen sprak van ‘een 

mooie samenwerking tussen de huisartsen-

praktijk van Bremen en huisartsenpraktijk van 

Iersel, Gemeente de Wolden, Atlas Sport en 

korfbalvereniging Roreko’ die de trainings-

avond voor de jeugdleden belangeloos opof-

ferde voor deze vaccinatie. Naar schatting zal 

ongeveer de helft van de mensen gehoor ge-

ven aan de oproep.  
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 Collecte Alzheimer 
 

Een raar jaar 2020  met corona voor Alzhei-

mer te collecteren. We moeten de personen 

die met de bus hebben gelopen eren! De ba-

lans hebben we opgemaakt, Totaal 1183,= 

euro ( incl QR code) dat heeft ons geraakt. 

Wat een geweldige samenleving, Bedankt 

gulle gevers en collectanten in De Wijk en 

omgeving. Met vriendelijke groet, Tanja, 

Marry en Jennie. 
 

Raboclubactie Dorpshuis 
 

We zijn ontzettend blij met de opbrengst van  

de prachtige Raboclubactie van de rabobank! 

En wie weet kunnen we het bedrag van                  

€ 843,00 nog verdubbelen. We kunnen niet 

samen proosten in het dorpshuis i.v.m. coro-

na, maar thuis natuurlijk wel! We willen ie-

dereen erg bedanken die ons een handje hier-

bij heeft geholpen en we gaan met dit prach-

tige bedrag aan de slag om het dorpshuis op 

te knappen en te vernieuwen!! Hopelijk laten 

we het dorpshuis langzaam weer opleven! 

Bestuur dorpshuis 
 

Smakelijke gerechten                         
 

De Boeuf Bourgignon die chef-Kok Patrick 

Paalman van PP Mangerie vorige maand aan 

de inwoners liet proeven smaakte naar meer. 

Een week later viel de Indiaase Tandoori 

(met kip of vega) eveneens in goede aarde. 

Het succes van de afgelopen edities smaakte 

naar meer. Dus stond er de bij de derde editie 

Rendang op het menu. En de afgelopen keer 

Surinaamse Roti. Meer info: ppmangerie.nl  
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Wegens enorm succes: 

Elke vrijdag op de markt in De Wijk van 11.00-18.00  (Let op wij bakken tot 18.00 uur!)   
 

                  Wij zoeken tevens een leuke spontane nette hulp op vrijdag in De Wijk  
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Evenemententerrein  

wordt aangepakt 
 

Aannemer Vos uit Ruinerwold is nu echt  

begonnen met de verbetering van het evene-

mententerrein in de Wijk. Aanvankelijk was 

het de bedoeling om hiermee al in september 

te beginnen, maar door onvoorziene omstan-

digheden werd dit plan ver-

traagd. Maandag 16 november 

ging de graafmachine dan ein-

delijk de grond in.  
 

De verbetering van het terrein 

staat hoog op het wensenlijstje 

van o.a de Oranjevereniging in 

De Wijk. Het terrein aan de 

Wiltenweg heeft een zachte 

ondergrond. Vrachtwagens en 

diepladers, die materiaal voor 

evenementen brengen, laten 

vaak diepe sporen in het terrein 

achter. Regelmatig moeten 

trekkers en shovels worden ingezet om de 

vrachtwagens weer uit het terrein te helpen.  

De terreinen zijn bij regenval voor de bezoe-

kers slecht toegankelijk. Het terrein wordt 

verbeterd door de aanleg van grasbeton, be-

tonsteen en door een energiekast aan te bren-

gen. Volgens een woordvoerder van Vos, 

moet het project, als alles mee zit nog voor 

kerstdagen dit jaar zijn afgerond.  

Ontdekt Drugslab  

in De Wijk blijkt  

destilleerderij te zijn 
 

In een schuur in het centrum van De Wijk 

hebben boa’s zaterdagmiddag een inval ge-

daan. Het vermoeden bestond 

dat hier een drugslaboratorium 

was gevestigd. Toen de boa’s 

de schuur betraden zagen ze 

twee mannen die druk in de 

weer waren met potten en pan-

nen.  

Bij nader inzien bleek het te 

gaan om twee leden van MC 

Antrappers die zich bezig hiel-

den met zgn. ‘moonshining’, 

oftewel zelf drank stoken.  
 

De Antrappers bestaan dit jaar 

40 jaar, en in het kader daar-

van brengen ze exclusief voor 

de leden een jubileumdrankje op de markt. 

Het kruidenbittertje WD 40 (Wieker Drup-

pie) wordt verpakt in een mooie flacon, en is 

in december klaar. Voorzitter Arend Klomp: 

‘Heel veel activiteiten gingen dit jubileum-

jaar niet door, dus daarom hebben we beslo-

ten toch nog iets te doen voor onze te leden’. 
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Op bezoek bij: Christel 

Kok van ForYourSkin 
 

Van de coronacrisis ontdekt Christel Kok 

gelukkig nog weinig in haar huidsalon             

ForYourSkin. ‘Het loopt lekker door. Toen ik 

hier drieënhalf jaar geleden begon in De 

Wijk, vonden ze de mensen het misschien een 

beetje gek en vreemd. Maar inmiddels weten 

ze me goed te vinden’. We stelden Christel 

daarom een aantal vragen. 
 

Wat doen jullie precies? 

ForYourSkin is een schoonheidssalon gespe-

cialiseerd in huidverbetering en huidverjon-

ging. De huid is mijn passie en in een ont-

spannen sfeer met persoonlijke aandacht, zorg 

ik ervoor dat jouw huid weer stralend, egaler, 

strakker en gezonder wordt.  
 

Over wat voor (huid) problemen                             

praten we dan: 

Het gaat om ondergenoemde huidproblemen 

zoals:  Acne, vette, glanzende huid,  bultjes,  

pigment , ongelijkmatige huidstructuur , rim-

pels, veroudering,  roodheid, een droge, schil-

ferige of eczeemachtige huid. Wil jij jouw 

huid verbeteren of huidprobleem aanpakken 

met een merk die optimaal verschil maakt? 

Dan ben je bij ForYourSkin op de juiste plek. 
 

Welke technieken worden gebruikt? 

Tijdens de behandelingen wordt gebruik ge-

maakt van de nieuwste technieken van top-

merken zoals Nimue Skin Technology en 

DrK Derma Health Care, Fusion Mesotherapy 

en Thoclor Labs. 
 

Met welke producten werk je?  

Christel: ‘Ik werk in mijn salon met verschil-

lende topmerken, die gezond zijn voor jouw 

huid en het van binnenuit verbeteren. In deze 

producten zitten geen minerale vetten en oli-

ën, geen parabenen, geen parfum en er zitten 

geen dierlijke ingrediënten in! Door thuispro-

ducten te gebruiken blijft je huid de juiste 

werkstoffen krijgen en in combinatie met de 

behandelingen behaal je een zo optimaal mo-

gelijk resultaat. En uniek is het product Tho-

clor. Is er een Amerikaans virologisch onder-

zoek geweest die heeft bewezen dat Thoclor 

het COVID virus binnen 2 minuten in actief 

maakt. 
 

Waar dient een Microneedling behandeling 

voor? 

Tijdens een Microneedling behandeling wor-

den er op hoge snelheid minuscule verticale 

kleine gaatjes in de huid gemaakt. Hierdoor 

kunnen de zeer actieve werkstoffen jouw huid 

beter in en wordt de huid aangezet tot veran-

dering. Daarnaast stimuleert het altijd het 

collageen en elastine wat ontzettend verjon-

gend werkt. ‘Ik merk wel dat de klanten er 

heel enthousiast over zijn. hier in de buurt 

worden deze behandelingen nog niet veel 

gegeven!   
 

Wat is er zo leuk aan dit vak? 

Ik ben er voor jou huid, zoals mijn naam 

ForYourSkin al zegt. Ik maak mensen blij, 

laat ze zekerder voelen in hun huid en verbe-

ter deze. Dat is echt het allermooiste! Bij mij 

krijg je alleen altijd een eerlijk advies en dan 

is het aan de klanten of ze hiervoor willen 

gaan of niet. Wil je een afspraak inboeken? 

Dan kan dat makkelijk online via de website 

www.foryourskin.nl Of mail / bel gerust!   

Meer informatie:  

Schoonheidssalon ForYourSkin 

Dorpsstraat 36 

7957 AV De Wijk 

T: 0611303530 

E: info@foryourskin.nl 

http://www.foryourskin.nl
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 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…………………….. 
 

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 12 december 2020. Kopij inleveren voor 7 dec 09.00 uur 

Informatie:  

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 

http://www.dewijk.info
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