
  

   

Jan Tijink hangt saxofoon aan de wilgen 

                                     8e jaargang nr. 18 l 02 okt 2021 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Jan Tijink stopt na bijna vijftig jaar met saxo-

foon spelen. Tijdens de jaarvergadering van 

de Koninklijke muziekvereniging Apollo 

overhandigde de bekende inwoner van De 

Wijk zijn instrument aan voorzitter Lambert 

Vos. Stoppen met muziek maken was voor 

het erelid van Apollo een lastig en emotio-

neel besluit. Lees verder op pagina 4 >> 
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Te koop, gevonden, verloren  

Workshopserie 
 

Biografisch coach Thirza Hooijsma uit De 

Wijk organiseert de workshopserie  ´Schrijven 

over je leven', voor iedereen die nieuwsgierig 

is naar deze vorm van inzicht krijgen in jezelf 

en je leven. De  data zijn: donderdagochtend 

7, 14, 28 oktober en 4, 11, 18 en 25 november 

van 10.00 tot 12.30 uur. Thirza Hooijsma van 

ontdekjelevenslijn.nl schept een laagdrempeli-

ge, gezellige en veilige sfeer aan de J.L. Ny-

singhweg 34 in De Wijk. Deelname kost € 

150,- inclusief koffie of thee en iets lekkers. 

Meer informatie en aanmelden via ontdekjele-

venslijn.nl of thirza@ontdekjelevenslijn.nl  
 

Bingo in de Havezate  

Wij willen u mededelen dat de bingo weer 

gaat starten op woensdag  6 oktober om 14.00 

uur. In verband met de gestegen kosten, gaan 

wij in plaats van drie rondes per keer, de bin-

go twee keer per ronde doen. De kosten blij-

ven €3,50 per persoon. Houdt u er rekening 

mee dat de consumpties verhoogd zijn. Wij 

kijken er weer naar uit en hopen op een grote 

opkomst! Neem vrienden en bekende mee 

voor een gezellige middag.  
 

Koersbal  
 

Na een onzekere tijd wegens corona, willen 

wij u mededelen, dat op maandag  4 Oktober 

de draad weer  wordt opgepakt. Om 9.30 uur 

willen wij weer starten met het Koersbal in de 

Havezate in De Wijk. In verband met de ge-

stegen kosten, zal deelname nu € 8,50 per 

persoon per maand bedragen. Ook moet u 

ermee rekening houden dat de koffie/thee, en 

andere dranken in prijs verhoogd zijn. Wij 

hopen u weer te begroeten. Wij hebben er zin 

in! 
 

Lijkt het u leuk om ook bij het Koersbal te 

komen, kom gerust eens kijken hoe het is. Wij 

kunnen altijd enthousiaste mensen erbij heb-

ben! Met een lekker kopje koffie maakt u ge-

lijk kennis met de andere deelnemers. 

Uiteraard houden wij de regels van de Corona 

in acht. 

 

Vriendelijke groeten van: Bea Westerbeek, 

Geertje Gol en Elly Strabbing. 
 

 

Wiekers ruumt op  
 

Tijdens de 2e editie van de Wiekers ruumt op, 

moggen deelnemende woningen hun spulle-

tjes verkopen, denk aan tweedehands spullen, 

handgemaakte items of taartjes/koekjes. Je 

verkoopt je spullen op eigen terrein. Vanuit je 

voortuin, vanaf de oprit, of de achtertuin.  
 

Wiekers ruumt op wordt georganiseerd door 

Gonda Smid, Sjanine Dijkstra en Tanja Tim-

merman. Het idee ontstond een rommelmarkt” 

te organiseren op een andere manier. Dit 

i.v.m. de corona regels die er speelden. Niet 

alle bezoekers op een plek, maar door het hele 

dorp. Dit bleek een succes te zijn vandaar dat 

we het dit jaar weer organiseren.   

 

Wil je mee doen op 16 oktober van 13.00 tot 

16.30 uur? Geef je dan op door een email te 

sturen naar:                                                         

wiekersruumtop@hotmail.com  of te bellen 

met 06-50243281. Kosten deelname € 3,- 

 

 
 

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   

Bakkerij inventaris voor liefhebber 
 

Hobbybakker Henk Buld uit De Wijk stopt er 

definitief mee. De complete bakkerijinventaris 

wordt (gratis) aangeboden aan een liefhebber. 

Dit bestaat uit: ovens, deeg mengmachines, 

werkbank, rijskast, snijmachine en toebeho-

ren. Alles werkt nog. Wel zelf ophalen!  

Meer informatie telefoon: 06-43113569  

of 0522-482029.  
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 Vervolg van voorpagina: Jan Tijink 
 

Saxofoon spelen vergt inspanning, en van-

wege verminderde conditie was het een 

moeilijk besluit. Ook de hoge leeftijd speelt 

mee. Tijink hoopt volgende maand ‘88 jaar’ 

te worden. ‘Ik heb geen muzikale opvolging 

in de familiekring’. Ook de komst van zijn 

eerste achterkleinkind wordt niet meer afge-

wacht. ‘Ik had het instrument op zolder kun-

nen bewaren, maar dan kom ik deze elke 

keer weer tegen, en bij Apollo is het in goede 

handen. Ilona Slomp, weet als muziekdocent 

vast wel iemand te vinden die er op wil spe-

len’.  
 

Voorzitter Apollo en Seniorenorkest 

Tijink die in 1973 in De Wijk kwam wonen 

rolde bij toeval in de muziek. ‘In Eibergen 

was ik voorzitter van de voetbal, toen we 

hier kwamen wonen vroeg Jan Lutke me of 

bij Apollo ‘iets’ wilde doen’. Hij nam klari-

netlessen, en daarna kwam ook de saxofoon 

aan bod. ‘Daarvoor had ik nog een  noot ge-

speeld!’. En nog geen half jaar later was hij 

ook voorzitter van de plaatselijke trots. Jan 

kreeg plezier in het samen musiceren en 

werd in 1983 ook lid van het Drents senioren 

orkest, waar hij tevens twintig jaar voorzitter 

van was. Veertien dagen geleden besloot hij 

al om daar zijn instrument aan de wilgen te 

hangen. Tijink: ‘Je moet je tijd kennen en 

wegwezen als het niet meer gaat. Ik kan het 

nu nog zelf bepalen’. Samen musiceren was 

altijd een mooie uitlaatklep. De markante 

inwoner van De Wijk kijkt er met een warm 

gevoel op terug. ‘Jazeker, Apollo zit voor 

altijd in mijn hart, en ik blijf er bij betrokken 

zo lang als het gaat’.  << 
 

Feest bij IKC de Horst 

IKC De Horst bestaat dit jaar alweer 11 jaar! 

Vorig jaar wilde de school het tienjarig be-

staan groots vieren, maar door corona is dat 

niet gelukt. Maar wat in het vat zit verzuurt 

niet, daarom werd er vrijdag afgetrapt met 

een feestelijke dag vol activiteiten. Ale kin-

deren, leerkrachten, pedagogisch medewer-

kers en ouders waren daarbij van de partij. 

De kinderen werden 's morgens op het plein 

verwelkomd, met een swingend optreden 

door muzikanten van de Jambo Afrika. Daar-

na starten de diverse workshops op school en 

in de sporthal. Tussen de middag werden de 

kinderen op poffertjes en ijs getrakteerd. 

Gelijk na de middag verzorgden alle groepen 

een optreden op het schoolplein. Directeur 

Eliene Schuinder: 'We zijn nog steeds erg 

trots op ons gebouw, waarin we heel veel 

ruimte hebben om goed onderwijs en opvang 

te verlenen in samenwerking met onze part-

ners' 

't Vishuus Wapse 

Aanbiedingen: 

Haringen 3 stuks voor € 5,00 

Panharingen 3 stuks                           

voor € 5,00 

Roerbakzalm € 8,00                           

(500 gram) 

Zalm wraps € 3,50 per stuk,                  

2 stuks voor € 6,00 

Geen pinautomaat! 

Alleen contante betaling.                          

Elke woensdag in De Wijk  
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Activiteiten Dorpshuis 
 

Het Dorpshuis De Wijk heeft een aantal acti-

viteiten op het programma staan:  
 

Bingo - 6 oktober vanaf 14.00 uur (geen op-

gave)  

Eetpunt - 13 oktober tussen: 17.00 - 18.30 uur 

(met opgave)  

Samen Soep Eten - 27 oktober tussen: 1200 - 

13.00 uur. Opgave: 0522-444200.  

Bloemen voor jubilarissen  
 

De van Vrouwen van Nu afdeling De Wijk 

heeft woensdagavond een aantal jubilarissen 

in het zonnetje gezet. Dit waren: Grietje Bol-

ling, Geertje van Goor, Marga Ritbergen, 

Dinie Wink en Mineke Wolting. Allen 25 jaar 

lid. Mienie Dekker, Klaasje Scheper, Mariet 

Spijkervet zijn 60 jaar lid. Niet op foto: Roe-

lie Breider (25 jaar lid) en 60 jaar Anneke 

Westerhuis (60 jaar lid).  
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Dick Teunis geeft het fysio-

therapeutenstokje door 

aan zoon Derk-Jan Teunis 
 

Na ruim 40 jaar gewerkt te hebben als fysio-

therapeut, waarvan 37 jaar in de Wijk, is het 

voor Dick tijd om met pensioen te gaan.  

In 1985 begonnen aan de Luchtenstein met de 

fysiotherapiepraktijk, ondertussen werd een 

nieuw praktijkpand annex woonhuis ge-

bouwd aan de Nic Oostinghweg 7. 
 

Door de veranderingen in het behandelproces

- steeds meer hands off in plaats van hands on

- voldeed de ruimte aan de Nic Oostinghweg 

niet meer aan de eisen. Samen met de huisarts 

dhr. B Jongebreur werd het pand aan de 

Brietweg/ Emmaweg overgenomen van het 

Groene Kruis en werd een HOED gevormd. 

Huisartsen en fysiotherapeuten onder een 

dak. Het Groene Kruis verhuisde naar de Nic 

Oostinghweg. In Koekange kwam een HOED 

in de Meidoorn. 

Al die jaren was Dick met veel plezier werk-

zaam als fysiotherapeut en praktijkhouder.  

De laatste jaren werkte ook zijn zoon Derk-

Jan in de praktijk. Hij heeft inmiddels de 

praktijk overgenomen. Daarmee is de goede 

fysiotherapeutische zorg in de Wijk en Koek-

ange gewaarborgd.  
 

Nu is het moment voor Dick gekomen om te 

stoppen en op zoek te gaan naar andere erva-

ringen en belevenissen. Mogelijk op het ge-

bied van geschiedenis en natuur, waar hij 

brede interesse voor heeft.  Dick bedankt 

eenieder voor het in hem gestelde vertrouwen 

al die jaren en geeft het stokje met veel ver-

trouwen door aan Derk-Jan. 
 

In 2019 heeft Derk-Jan de praktijk al van 

hem overgenomen. Een nieuwe werknemer is 

nu gevonden die de plaats van Dick gaat in-

nemen. Het steeds meer vorderende proces 

rondom de nieuwbouw van de praktijk in 

combinatie met de huisartsen geeft Derk-Jan 

en zijn team weer vele nieuwe mogelijkheden 

in het uitoefenen van het vak fysiotherapie. 

Afscheid Dick Teunis, fysiotherapeut De 

Wijk  
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Begrafenisvereniging R.I.P. 
 de Wijk - IJhorst 
 

 secr. Dhr. H. Linthorst   

  Sparrenlaan 2     

  7955 AM IJhorst   

  tel.0655-377776    

  email :   secretarisrip@gmail.com 

 

 

 

 

 

Mededeling:       

Gezien de omstandigheden hebben we als bestuur besloten de jaarvergadering van                

Begrafenisvereniging R.I.P. de Wijk – IJhorst voor 2021 definitief te verschuiven naar 2022.  

De datum is nu vastgesteld op 2 maart 2022. 

Voor vragen:  

-administratie: ripdewijk@kpnmail.nl of  

-secretariaat: secretarisrip@gmail.com  

 

Daarnaast zijn we nog op zoek naar een bestuurslid. Voor vragen hierover kunt u terecht bij 

het bestuur. 

-G.H. Koster, voorzitster 

-A.de Jonge-Bouwknegt, penningmeesteres 

-H.Linthorst, secretaris 

-H.Wittink, lid 

-E.Kalter, lid 

 

Hoogachtend, 

Bestuur Begrafenisvereniging R.I.P. 



bedenken ontwerpen uitvoeren

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 728100
www.gacreatief.nu

Geworteld in het verleden, 
indrukwekkend in het heden
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Kinderopvang Het Uilenbos 

viert eerste lustrum 
 

Kleinschalige Kinderopvang Het Uilenbos in 

De Wijk bestaat vijf jaar. Voor eigenaresse 

Arinda Wolting is de tijd letterlijk voorbijge-

vlogen. ‘Het was altijd een droom om een 

eigen kinderopvang te beginnen, en ik heb  

daar nog geen moment spijt van gehad’.  
 

Nadat ze eerst bij een kinderopvang elders 

ervaring op deed, trok ze de stoute schoenen 

aan. Ze begon als gastouder aan huis met zes 

kinderen. Er was veel vraag naar kleinschali-

ge en huiselijke kinderopvang en het aantal 

kinderen groeide snel. Daarom werd er geke-

ken naar andere mogelijkheden.  
 

Uitdaging 

Arinda: ‘Toen mijn ouders met pensioen 

gingen en de winkelruimte beschikbaar 

kwam zijn we gaan kijken wat er allemaal bij 

komt kijken om  een kinderdagverblijf te 

starten.  En dat was meer dan gedacht, maar 

dat was ook wel  een uitdaging’. Op 10 sep-

tember 2016 werden de deuren aan de Dorps-

straat geopend. Intern werd er als snel ver-

bouwd, dit zorgde  voor meer speelruimte. 
 

Tweede vestiging 

In juli 2019 kregen we de mogelijkheid om 

een tweede vestiging te openen. De BSO 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar krij-

gen een eigen ruimte in het Dorpshuis in De 

Wijk.  Een huiselijke groepsruimte met een 

mooie groene buitenspeelplaats waar ze hun 

energie kwijt kunnen en veel plezier kunnen 

maken. 

Op de kinderdagverblijf locatie hebben we 

sinds mei 2020 nog meer speelruimte gekre-

gen zowel binnen als buiten.  Een groeps-

ruimte die huiselijk is ingericht en waar de 

kinderen op ontdekking kunnen. Buiten in 

onze ruime tuin zijn we veel te vinden. Op 

ontdekking met zand en water in de grote 

zandbak of heerlijk klimmen, klauteren en 

glijden op het speeltoestel. En als de kin-

deren moe zijn dan mogen ze fijn uit rusten 

in de buitenbedjes.  

 

Peuteropvang 

Vanaf medio februari 2021 zijn we gestart 

peuteropvang.  Dit bieden we aan op de och-

tenden voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 

4 jaar.  Op een speelse manier worden de 

kinderen voorbereid op de basisschool. Trots 

kan ik vertellen dat we vanaf 16 september 

2021 met de peuteropvang een VVE-locatie 

zijn.  Het team bestaat inclusief Arinda uit 

zeven personen. ‘Door de week vangen we 

op dit moment vijfenveertig BSO kinderen 

op en veertig KDV kinderen’. 
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Pannenkoekentoernooi 

Wacker geslaagd 

Op woensdag 15 september vond op het voet-

balveld van Wacker het pannenkoekentoer-

nooi plaats voor de kinderen van de kabou-

ters, JO7, JO8 en JO9. Dit maal voor het eerst 

niet alleen voor de jeugd uit De Wijk en Ij-

horst, maar werden ook de spelers van Vites-

se uit Koekange uitgenodigd!  

Alle spelers mochten een vriendje of vrien-

dinnetje meenemen om kennis te laten met 

deze mooie sport. Ruim zestig kinderen heb-

ben onder prachtige weeromstandigheden een 

aantal leuke wedstrijdjes gespeeld onder lei-

ding van de gloednieuwe JO7 trainer Chiel 

Duinkerken. Zonder de spelers van JO13 die 

als groepsbegeleiders meeliepen hadden we 

dit toernooi niet kunnen houden.  

Ondertussen had de activiteitencommissie het 

druk met het aandragen van ranja, en uitein-

delijk het opwarmen van een mega stapel 

pannenkoeken, gebakken door ouders van 

deelnemers.  
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Elke vrijdag in de wijk van 11.00-18.00 uur 

De gehele maand oktober onze huisgemaakte kant &klaar maaltijden 300gr  

Onze top haring vers v/h mes! 3 voor 5  

Warm gebakken mosselen visfriet garnalen & inktvisringen 300gr 5 + gratis saus  

Uit eigen rokerij makreelfilets heerlijk voor op brood of toast 3 voor 5  

Let op wij bakken tot 18.00 uur 

Vis bestellen even bellen 06 - 51603133 
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Iris derde bij NK Stoepranden 

Iris Hofstra uit De Wijk heeft zondag meege-

daan aan het NK stoepranden van Jantje Be-

ton in Arnhem, en is daar als derde geëindigd. 
 

In totaal 15.000 kinderen hebben meegestre-

den in de voorrondes. Iris kwam uit namens 

gemeente De Wolden samen met nog drie 

andere kinderen.  Jantje Beton organiseerde in 

2021 voor de 5e keer het NK Stoepranden. 

Omdat het spelen, bewegen en ontmoeten in 

zoveel mogelijk buurten in Nederland willen 

stimuleren.  Stoepranden is een leuk en laag-

drempelig spel, waarbij de spelers veel moe-

ten bewegen. Het spel kan gespeeld worden 

door tieners, jongeren, volwassen en senioren. 

Zo draagt stoepranden bij aan meer onderling 

contact en gezelligheid in de buurt. En dat 

bevordert weer de kansen en mogelijkheden 

voor samen buitenspelen.  
 

Reesthonden tussen                                

de Wijk en IJhorst? 
 

Nee, het kunstwerk in de Reest heet 

‘Zeehonden’, maar ze zijn al tot Reesthonden 

gedoopt door voorbijgangers. Ze trekken de 

aandacht van wandelaars en fietsers die het 

riviertje de Reest oversteken tussen de dorpen 

de Wijk en IJhorst. Menigeen blijft hangen op 

de leuning van de brug, kijkt naar de luchtbel-

len, ziet er een opduiken en glimlacht. 

 

Grensloos Kunst Verkennen is een tweejaar-

lijkse kunstroute op de grens tussen Drenthe 

en Overijssel. De volgende editie vindt plaats 

van 12 tot en met 29 mei 2022. ‘Zeehonden’ 

is een tijdelijk werk om in september, de 

maand waarin de kunstroute voorheen plaats-

vond, toch van kunst te genieten. Op de mooi-

ste plek van de route staat dit werk van kun-

stenaar Herman Lamers. Hij plaatst vaak 

beelden op een onverwachte locatie, zo ook 

hier. Zijn zeehonden passen niet in een Drents

-Overijssels rivierlandschap. Ze zijn een on-

verwachte illusie. Een plezierige illusie. Een 

voorproefje van een route die in mei 2022 de 

bezoekers zal gaan verrassen.  
 

Nadere informatie: 

De kunstenaar Herman Lamers is geboren in 

1954 en studeerde aan de kunstacademie Mi-

nerva in Groningen. Hij woont en werkt in 

Rotterdam. Meer informatie kunt u vinden op 

zijn website www.hermanlamers.nl. 

Historische Vereniging de 

Wijk-Koekange 
 

De Historische Vereniging de Wijk-Koekange 

doet mee met de Rabo Clubsupport. Leden 

van de Rabo kunnen stemmen van 4 oktober 

tot 25 oktober 2021 op een goed doel. 

Ons doel: Het vernieuwen van de beveili-

gingsinstallatie voor de oudheidskamer. De 

HV verzameld en bewaard historische gege-

vens, foto’s ,en oude gebruiksvoorwerpen. 

Zie website: www.historiedewijkkoekange.nl 

Op alle vrijdagmiddagen kunt u ons onder de 

Molen bezoeken tussen 14.00 en 16.00 uur. 
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Zal ut zo wezen……? 
 

Nu de vakantie achter de rug is, het Bobo 

vakantie boek achter de piano is verdwenen 

en je niet meer raar op hoeft te kijken of er 

een zeehond in De Riest zwemt, is er einde-

lijk een einde gekomen aan de Komkommer 

tijd. En die komkommer, dat rare groene 

ding, was de afgelopen week wel heel na-

drukkelijk aanwezig…. 
 

En dan kom je zo in eens wat aan het prakke-

denken. Waarom is een komkommer groen en 

heeft het niet een mooie rooie, oranje of gele 

kleur? Daar is dus wel een goede reden voor. 

Want stel je voor; een jochie van 7 jaar oud 

moet van zijn moeder naar de plaatselijke 

buurtsuper om een komkommer te halen. 

In gedachte zie je hem vast staan bij de groen-

teafdeling. Denkend en peinzend en  hopen 

dat zijn vragende ogen opvallen bij wie dan 

ook… 
 

Gelukkig is er een oplossing, want wanneer 

de komkommer nu in een rooie, oranje, of 

gele uitvoering was geleverd, was de kans 

groot dat de vrolijke vriend thuis was geko-

men met een paprika. Dus om duidelijkheid 

en onenigheid thus te voorkomen is de kom-

kommer volgens oud Hollands gebruik ge-

woon groen. Waarvan akte….Maar bestaat 

toeval en/of is de natuur van slag? 
 

Bij een mooie wandeling op een doordeweek-

se zaterdagmorgen liep ik genietend van de 

najaarszon op ut Hoge Veld. In de verte zag 

ik een vegetarische ooievaar met een kom-

kommer in de snavel en iets verder op was 

een boer druk bezig de koeien klaar te stomen 

om de dames te gaan melken. Door de radio 

van de dikke trekker klonk het lied “Jij komt 

niet aan mijn komkommertje” van De 

Heinoos en de boer zong uit volle borst mee, 

waarna de ooievaar de overgebleven kom-

kommer onder de vleugel nam en een rustiger 

plekje opzocht. Was dit nou een voorbode 

van wat er allemaal gebeuren zou in ons 

mooie dorpje  De Wiek….. 
 

Een paar uur later klonk een mooi stukkie 

muziek vanaf een oplegger van een vracht-

waggel. Van Rock tot Nederlandstalig, alles 

kwam voorbij en zowel publiek als muzikan-

ten genoten met een Grote G. (Guus Meeuwis 

zou er jaloers op worden!) Zou het komkom-

mer lied ook nog gespeeld worden….? 

Ieder was het er over eens dat het optreden 

naar meer smaakte  en een hoera, hoera klonk 

vanaf het terras. 
 

Langzamerhand komt ook het verenigingsle-

ven weer tot leven. De zangkoren hebben hun 

kelen weer gesmeerd en repeteren er weer 

lustig op los. En natuurlijk wordt er weer vol-

op gesport bij Atlas Sport en heeft v.v. Wac-

ker 4 hun hoogtestage in Oostenrijk afgeslo-

ten en is helemaal klaar voor de competitie. 

Het laatste gerucht is zelfs, dat in het Dorps-

huis De Wiek een Figuurzaag vereniging 

wordt opgericht en is men druk op zoek naar 

leden en hout. Dus wat je ook gaat doen de 

komende tijd, Geniet er van en maakt dur wat 

moois van! 
 

Kop dur Veur,  
 

Stebo 
 

 

Collecte voor KWF 
 

In de eerste week van september is door veel 

collectanten gecollecteerd voor KWF, het 

fonds dat zich inzet voor de bestrijding van 

kanker. Er werd € 1883,84 opgehaald aan 

contant geld en verscheidene inwoners van de 

Wijk hebben via de QR code rechtstreeks hun 

bijdrage overgemaakt. Inwoners van de Wijk 

hartelijk dank hiervoor en ook veel dank voor 

de collectanten voor hun werk. 
 

Collecte Spierfonds 
 

De collecteweek zit er weer op! Er werd vol-

op gedoneerd, zowel cash als via de QR-code. 

De totale opbrengst in de collectebussen is € 

1094,22 deze is bestemd voor wetenschappe-

lijk onderzoek naar spierziekten. Heel erg 

bedankt voor uw fantastische inzet! Els Frans 

en Inez Westerd. Onze collecteweek is dan 

van 11 tot en met 17 september 2022.  Ps. Wil 

je collectant worden, laat het weten via email-

adres iwesterd@home.nl 
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 Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

 Bibliotheek De Wijk………………………….. 

 Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

 Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

 Gemeente De Wolden………………………… 

 Huisartsen Spoeddienst……………………. 

 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  16 okt 2021. Kopij inleveren voor 11 okt. 08.00 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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