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Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

De off the road rit van MC de Antrappers 

is zondag 20 maart in een afgeslankte 

vorm van start gegaan. Het werd een mini-

versie over Meppeler grondgebied, waar 

ook een delegatie vanuit Ruinen bij aan-

wezig was.  

De stichting Natuurbeschermingswacht Mep-

pel spande onlangs een rechtszaak tegen de 

gemeente aan. Die had voordat de vergun-

ning werd verleend als bezwaarmaker moe-

ten worden gehoord. En dat is niet gebeurd.  

Lees meer op pagina 2 >> 
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Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

 

Adverteren, tips, nieuws redactie?                                   
Telnr. 06-50953385                                                      

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 

Vervolg van voorpagina  
 

De OTR van MC'80 in Ruinen ging daarom 

vorige week al niet door. Voor de Antrappers 

bleef het tot het laatste moment onzeker! De 

rechter oordeelde afgelopen donderdag dat de 

vergunning van gemeente De Wolden onjuist 

verleend is. Alleen de gemeente Meppel ver-

leende dit jaar een vergunning. Waardoor 

alleen een verkorte route van ongeveer 15 km 

over Meppeler grondgebied mogelijk was. 
 

Antrappers voorzitter Arend Klomp baalt er 

van. 'Er hadden zich al vijfhonderd rijders 

ingeschreven. Maar dat kan niet op dit kleine 

stukje. Twee derde van het uitgezette par-

cours gaat normaal gesproken door De Wol-

den'. Daarom was er zondag alleen maar 

plaats voor clubleden en 'lotgenoten' van MC-

80. Iets van vijftig motorrijders verzamelden 

zich zondagmorgen aan de start in Rogat. Zij 

konden zich twee uurtjes uitleven op de lan-

derijen. Klomp: 'We hopen volgend jaar weer 

een echte rit uit te kunnen zetten, en mis-

schien wel iets eerder in het jaar!'. Beide 

clubs hebben de intentie uitgesproken om de 

samenwerking te versterken.  << 
 

Zin om te gaan bridgen?  
 

Het is misschien voor u al een poos geleden 

dat u gebridged hebt en overweegt  u het nu 

weer op te pakken. Of misschien wilt u deze 

denksport gaan leren of u ook eigen maken. 
 

In De Wijk is er de gezellige Wijker Bridge-

Club waar u elke donderdagavond kunt ko-

men bridgen. Om 19.15 uur kunt u binnenlo-

pen in “Dorpshuis De Wijk” en een kop kof-

fie of thee pakken. Om 19.30 uur wordt er 

dan gestart met spelen. 
 

Er wordt competitie gebridged van eind sep-

tember tot eind mei. In de zomermaanden is 

er “vrij” bridgen en mogen er ook niet leden 

meedoen tegen een kleine vergoeding van €2,

- per avond. 
 

Wanneer u interesse hebt om zich bij onze 

club aan te sluiten, dan kunt eerst eens een 

aantal keren (4x) meedoen om de sfeer te 

proeven voordat u het besluit neemt wel of 

niet lid te worden. 
 

In mei kunnen we u een aanbod doen voor 

een beginnerscursus.  Bij genoeg deelname 

gaan we ook een opfriscursus organiseren. 

Deze laatste training behandelt onderdelen 

van het bieden en spelen waar de deelnemers 

om vragen. Het is de bedoeling dat we eind 

september/begin oktober met deze cursussen 

starten. Dus houd deze krant/site in de gaten! 

En weet u nu al dat u wilt deelnemen aan één 

van de cursussen, laat het ons dan weten, dan 

heeft u in ieder geval een plek! 
 

Mocht u vragen hebben dan kunt contact op-

nemen met Gerda van de Meent, secretaris. 

Mailadres: secr.wijkerbridgeclub@xs4all.nl  

of even bellen: 062199222                           

                                                                                                 



  

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 4 

 
Zal ut zo wezen…..? 
 

Het zonnetje komt langzaam boven op een 

mooie vroege zondagmorgen. Een willekeuri-

ge ijsvogel heeft zojuist zijn handdoek over 

de stoel gegooid, na een morgen baantjes 

trekken aan de Spaanse Playa…. 
 

Duizenden kilometers verderop zweeft een 

ooievaar boven De Wiek. Nee, in zijn bek 

heeft hij geen doek met een baby en ook geen 

kikker, die hij lekker wil oppeuzelen. 

Als ik nog iets beter kijk, zie ik Mevrouw 

Prikkebeen hoofdschuddend naar beneden 

kijken. Benieuwd wat er achter die lange sna-

vel over gedacht wordt…. 
 

Wel staat de wereld op zijn/haar kop. Volgens 

de laatste geruchten is er een comité ge-

vormd, die gaat onderzoeken of “Haantie op 

een Stokkie” wel door mag gaan. De Haanties 

worden onder erbarmelijke omstandigheden 

gebakken, waarbij de temperatuur stijgt naar 

tropische waarden. 
 

Nu hoor ik sommige mensen al denken, laat 

dat Haantie dan net als die ijsvogel wat baan-

ties gaan trekken in de Olde Vaort of ut 

zwembad om af te koelen! Maar ja, zo ge-

makkelijk is dat niet en voor je het weet moet 

het beestje zich verantwoorden bij meneer Uil 

vanwege illegaal zwemmen! Wat maken we 

het elkaar toch soms moeilijk. Blijven praten 

en leven en laten leven, dat moeten we doen 

en niet overal zout, azijn op of overheen gooi-

en.  

Gelukkig is niet alles kommer en kwel in de-

ze wereld. Het Dorpshuis is druk bezig met 

het organiseren van mooie activiteiten, de 

ballen bij RoReKo zijn weer opgepompt voor 

de voorjaarscompetitie en bij vele verenigin-

gen wordt de actie kalender afgeveegd van 

stof, zodat er weer geld kan worden ingeza-

meld voor de clubkas. 
 

En zelfs De Holwortel begint weer te bloeien, 

hoop wel dat het niet in strijd is met wat dan 

ook.  Dus toch maar even op de fietse naor 

Dickninge om van dit natuurschoon te genie-

ten. Nog maar net op dat kleine zandpad aan-

gekomen, wie kent dat pad niet, valt mij ge-

lijk wat op. Op een boom is een stuk papier 

met een viertal kleine spijkertjes vakkundig 

vastgespijkerd. 
 

De eerste gedachte is, ja het zal wel, maar 

besluit toch even terug te fietsen. In een keu-

rig handschrift staat geschreven: Ben op zoek 

naar een mooie kamer in de Wijk, met bad en 

WC en  Inclusief Wiefie, want ik heb geen 

zin um het bedde op te maken elke dag…. 

Het moet toch niet gekker worden, wha-

haaaa!! 
 

Helemaal onder de indruk fiets ik vervolgens 

verder en via Dickninge Paart fietst ik weer 

terug naar huis, waarna ik er vervolgens ach-

ter kom, dat ik geen Holwortel gezien heb. 

Dan over een poosje maar een plantenbakkie 

kopen van de Oranjevereniging en Apollo 

komt vast ook wel weer met buitenplantjes als 

Graniums, Spaanse Margrieten (geen familie 

van) en vast nog wel meer mooie plaanties. 

Dan kunnen de zakken potgrond van de Korf-

ballers ook weer nuttig besteed worden en 

maken we er met zun allen een mooi jaar van, 

volop activiteiten en hopelijk vele successen 

in diverse competities! 
 

Volgens de laatste geruchten hebben zelfs een 

aantal bekende biljarters uut De Wiek het 

plan gemaakt om een levensgroot “levend 

Biljart” te maken, waarbij men nog op zoek is 

naar kandidaten, die willen fungeren als bal 

of keu…. 
 

Kop dur Veur, Stebo 

Adverteren, tips of nieuws voor de redactie?                                   

Telnr. 06-50953385                                                      

mail: info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info   |   www.facebook.com/groups/dewijk.info 
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Gerard is de beste ballenbakker van De Wijk 
 

Gerard Inberg mag zich een jaar lang de 

‘beste ballenbakker’ van De Wijk noe-

men. Tijdens de jaarlijkse gehaktballen-

wedstrijd kwam de bal van Inberg het 

beste uit de pan volgens de jury. Elf 

personen doken de keuken van de Have-

zate in om de jury een lekkere gehaktbal 

voor te schotelen. Het gehakt hiervoor 

werd gesponsord door Coop Dunnink. 
 

De smaak van de verschillende gehakt-

ballen bleek te variëren van flauwtjes 

naar heel pittig. Met name de gehaktbal 

van William Eefting was gevuld met een 

overdaad aan rode peper, en kon daarom het beste worden weggespoeld met een paar glazen 

bier. 'Gewoon simpel houden' dat was ook het geheim van de gehaktbal van Inberg. De win-

naar was zelf ook verrast dat zijn bal als beste werd bekroond. 'ik sta nooit in de keuken!'.  
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Huldiging jubilarissen bij  

Vrouwen van Nu De Wijk 
 

Tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van 

Nu De Wijk zijn Hilly Scheper en Gé Tuut in 

het zonnetje gezet vanwege hun 60 resp. 25 

jarig lidmaatschap van Vrouwen van Nu. 

Van de voorzitter ontvingen zij een oorkonde 

en een prachtig bloemstuk. Na de pauze was 

het woord aan Wiepke Toxopeus, die vertel-

de over haar leven op het eiland Rottum. De 

familie Toxopeus heeft daar drie generaties 

gewoond met als taak het eiland in stand hou-

den. Nu is het eiland niet maar toegankelijk 

en gaat de natuur haar gang.  
 

Op de foto: Hilly Scheper (links) en Gé 
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Palmpasenoptocht 

Speeltuinvereniging de Speulhorst organiseert 

op zondag 10 april een Palmpasenoptocht. 

Start van de optocht is om 10.30 uur voor de 

molen. De route is als volgt: Molenstraat, 

Briëtweg, Vijverweg, Dorpsstraat, Kerkweg 

Pr. Blinkweg, Julianaweg, einde Dorpsstraat 

(molen). Bij terugkomst is er voor de kinderen 

een kleine verrassing.  

Ingezonden stukje 
 

Sinds april 2020 wonen wij in De Wijk. Was 

het in onze vorige woonplaats – Lunteren - 

mooi wandelen, het wandelen rond De Wijk 

vinden we toch mooier! Zoveel paden waar je 

heerlijk lopen mag in dat prachtige licht glooi-

ende landschap van Drenthe. 
 

Natuurlijk hebben we al heel wat langs de 

Reest gewandeld en door het bos heen over 

het veld richting Staphorst. Het Staphorster 

Bos, niet te vergeten! En de andere kant op, 

achter langs de begraafplaats... Mooie weidse 

vergezichten en die walletjes van oude bo-

menrijen die de weilanden begrenzen. Prach-

tig! Maar wat in Lunteren goed voor elkaar 

was... dat kan hier beter.  
 

Wat wij missen is op die wandelroutes hier en 

daar een bankje. Om te genieten van die ver-

gezichten en je te koesteren in de zon. Bij de 

schaatsbaan staat er één wat verloren in een 

hoekje, weliswaar op een fantastisch punt. 

Dus vanzelfsprekend ook vaak 'bezet'. En er 

staat er één langs het wandelpad tussen het 

Reestdal en de bebouwing van De Wijk. En 

eentje langs de Kerkweg nabij de Reest. Maar 

dan heb je het ook wel gehad.  
 

Wat zou het toch geweldig zijn als die vele 

wandelaars hier en daar uitnodigende bankjes 

zien staan om even plaats te nemen en te ge-

nieten. Van die klare luchten en prachtige 

wolkenpartijen, vergezichten, zonneschijn en 

avondrood. Wat er eigenlijk ontbreekt is een 

'bankjesplan voor De Wijk en omgeving'. Om 

het wandelen te stimuleren! Geweldig als daar 

ook iets van terecht zou kunnen komen. Dan 

wordt het nog fijner om in De Wijk te wonen 

en... te wandelen!  
 

Op een gegeven moment lazen wij dat je een 

dergelijke ‘wens’ die het algemeen belang zou 

dienen, mocht doorgeven aan een samenwer-

kingsorganisatie Onze ‘wens’ hebben wij te 

kennen gegeven aan de Samenwerkingsorga-

nisatie De Wolden Hoogeveen waar ook het 

JOGG toe behoort. Op onze mail kregen wij 

een reactie dat het bekeken zou worden of er 

iets van onze ‘wens’ tot uitvoering zou kun-

nen komen.  
 

Enige tijd daarna kregen wij opnieuw reactie 

van het samenwerkingsverband met als ant-

woord dat onze wens doorgestuurd was naar 

het Recreatieschap Drenthe omdat de route 

namelijk niet volledig op gemeentegrond, 

loopt. Vandaar dat de mail doorgestuurd 

werd.  
 

Weer enige tijd later kregen wij een nieuwe 

reactie van het samenwerkingsverband waar-

toe dus ook het JOGG behoort. Maar nu met 

het antwoord dat het recreatieschap Drenthe 

ook niks kon betekenen omdat er geen budget 

voor was. Daarnaast kregen wij in diezelfde 

mail mee dat als een wandeltraject is afgerond 

het Recreatieschap een x aantal bankjes ca-

deau en gaan zij verder niet over extra bank-

jes. De Wijk is al jaren geleden afgerond als 

wandelnetwerk (De Wolden fase 1). 
 

Weg ‘wens’… jammer. Nergens een extra 

bankje voor die vele wandelaars. Je zou haast 

iets van crowdfunding starten. Zijn een paar 

extra bankjes nou zó duur? 
 

Piet en Nel Versteegt, 

De Wijk. 
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Popkoor Nameless                        

IJhorst-de Wijk 

Een koor voor iedereen! 

Voor beginner tot gevorderd, van jong tot 

oud, voor liefhebbers van Engels- of Neder-

landstalig repertoire. Als jij van zingen houdt, 

hebben wij een popkoor dat bij jou past. Kom 

vrijblijvend een keer meedoen op een repeti-

tieavond want……. 
 

We mogen weer! 

Eindelijk mogen we weer zingen! En natuur-

lijk zijn blij om weer van start te kunnen. 

Hopelijk hebben we de laatste lockdown ach-

ter de rug en ziet de toekomst er weer roos-

kleurig en vooral muzikaal uit. We zitten in 

ieder geval boordevol plannen voor 2022! 
 

Heb jij ook zin om mee te doen?  

We hebben zeker nog plekken voor alle stem-

partijen. Bel met Mieke (mobiel: 06 27 09 20 

34) of bezoek onze website http://

www.popkoornameless.nl of Facebook 

www.facebook.com/Popkoor-Nameless voor 

locatie en aanvangstijd als je eerst een keertje 

wilt kijken en luisteren.  
 

Je bent van harte welkom om vrijblijvend een 

keer mee te zingen. Dit nieuwe seizoen voelt 

voor ons ook als een nieuw begin. Als er één 

moment is om aan te haken, dan is het nu 

wel. Wij verheugen ons op jouw komst! 

A.J lid van ‘club van 50’ 
 

Albert Jan Drogt bereikte op 22 maart de 

leeftijd van 50 jaar. En kreeg daarom een 

'Abraham' en een spandoek in zijn tuin. Al-

bert Jan is het dagelijkse leven werkzaam bij 

Unica. En mag in zijn vrije tijd graag de spor-

tieve strijd aangaan op zijn mountainbike.  

Daarnaast is hij bestuurslid van de Oranjever-

eniging in De Wijk. En bierdrinken gaat hem 

volgens de makers van het spandoek ook pri-

ma af! Namens de redactie nog van harte 

gefeliciteerd! En welkom bij de 'club van 50'. 

 

 

http://www.popkoornameless.nl
http://www.popkoornameless.nl
http://www.facebook.com/Popkoor-Nameless


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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Premièrefeest                             

Passie op Platteland  
 

In maart 2021 ontstond bij vormgever Vera 

Vos (De Wijk), filmaker Manon Hessels en 

jongerenwerker Macha Konterman het idee 

om een serie te gaan maken over jongeren in 

onze eigen plattelandsgemeente De Wolden. 

Er werd namelijk verondersteld dat jongeren 

veelal wegtrekken en dat er niets te beleven 

valt, maar niets is minder waar!  
 

Met een knalgele bus bezochten ze jongeren 

op het platteland. Nu, één jaar later, is de 

vierdelige serie klaar met jongeren uit heel 

De Wolden. Van sporters tot muzikanten en 

van ondernemers tot jongeren in de keet. Op 

zaterdag 2 April wordt de hele serie voor de 

allereerste keer live vertoond in Zalencentrum 

Den Kaat in Zuidwolde.  
 

Afterparty 

Vanaf 19.30 draait de serie op groot scherm 

voor in de zaal. Achter in de zaal kun je tus-

sendoor gewoon een gezellige babbel maken 

en & een lekker biertje scoren. Rond 20.45 

uur sluit de band De Pieperts uit De Wijk de 

serie af door de zelfgeschreven outro-track te 

spelen en begint de afterparty! Vera: 'We 

hebben talenten & artiesten genoeg gespot 

tijdens onze tour'. Na de Pieperts zal de 

BradRooster band uit Zuidwolde optreden en 

vervolgens gaan de dj’s van ER-geluid zor-

gen voor een knallende afsluiter.  
 

Manon: 'Nu alles weer kan én mag door alle 

versoepelingen, kunnen we ook voor het eerst 

een live-evenement organiseren'. Naast het 

kernteam van Manon, Vera en Marit, hebben 

er nog zo’n vijftien jonge makers een bijdrage 

geleverd om de serie tot een succes te maken. 

Van het opnemen van eigen muziek tot het 

maken van drone beelden, een website en 

animaties. Reden genoeg om samen een feest-

je te bouwen.  
 

Iedereen is welkom! Of je nou uit De Wolden 

komt of uit Limburg komt! Je kunt de hele 

avond binnenstappen. En de entrees is gratis. 

Houd de Social Media in de gaten. Voor meer 

info: www.passieophetplatteland.nu 
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Brandweer De Wijk/Koekange 

werft nieuwe collega's  
 

De Brandweerpost De Wijk/Koekange kan 

nieuwe mensen gebruiken. Daarom was er 

donderdagavond een inloopavond voor en-

thousiaste mannen en vrouwen die het korps 

willen komen versterken. De opkomst was 

helaas niet zo groot als bij de werving in 

2019.  
 

Volgens postchef Jos Schreur zaten er twee 

serieuze kandidaten tussen. 'De vijver waaruit 

we moeten vissen wordt steeds kleiner, er zijn 

steeds minder mensen die wonen en werken 

in Koekange, De Wijk, Rogat, IJhorst of om-

streken. Naast plaatselijke ondernemers en 

mensen die werken in de genoemde plaatsen, 

passen mensen die bijvoorbeeld in ploegen-

dienst elders werken of mensen die veel van-

uit huis werken prima bij de brandweer. 

Daarnaast wordt het voor ons steeds lastiger 

om deze doelgroep te bereiken'.  
 

Postchef Rene Rumph: 'Het verleden heeft 

aangetoond dat er goede brandweer-collega's 

in ons uitrukgebied wonen waarvan we niet 

wisten dat ze er waren. We stellen het altijd 

op prijs dat potentiële vrijwilligers die twijfe-

len over bijvoorbeeld woon- werksituatie, 

leeftijd of beschikbaarheid contact met ons 

opnemen bij twijfel of vragen. Je krijgt er 

zoveel voor terug bij de brandweer'. 

 



  

 14 

 

 
Op pad met Olga   

Het wildplukseizoen is weer begonnen! Bio-

loog en Wildplukster Olga de Lange organi-

seert dit jaar weer meerdere wildplukwande-

lingen in het Reestdal in samenwerking met 

Het Drentse Landschap. De eerste wandeling 

was alweer op 13 maart. Dat bleek wel héél 

enthousiast. De planten groeiden niet zo snel 

als gehoopt, maar er viel nog genoeg te ver-

tellen en de ‘wildpluk high tea’ smaakte naar 

meer. De eerstvolgende wandeling met high 

tea is op 3 april. Aanmelden voor deze wan-

delingen is verplicht. Kijk voor alle data en 

meer informatie op wildschutserve.nl onder 

wildplukken.  

Wildpluk high tea                                                                        

Tijdens de wandeling in het prachtige Reest-

dal laat Wildplukster Olga zien welke plan-

ten, bessen, bloemen e.d. eetbaar zijn en wel-

ke je beter kunt laten staan. Onderweg laat 

Olga diverse eetbare wilde planten proeven. 

Na de wandeling kun je genieten van een 

heerlijke ‘wildpluk high tea’ met diverse zelf-

gemaakte gerechten.  

Medicinale kruiden                                                 

Bij een aantal wandelingen krijgt Olga ver-

sterking van Corina Dekker van Innerbalan-

cebycorina.nl. Corina vertelt je alles over de 

medicinale werking van wilde planten.   

Meer informatie?                                                      

Kijk op www.wildschutserve.nl onder wild-

plukken of op www.drentslandschap.nl/

activiteiten.  

IJhorster Markt 2 april                           

Zaterdag 2 april gaat de eerste IJhorster 

Markt weer van start. Deze markt geniet grote 

bekendheid in de wijde omgeving. De markt 

is een perfecte mix van antiek, brocante, vlo, 

braderie en warenmarkt. Dit jaar bestaat de 

markt alweer tweeënvijftig jaar.  

Van de 1e zaterdag in april tot de 1e zaterdag 

van oktober van 08.00 tot 13.00 uur treft men 

vele kooplieden en particulieren die hun goe-

deren en waren aan de man proberen te bren-

gen. Zo zijn er onder andere standhouders 

met boeren kaas, droge worst, sieraden, kle-

ding, fashion, lederwaren, tassen, boeken, 

prachtige brocante en nog veel meer. Er is 

altijd wel wat leuks te vinden. Uiteraard 

wordt er ook aan de inwendige mens gedacht. 

Jan Dunning van J & J Markt en Partijhandel 

uit De Wijk is een bekend gezicht op de 

markt. Samen met zijn echtgenote Jeanet be-

gon het voor hen ooit op de IJhorster Markt. 

Ze verkopen van alles. Variërend van levens-

middelen tot luiers en wasmiddelen.  

Jan: ‘Er heerst altijd een goede en gezellige 

sfeer. Het publiek is heel divers van jong tot 

oud. Dat is ook het leuke aan deze markt’. 

Jeanet: ‘Mensen die iets te verkopen hebben 

kunnen zelf ook een kraam huren bij markt-

meester Roland Visser. (06-24831603)  

Wat misschien niet bij iedereen bekend is. Op 

de dag van de markt geldt is hele dorp zone-

gebied. Er wordt gecontroleerd bekeuringen 

zijn duur. Jan: ‘Maar geen nood aan de rand 

van het dorp vlakbij de markt zijn volop par-

keerplaatsen. De opbrengst hiervan gaat alle-

maal naar de clubkas van de verenigingen in 

het dorp.  
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Alarmnummer………………………………… 

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…………………………….. 

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 april 2022.  Kopij inleveren voor 11 april. 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) 
06 - 125 666 69 

http://www.dewijk.info
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