
  

   

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan! 

                                    9e jaargang nr. 04 l 05 maart 2022 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland 

gemeenteraadsverkiezingen plaats. De vol-

gende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 

woensdag 16 maart 2022.  
 

De helft van de mensen die gaat stemmen 

maakt gebruik van een stemhulp. Bij de 

groep tot 45 jaar is een stemhulp zelfs veruit 

de populairste manier om informatie te verza-

melen over de verkiezingen.  
 

Via mijnstem.nl/dewolden gaat u direct naar 

de stemhulp van gemeente De Wolden. 
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Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

Bloemenactie Oranjevereniging  
 

Op vrijdag 1 en zaterdag april komt de Oran-

jevereniging langs de deuren met mooie pot-

jes met bloemen en dit is zeker geen grap. Er 

zullen verschillende bloemen verkocht wor-

den, leuk om de paassfeer in alvast in huis te 

halen. De bloemenactie is in samenwerking 

met Bloemenboetiek Jarina. Op vrijdag 

(avond) 1 april is de Oranjevereniging te vin-

den in de nieuwbouw en aan de oostkant van 

de broeksteeg. Zaterdag 2 april is de rest van 

het dorp en het buitengebied aan de beurt. 
 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 

Klaverjassen en Jokeren  
 

Het heeft even geduurd maar toch eindelijk 

mag het weer! De vrijdagen worden er weer 

kaartavonden georganiseerd door de Suppor-

ters Vereniging van v.v. Wacker. 

Er kan weer gezellig gekaart worden om 

mooie vleesprijzen onder genot van een hapje 

en een drankje in de mooie kantine aan de 

Wiltenweg.  
 

Dus neem je buurman/buurvrouw/vriend/

vriendin/kennis, of wie dan ook mee naar de 

kantine en ontdek de magie en gezelligheid 

van het kaarten. Want geef nou toe, dat thuis 

zitten zijn we allemaal wel een beetje zat 

toch….? 
 

Aanvang van de kaartavond is om 20.00 uur 

op de volgende data: 

11 maart 

25 maart 

8 april 

22 april 

29 april 
 

Tot gauw! 

Supporters Vereniging v.v. Wacker 
 

Koersbal  
 

Het mag weer! Volop genieten van dit mooie 

gezellige spel. 

Beste mensen wij willen  weer beginnen op: 

Maandag :  7 Maart. 

Tijd         :  9.30 uur tot 11.30 uur. 

Locatie    :  Dorpshuis De Havezate, De Wijk. 
 

Wij hopen dat u de afgelopen tijd goed bent 

doorgekomen en weer zin heeft om met het 

Koersbal te beginnen. 

Iedereen is welkom en twijfelt u nog een beet-

je, kom gerust langs om een kijkje te nemen 

hoe het eraan toe gaat. 

Vooral de gezelligheid en het praatje met el-

kaar, bij een heerlijk kopje koffie, staat voor-

op. Het spel is ontspannend/ inspannend. 

Stap over de drempel heen en beleef het op 

uw eigen manier. Wij hebben er zin in en 

hopen u weer te ontmoeten. 

Bea Westerbeek, Geertje Gol, Elly Strabbing. 

Gratis computercursus  
 

Voor iedereen die graag meer met de compu-

ter wil doen, maar niet goed weet hoe het 

werkt, is er Klik & Tik. Klik & Tik is een 

computercursus waar beginners in kleine 

groepen geleerd wordt gebruik te maken van 

de mogelijkheden van de computer, zoals 

typen, e-mailen, websites bekijken en hoe je 

bestanden kunt downloaden. Cursisten ont-

vangen een werkboek. In de bibliotheek 

wordt les gegeven en er kan thuis geoefend 

worden. 
 

Wanneer 

Klik & Tik op vijf achtereenvolgende woens-

dagmiddagen van 14.15 tot 16.15 uur. De 

start is op woensdag 2 maart.  
 

Informatie en aanmelding voor de cursus: 

info@bibliotheekdewijk.nl , 088-0128210 of 

in de bibliotheek. De cursustijden zijn onder 

voorbehoud van de dan geldende Corona 

maatregelen.  
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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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Dikste beuk van Drenthe 

sneuvelt tijdens storm 
 

Storm Eunice heeft flink huis gehouden in 

ons land. En ook in onze regio ging het flink 

tekeer. Ook de dikste beuk van Drenthe in De 

Stapel is helaas gesneuveld! Het exemplaar 

had een omtrek van 655 centimeter. De boom 

stond sinds circa 1750 aan de Stapelerweg 8 

in het buurtschap De Stapel.  
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Regionaal woningmarktonder-

zoek laat behoefte aan meer en 

andere woningen zien 
 

De gemeenten, provincie Drenthe, woning-

corporaties en huurdersorganisaties in Zuid-

west- en Midden-Drenthe willen een goed 

beeld van de woningmarkt. Om dit in kaart te 

brengen is er een woningmarktonderzoek 

uitgevoerd. 
 

Er gebeurt veel op de woningmarkt. Nieuwe 

woningzoekenden melden zich. Verhuizingen 

over gemeentegrenzen heen nemen toe. Dit 

kan leiden tot grotere concurrentie op de wo-

ningmarkt, met nadelige gevolgen voor bij-

voorbeeld starters, mensen met een laag of 

middeninkomen en mensen die met spoed op 

zoek zijn naar een huis. De veranderende situ-

atie op de woningmarkt vraagt aandacht en 

inzet van gemeenten, provincie en corpora-

ties. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, 

Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld, de 

provincie Drenthe en de corporaties Actium, 

Domesta, Woonconcept en Woonservice lie-

ten een woningmarktonderzoek uitvoeren. 

Met de uitkomsten gaan ze aan de slag met 

een visie en strategie. Dit is voor het eerst op 

regionaal niveau en in deze samenwerkings-

vorm gebeurd. 
 

Groei en verandering van woningbehoefte 

De druk op de woningmarkt groeit in de regio 

Zuidwest- en Midden-Drenthe. Het aantal 

(zelfstandig wonende) huishoudens blijft ook 

de komende jaren groeien. Mensen wonen 

langer zelfstandig en vergrijzing speelt ook 

een rol, dat vraagt om een andere woning-

voorraad. Daarnaast is migratie een belangrij-

ke factor achter deze groeiende behoefte aan 

woningen. Die migratie komt onder andere 

doordat de vergrijzing zorgt voor een grotere 

vraag naar arbeidskrachten. Veel huishoudens 

weten momenteel deze regio te vinden. De 

druk vanuit steden als Groningen en Zwolle 

neemt ook toe. 
 

Omvang van de woningbehoefte 

Om aan deze groeiende behoefte te kunnen 

voldoen, moet er flink gebouwd worden. Tus-

sen nu en 2030 gaat het om een groei van 

2.700 woningen in de regio. Uitgaand van de 

verstedelijkingsdruk vanuit Zwolle en Gro-

ningen, kan dat oplopen tot nog eens 4.400 

woningen in de regio (in 2040). Daarnaast  

ligt er ook nog een grote opgave op het ge-

bied van verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad.  Andere factoren die kunnen 

zorgen voor extra groei op de woningmarkt 

zijn: huisvesting van arbeidsmigranten 

(minimaal 1.000), statushouders, studenten en 

mensen die niet meer permanent mogen blij-

ven wonen in vakantiewoningen (ruim 1.000). 

Dit betekent een groei van de woningvoorraad 

van 5 tot 9%. 
 

Bouwstenen actualisatie van woonvisies 

De informatie uit het woningmarktonderzoek 

gebruiken gemeenten en woningcorporaties 

om hun woonvisies te actualiseren. 
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Even voorstellen:  
 

Wij zijn Wart (34) en Krista (31) en sinds 

december woonachtig in de Wijk aan de J.L. 

Nijsinghweg. Samen met onze 4 jongens : 

oudste zoon Enzo (11) tweeling Thomas en 

Noé (8) en onze jongste aanwinst Dion (bijna 

2 maanden) hebben wij nog geen moment 

spijt gehad dat wij deze stap hebben geno-

men, wat een heerlijke plek om te wonen!  
 

Krista is opgegroeid in Wapserveen en Wart 

komt uit Maassluis. De afgelopen 3 jaar heb-

ben wij in Maassluis gewoond en vorige zo-

mer hebben wij de knoop doorgehakt en be-

sloten om in Drenthe te gaan wonen.  

 

Allebei hadden we een vrijdag vrij genomen 

en op die vrijdag vijf bezichtigingen inge-

pland, allemaal hier in de omgeving. De eer-

ste bezichtiging was van het huis waar wij nu 

wonen, gelijk een bod gedaan en de andere 

vier bezichtigingen hebben wij geannuleerd.  
 

De jongens hebben het heel erg naar hun zin 

hier, ook op school hebben zij hun plekje 

gevonden. Enzo voetbalt met veel plezier bij 

VV Wacker en ook Wart staat af en toe in het 

doel. De tweeling geniet van het buiten spe-

len en zullen vast wel een keer bij u aanbellen 

voor ‘een heitje voor een karweitje’ want dat 

doen ze het liefst!   

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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An van Tiel viert 101e    

verjaardag in Dunninghe 
 

Andrie ‘An’ van Tiel vierde maandag haar 

101e verjaardag in zorgcentrum Dunninghe in 

De Wijk. Hier genoot ze samen met een aan-

tal bewoners van koffie met gebak en na af-

loop een borrel. Medebewoner Jan Tijink 

verhoogde de sfeer met stemmige muziek. 

De kwieke Andrie werd geboren in Amster-

dam, en verhuisde na de scheiding van haar 

ouders, samen met haar moeder naar Meppel.   

Om daar in te trekken bij haar grootou-

ders .Hier ontmoette ze haar echtgenoot Koos 

met wie ze later twee zoons kreeg.  Die op 

hun beurt zorgden voor zes kleinkinderen en 

tien achterkleinkinderen.   
 

Camping de Vossenburcht 

Als echte Meppeler vertrok ze met haar gezin 

naar IJhorst. Waar ze twintig jaar camping de 

Vossenburcht runde. ‘Dit hebben we altijd 

met heel veel plezier gedaan’. Daar werd ab-

rupt een punt achter gezet, nadat haar jongste 

zoon plotseling kwam te overlijden.   

Reizen mocht ze altijd graag doen. Samen 

met haar man, die ook al overleden is, over-

winterde ze elk jaar in Spanje. Toneel spelen 

was ongetwijfeld haar grote hobby. Zo speel-

de ze in vele amateurstukken en revues die 

werden opgevoerd in Schouwburg Ogterop in 

Meppel. Ook was te zien in de komische film 

Fanfare, opgenomen in Giethoorn en geregis-

seerd door Bert Haanstra. Muziek speelt nog 

steeds een belangrijke rol in haar leven. Zo 

luistert ze elke dag nog naar RTV Drenthe.  
 

Zorgcentrum Dunninghe 

Mevrouw van Tiel woont al vijfentwintig jaar 

in een aanleunwoning in zorgcentrum Dun-

ninghe, waar ze het prima naar de zin heeft. 

‘Ze zorgen hier heel goed voor mij’. Dat wil 

ze nog wel even kwijt. Omdat ze de oudste 

bewoonster is, kent iedereen haar. Het ge-

heim van hoge leeftijd daar is ze resoluut in. 

‘Goed eten en drinken en vrolijk door het 

leven gaan. Dan komt het wel goed.  
 

Als kind heb trouwens al  gezegd dat ik later 

honderd wilde worden’. En dat heugelijke feit 

werd vorig jaar iets uitgebreider gevierd met 

de familie. ‘Iedereen was er toen, echt een 

prachtige dag’. Dit jaar wordt de verjaardag 

iets kleiner gevierd. ‘Ze komen deze week 

allemaal gespreid. Dat is iets rustiger’. Burge-

meester Inge Nieuwenhuizen kwam persoon-

lijk langs om de jarige te feliciteren. 
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Antrappers Off The Road Rit 
 

Op zondag 20 maart 2022 organiseert de mo-

torclub De Antrappers uit De Wijk al weer 

haar 37e editie van de Off the road rit voor 

wegmotoren. Het evenement zal dit jaar voor 

de zeventiende keer starten op Rogat. De aan-

melding en spoedinschrijving vindt plaat in 

wegrestaurant De Raket in Rogat. Dat is te-

vens de uitvalsbasis van de rit. 

De inschrijving is dit jaar online via de websi-

te van www.antrappers.nl Dit in kader van de 

coronamaatregelen. 
 

De tickets zijn beperkt beschikbaar, dus wees 

er snel bij. Met het verkregen ticket kan je je 

aanmelden als je verder voldoet aan de dan 

geldende corona maatregelen. 

Aanmelden en (spoedinschrijven) kan vanaf 

09.00 uur en de kosten zijn 25 Euro. Onze 

club is geen lid van een Motorbond en een 

licentie is dus niet nodig. Wel gaan we ervan 

uit dat de motor rij technisch in goede staat 

verkeert, niet teveel lawaai maakt en is verze-

kerd en de berijder een geldig rijbewijs heeft. 

Dus dat man en motor aan alle voorschriften 

die in de Wegenverkeerswetgeving zijn ge-

steld wordt voldaan. Verder zijn de neder-

landse Enduro/OTR reglementen van toepas-

sing. Het inschrijfformulier is beschikbaar op 

deze site. (www.antrappers.nl) Dit jaar kun-

nen ook weer alleen tweewielige motoren 

deelnemen. Dus Trike’s en Quad’s zijn helaas 

niet toegestaan.  
 

Mooie route uitgezet 
 

Er is rond het dorp de Wijk een daarop afge-

stemde route uitgezet, die door de rijders van 

deze motoren een aantal keren gereden kan 

worden. De club is er in geslaagd om een 

route van ongeveer 45 kilometer lengte uit te 

zetten, waarvan ruim 90 % onverhard is. De 

wegen die verhard zijn meestal openbare we-

gen, waarop de rijders van hun inspanningen 

in het terrein kunnen bijkomen. De deelne-

mers komen uit het hele land en zelfs uit 

Duitsland en België, zodat toch gesproken 

kan worden van een evenement met een aar-

dige uitstraling. 
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Veel te zien en te beleven 
 

Voor de lokale bevolking zijn er op de route 

een aantal leuke plaatsen om de kunsten van 

de rijders van nabij te bekijken. Het is echter 

niet toegestaan om zich op de route zelf te 

begeven. Een aantal leuke plaatsen zijn de 

start in Rogat en dan de crossproef richting 

Meppel, de Oosterboer, Broekhuizen, 

Schoonvelde of op het maisperceel aan de  

Postweg waar een crossproef is. Hierna komt 

men nog door landgoed Dickninge, en enige 

bospercelen aan de Hessenweg, waarna weer 

gefinisht wordt op Rogat. Hou dus rekening 

met de motoren in en rond De Wijk. 

Er wordt om 10.30 uur gestart en verwacht 

wordt dat de laatste rijders rond 15.00 uur 

gefinisht zullen zijn. De uitvalsbasis is dus 

De Raket waar volledige catering beschikbaar 

is. Tevens zal hier nagepraat worden over alle 

belevenissen tijdens de rit. Al met al een ge-

zellige Afterparty. Veel dank is de club op 

voorhand verschuldigd aan diverse vrijwil-

ligers, private (land) eigenaren en diverse 

overheden, alsmede sponsoren, die het moge-

lijk maken om zo’n evenement te organiseren 

en zo zeer vele OTR-rijders een hele leuke 

dag bezorgen.  
 

Meer info of zin om deel te nemen: 

www.antrappers.nl of 

www.gebbenmotoren.nl (ook voor de route 

naar de startplaats) 
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 Potgrondactie RoReKo  
 

Korfbalvereniging RoReKo de Wijk/IJhorst 

en Welkoop de Wijk organiseren dit jaar weer 

een potgrondactie. Evenals vorig jaar wordt 

de (Welkoop RHP Potgrond 40 lt.) verkocht.    

per zak € 5,00 en 3 zak voor € 13,00. En ge-

droogde koemest (Welkoop 25 Lt.) van een 

eerste klasse kwaliteit, voor maar € 17,00 per 

zak, door ons aan huis bezorgd. (dus zelf geen 

gezeul met de zakken potgrond)  
 

De verkoopdata zijn:  Donderdagavond 24 

maart 2022 vanaf 18:00 uur  IJhorst en bui-

tengebieden. Vrijdagavond 25 maart 2022 

Zuidelijk van de dorpsstraat in de Wijk,  het 

buitengebied van de Wijk (Rogat, De Schip-

horst, Wijkbrug en de Haalweide)   

Zaterdagmorgen 25 maart 2022 is voor de 

kern van de Wijk gereserveerd. Bent u niet 

thuis op deze dag, dan kunt u contact opne-

men met Ronald Gol 440230 of Jan Smits 06-

53868068 (stuur een Appje) of janfenne-

kesmits@gmail.com voor uw bestelling. 
 

Voorjaarsconcert Apollo 
 

Op zaterdag 12 maart om 20.00 klinkt er weer 

muziek in De Wiek. De Koninklijke Muziek-

vereniging Apollo verzorgt een voorjaarscon-

cert in Sporthal De Slenken in De Wijk.  
 

De blokfluiters, het opstaporkest en het jeugd-

orkest repeteren onder leiding van Ilona 

Slomp al weer vol enthousiasme sinds het 

eerste moment waarop het weer kon.  

Voor de jeugdleden is het voorjaarsconcert 

meestal de eerste kennismaking met een 'echt' 

concert. Een spannende ervaring, maar ook 

zeker iets om naar uit te kijken. 
 

In tegenstelling tot de jeugd, kon het harmo-

nieorkest lange tijd nog niet gezamenlijk re-

peteren. Het orkest heeft voornamelijk in 

twee delen gerepeteerd en daarom zullen de 

houtsectie en de koper- en slagwerksectie ook 

hun eigen repertoire ten gehore brengen. Het 

is uitzonderlijk dat bij een concert van Apollo 

de hout- en kopersecties een eigen program-

ma op deze manier voorbereiden.  
 

Het slagwerkensemble heeft door een te korte 

voorbereidingsperiode helaas geen kans ge-

zien om een mooi programma in elkaar te 

zetten en zal daarom nog niet meedoen met 

dit concert. Zij zullen binnenkort zeker nog 

van zich laten horen. 
 

Het volledige harmonieorkest speelt onder 

leiding van Jan Wijenberg onder andere de 

‘Symphonic Queen’. De naam zegt het al: in 

dit stuk draait alles om de wereldberoemde 

muziek van Queen. De jeugdleden en het har-

monieorkest sluiten gezamenlijk het concert 

af met een ode aan een al net zo beroemde 

band: de ‘ABBA Medley’. Meezingen mag! 
 

Kaarten zijn te koop aan de deur. Entree: €5,-. 

Er geldt gratis toegang voor kinderen tot en 

met 12 jaar en voor donateurs en vrienden van 

Apollo. 

mailto:smitsfj@ziggo.nl
mailto:smitsfj@ziggo.nl
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Nieuwe look bij de bar!  
 

Achter de schermen blijft het dorpshuis 

steeds vernieuwen en innoveren. Nu is er ook 

weer een stuk van het interieur aangepakt!  

In de centrale hal heeft de bar een make-over 

gekregen en zijn er nieuwe barkrukken & 

stoelen! Met de nieuwe versoepelingen zijn 

ze als dorpshuis ook erg blij, want nu kunnen 

er weer meer activiteiten en feestjes plaats-

vinden! Ook in de avonduren.  
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Wacker wint thuis van               

Kraggenburg met 4 –2 
 

Eindelijk was het dan weer zover! We konden 

op de groene weide van ons sportpark, weer 

naar een wedstrijd van ons aller Wacker kij-

ken. En hoewel het wel koud was, was het in 

het zonnetje best uit te houden. En het werd 

nog een leuke wedstrijd ook, onder leiding 

van de prima fluitende scheidsrechter Drost 

uit Koekange. Nummer één van de ranglijst, 

het na negen wedstrijden nog ongeslagen 

Wacker, tegen nummer drie. Al gebiedt de 

eerlijkheid toch gezegd  te worden, dat het 

wel een erg gehavend elftal van Wacker was, 

wat de 'arena' betrad! Nog steeds geteisterd 

door het coronavirus van een aantal spelers en 

een aantal was op wintersport. Zelfs trainer 

Hoekstra moest i.v.m. de corona, thuis- zit-

tend de uitslag afwachten!. 
 

Wacker begon zeer enthousiast aan deze klus, 

want na dertig seconden lag de bal al in het 

net van de Kraggenburgers. Helaas werd dit 

doelpunt, op advies van de Kraggenburgse 

grensrechter afgekeurd. De jongens uit de 

polder waren echter niet van plan zich zo 

gemakkelijk naar de slachtbank te laten lij-

den. In tegendeel zelfs! Met een paar snelle, 

technisch vaardige jonge jongens in de voor-

hoede, zagen ze zelfs kans om met een prach-

tig, onhoudbaar schot voor de overigens voor-

treffelijk keepende  Daan Dekker, in de 13e  

minuut de leiding te nemen. Even zette Wac-

ker aan en in diezelfde 13e minuut wist de 

talentvolle Coen Snoeyenbos de gelijkmaker 

te maken. In deze boeiende 1e helft ging het 

redelijk gelijk op en werd een doelpunt van 

de Kraggerburgers nog afgekeurd wegens 

buitenspel. 
 

Na de rust startte Wacker opnieuw furieus en 

Tom Oudman scoorde al na een minuut de 2-

1 voorsprong voor Wacker. Kat in bakkie? 

Geen sprake van dachten de mannen uit 

Kraggenburg! En toen men in de achterhoede 

van Wacker even flink blunderde, waren de 

Kraggenburgers best in staat om dat af te 

straffen. Weer gelijk dus. De mouwen werden 

bij Wacker nog maar weer eens goed opge-

stroopt en onder leiding van de weer prima 

spelende Dennis Westerbeek trok men ten 

aanval. Dennis werd binnen het strafgebied 

gevloerd en kreeg een penalty. En eiste hem 

zelf op. Loupzuiver ging de knikker in de 

hoek. Is het nou klaar dan? Het lijkt er wel 

op, zeker als Coen Snoeyenbos er tenslotte 4 

– 2 van maakt. 
 

Jan Tijink 
 

 

Opbrengst Statiegeldactie 

naar Speulhorst 
 

De Coop statiegeldactie was weer een succes. 

Dit leverde het mooie bedrag van € 871,00 

op. De cheque is overhandigd aan het bestuur 

van Speeltuinvereniging de Speulhorst.  
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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 19 maart 2022.  Kopij inleveren voor 14 maart. 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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