
  

   

Zwembad De Slenken gaat weer open!  

                                    9e jaargang nr. 08 l 30 april 2022 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Met dit zonnige weer ziet zwembad De Slen-

ken er nog beter uit. Nog even en de deuren 

gaan weer open; op zaterdag 30 april om 

13.00 uur opent zwembad de Slenken de deu-

ren. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan 

het mooier en fijner maken van dit mooie 

openluchtzwembad. De twee grote baden, het 

peuterbad, de grote ligweide, de speeltuin 

liggen er prachtig bij zodat alle zwemgasten 

er sportief en recreatief kunnen genieten.  
 

Zwembad De Slenken is nog op zoek naar 

vrijwilligers. Aanmelden kan via mail:                         

vrijwilligers@zwembaddeslenken.nl Of bij 

iemand van het zwembadpersoneel/bestuur.  
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Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260     

IJhorster Markt 

Op zaterdag 7 mei is er weer IJhorster Markt. 

De markt is van 8.00- 13.00 uur. 
 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

 

Dodenherdenking 
 

Op 4 mei is de nationale dodenherdenking. 

De Oranjevereniging de Wijk zal hier ook 

aandacht aan schenken. Graag gaan we samen 

u onder begeleiding van een aantal slagwer-

kers Koninklijke muziekvereniging Apollo in 

stille tocht vanaf de molen naar de begraaf-

plaats. We verzamelen om 19:30 bij de molen 

en zullen om 19:40 vertrekken richting de 

begraafplaats. Op de begraafplaats zal er om 

acht uur dan twee minuten stilte zijn. Aanslui-

tend zal Apollo het Wilhelmus ten gehore 

brengen. Hierna zullen er bloemen op ver-

schillende graven gelegd worden en zal er een 

toespraak zijn van een afgevaardigde van de 

gemeente.  
 

Hartstocht Wandeling 
 

Maak jij graag een wandeling die goed is voor 

jouw hart en dat van een ander? Kom dan in 

beweging en wandel tijdens de Hartstocht op 

14 mei mee voor een gezond (er) hart voor 

iedereen.  
 

Sportschool Atlas Sport nodigt iedereen graag 

uit om mee te lopen. We gaan voor 15 of 30 

kilometer. Meedoen kan zorgeloos. Er wordt 

gezorgd voor een mooie route en voor eten en 

drinken tijdens de pauzes. Verder is er een 

‘bezemwagen’ beschikbaar; wie niet verder 

kan, wordt opgepikt. En achteraf staat er een 

lekker drankje klaar in het Sportcafé. Aanmel-

den kan via www.atlassport.nl/hartstocht. 
 

Dauwtrappen 
 

Voorgaande jaren organiseerde Tourist Info 

Punt Het Reestdal het Dauwtrappen in het 

mooie Reestdal. Vanaf dit jaar neemt het 

Dorpshuis de Wijk de organisatie over. 

U bent van harte welkom om mee te genieten 

van een prachtige ochtendwandeling op He-

melvaartsdag 26 mei 2022. Na de wandeling 

staat er een heerlijk ontbijt klaar in het Dorps-

huis. Starten met de wandeling kan tussen 

6.00 en 7.00 uur bij het Dorpshuis de Wijk, 

Dorpsstraat 78, de Wijk. Deelname inclusief 

ontbijt kost €7,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar 

kunnen gratis mee. Honden zijn niet toege-

staan. Aanmelden is verplicht en kan tot uiter-

lijk maandag 23 mei 2022 via 0522-444200 of 

via info@dorpshuisdewijk.nl 
 

Geen bloemenactie Apollo 
 

Door de voorbereidingen van het Harmonie 

Orkest voor het Queen in Concert op 12 mei 

2022 en de deelname van het Slagwerkensem-

ble aan de 65e editie van de Rasteder Mu-

siktage in Duitsland op 2 juli, is het niet ge-

lukt om een juiste datum te vinden voor de 

traditionele bloemenactie. 
 

Volgend jaar, tijdens het 125 jarig jubileum 

van Apollo, staat de bloemenactie natuurlijk 

weer op de agenda en komen we dan weer 

graag bij u langs! 
 

Queen in Concert zou plaatsvinden op 20 no-

vember, maar is om bekende redenen ver-

plaatst naar 12 mei 2022. Tijdens dit unieke 

concert in De Meenthe in Steenwijk is een rol 

weggelegd voor artiesten als Tommie Christi-

aan, Patricia van Haastrecht en misschien wel 

de beste drummer van Nederland, Cesar Zui-

derwijk. Het harmonieorkest zal alle muziek-

noten uit de kast halen, want: The Show Must 

Go On! 
 

De kaarten van 20 november zijn natuurlijk 

nog steeds geldig voor de nieuwe datum op 

12 mei 2022. Er is nog een beperkt aantal 

kaarten beschikbaar via www.demeenthe.nl 
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Wacker op weg naar het 

kampioenschap!  
 

Opnieuw een eind van huis! We hopen toch 

werkelijk, dat we in een volgende competitie 

de tegenstanders wat dichterbij huis zullen 

krijgen. Maar goed, op deze stralende zondag 

uit dus naar Lemmer. Volgens de ranglijst 

een 'makkie' voor Wacker. Maar dan weet je  

het meestal wel, een tegenstander die nog 

ongeslagen is (Wacker) op bezoek bij een 

club die bijna onderaan staat (Lemmer). En 

dan zijn daar nog wel eens 'de messen extra 

geslepen'!  
 

Maar als je kampioen wilt worden, en die 

aspiraties heeft Wacker zeker op dit moment, 

dan zul je zo aan het eind van de competitie, 

rekening moeten houden met dit soort tegen-

standers. 
 

Welnu, de wedstrijd! Als je na 2 a 3 minuten  

als uitspelende ploeg al op een 2 - 0 voor-

sprong staat en er binnen tien minuten ook 

nog twee doelpunten afgekeurd worden 

(waarvan eentje discutabel!), dan leun je als 

supporters maar een rustig achterover en je 

vraagt je af: 'Waar gaat dit vanmiddag heen'. 

Hoewel Wacker de veel beter voetballende 

ploeg is, stokt er toch plotseling iets. De 

groenzwarte jongens uit Lemmer, met als 

grote tegenstander de strak over het veld 

staande zeewind, verdedigen zich manhaftig 

op het hobbelige, harde veld. Hun keeper 

probeerde al grabbelend de goals te voorko-

men, en dat lukte tot de rust. Maar iedereen 

die de 1e helft had gezien, met een voor-

sprong van 2 – 0 door doelpunten van Dennis 

Westerbeek en Koen Dekker, voelde al met 

de klompen aan, dat Wacker na de rust onge-

nadig zou toeslaan. Het duurde wel even,  

doch in de 70e minuut dacht aanvoerder Ed-

win Dekker: ‘Kom, laat ik eens proberen om 

vandaag een hattrick te scoren’! En als Edwin 

iets van plan is, dan gebeurt het ook! Hij was 

het die de 3 - 0, de 4 - 0 (een schitterende 

vrije trap!) en een eindje verderop in de wed-

strijd ook de 6 - 0 scoorde. Tussendoor had 

ook Mark Kramer nog even aan het doelpun-

tenfestijn mee gedaan door de 5 - 0 te scoren. 

En Edwin Dekker kende deze middag geen 

pardon door ook nummer zeven achter de 

keeper van Lemmer te deponeren. Vier doel-

punten van hem in een wedstrijd. Ongekend! 
 

Scheidsrechter Oosterhof uit Steenwijk, floot 

een rustige en goede wedstrijd! Wat zou het 

mooi zijn voor dit elftal, als elke voetballief-

hebber in De Wijk, met een klein beetje 

blauwwit bloed in de aderen, zondag a.s. in 

de thuiswedstrijd tegen BEW uit Vledder, 

deze mooie ploeg komt aanmoedigen op weg 

naar het kampioenschap. Nog zeven wedstrij-

den te gaan en 14 punten voor op naaste con-

current SteenwijkerBoys. 
 

Jan Tijink 
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Adverteren, tips of nieuws voor de redactie?                                   

Telnr. 06-50953385                                                      

mail: info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info   |   www.facebook.com/groups/dewijk.info 

AdministratieWinkel De Wolden in de Wijk 

Zit u met: 

1. Lastige formulieren? 

2. Moeite met toeslagen? 

3. Vragen over uw inkomen? 

4. Welke verzekeringen, e.d.? 

5. Ingewikkelde brieven van Overheid? 

6. Uw financiële administratie/boekhouding? 
 

Bel dan met AdministratieWinkel De Wolden. Telefoonnummer: 06-
55701074. 

Of mail mij met emailadres: f.visser@solconmail.nl. Ik bied u graag hulp en 
advies, waar u ook mee zit! 

AdministratieWinkel De Wolden 

Frank Visser 

mailto:f.visser@solconmail.nl
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Kranslegging graf  

Sergeant Latham 
 

Groep 8 van IKC de Horst is donderdag 21 

april naar het kerkhof in De Wijk geweest in 

het kader van de 4 mei herdenking. Samen 

met Meester Lex Kortweg, Juf Linda Mulder 

en interim Directeur Gert Hilbolling werd er 

daarna een krans gelegd bij het graf van de 

gesneuvelde sergeant Ferdinand Graham 

Latham, die begraven ligt op de gemeentelij-

ke begraafplaats in De Wijk. 
 

Het graf is op de begraafplaats in De Wijk 

het enige oorlogsgraf van het Gemenebest uit 

de Tweede Wereldoorlog. Begin jaren tachtig 

werd het ‘graf geadopteerd’ door de school. 

Sindsdien worden er elk jaar rond dodenher-

denking op 4 mei bloemen gelegd door alle 

schoolverlaters. Sergeant Latham van de 

Royal Australian Air Force sneuvelde op 5 

mei 1943.  
 

Het schoolbestuur vindt de traditie van her-

denken en kranslegging belangrijke aspecten 

om kinderen mee in aanraking te laten ko-

men. Zo hebben de leerlingen de afgelopen 

periode tijdens de geschiedenislessen over de 

Tweede Wereldoorlog gewerkt. De leer-

lingen hadden zelf verhalen en gedichten 

gemaakt over oorlog en vrijheid. En mochten 

deze voorlezen bij het graf van Francis Gra-

ham Latham. Hier werd ook een minuut stilte 

in acht genomen. Wethouder Hilda Mul-

der was hierbij aanwezig. Het werd een sfeer-

volle herdenking. 
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SJO WIJC/Vitesse Voetbaldag Vrijdag 29 april a.s. 

Sportieve jongens en meiden opgelet……… 

Voetbal jij bij Wacker, IJhorst of Vitesse 63 of lijkt het je leuk om kennis te maken met     

voetballen bij onze verenging? Dat kan!! 

Deze dag hebben wij een super leuk programma met allerlei leuke activiteiten. Lijkt jou dit 

wat, meld je dan aan en doe mee!!  

 

Waar: voetbalterrein Wacker aan de Wiltenweg 1a in De Wijk 

Tijdsprogramma: 

Vrijdagochtend van 08:50 tot 12:00 uur voor de leeftijd 6 t/m 9 jaar. 

Vrijdagmiddag  van 13:20 tot 16:30 uur voor de leeftijd 10 t/m 13 jaar. 

Vrijdagavond  van 18:20 tot 21:30 uur voor de leeftijd 14 t/m 17 jaar. 

 

Opgeven kan via dit mailadres: wijcvitesse63.voetbaldag@gmail.com 

Vermeld dan wel even in deze mail je: Voor -en achternaam 

       Leeftijd 

       Of je wel of geen lid bent 

 

Kleding advies: sportieve kleding aangepast aan de weersvoorspelling. 

mailto:wijcvitesse63.voetbaldag@gmail.com
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Roelof Klomp overleden 

Verdrietig nieuws voor de familie Klomp. 

Zaterdag 16 april overleed hun vader en opa 

Roelof Klomp op 92 jarige leeftijd. Klomp 

was nog tot op hoge leeftijd actief als vrijwil-

liger voor de gemeenschap. Zo was hij actief 

voor de stichting kleine nodenhulp, waar hij 

tot drie jaar geleden nog allerlei (tuin) werk-

zaamheden verrichte bij andere senioren. 

Reed hij in het verleden op de buurtbus, was 

hij lid van de vrijwillige brandweer, maaltijd-

bezorger en stond hij achter de bar bij zijn 

geliefde voetbalclub Wacker. Voor al deze 

verdiensten ontving hij ook een Koninklijke 

onderscheiding.  
 

Klomp werd op15 januari 1930 in De Wijk 

geboren. Vanuit  het buurtschap De Stapel 

verhuisde hij al snel daarna met de familie 

naar het Rieversterveld om daar een nieuwe 

boerderij te betrekken. Destijds was de 

‘Rieverst’ ook al aangewezen op De Wijk, 

hoewel het wel een eigen school had aan de 

Kerkweg bij de Nederlands Hervormde Kerk. 

Daar werd op het plein veel gevoetbald. In de 

oorlogsjaren werd het voetbal op een laag 

pitje gezet, en was er ook nog geen jeugd-

voetbal. Na de oorlog, in juni 1945 werd er 

een zgn. bevrijdingswedstrijd in De Wijk 

georganiseerd tegen de Canadese bevrijders. 

Roelof ging  er met zijn kameraad Hippie 

Toet heen om de wedstrijd bij te wonen.   
 

Eerst koeienvlaaien ruimen 

De wedstrijd vond plaats op het veld van de 

club, waar nu Autobedrijf Jack Burgwal en 

het Shell Tankstation staat. Dat ging niet zon-

der slag of stoot. Eerst moeten de koeien-

vlaaien worden geruimd, en lijnen worden 

getrokken om te kunnen voetballen. Wassen 

gebeurde  bij een kraantje achter de plaatselij-

ke kroeg. Gelijk na deze wedstrijd werden 

Klomp en Toet, op 15-jarige leeftijd lid van  

Wacker. Daarmee werden de twee Rieverster 

Poep'n omgedoopt tot Wieker Boll'n.   

Beide gezworen kameraden hebben daarna 

nog vele jaren met elkaar gevoetbald. Samen 

met andere legendarische Wiekers uit die tijd 

zoals; Herman en Koob Veneman, Willem 

Runhart, Harm Slot, Evert Guichelaar, Johan 

de Leeuw, Johannes Spijkerman, Tieme van 

Goor, Wimpie Dragt en Koob Nijstad. Hoe-

wel IJhorst intussen ook een voetbalclub had 

opgericht, en  Toet en Klomp nog wel werden 

benaderd om daar te spelen zijn ze Wacker 

altijd trouw gebleven.  Roelof was maar liefst  

77 jaar lid van de plaatselijke trots en de 

KNVB. En bezat daarmee het langslopende 

lidmaatschap van de club 
 

Café Wittink 

Tot 1967 bleef hij als voetballer actief voor 

de blauwwitten. Tot het op een gegeven mo-

ment niet meer te combineren was met zijn 

eigen zaak, café Wittink. (Het pand tegenover 

de Wieker Meule, waar nu Trendline en de 

Regiobank zijn gevestigd- red.) dat tevens 

diende als uitvalsbasis van de ‘Wieker Boll-

n’. De teams vertrokken daar voor uitwed-

strijden en kwamen daarna de 3e helft inlui-

den. Dit ook na de thuiswedstrijden, omdat de 

club slechts twee kleedkamers had en een 

kleine ruimte wat meer een koffiekamer was. 

Toen zoon Arend ging voetballen werd Roe-

lof trainer/leider om zijn vaardigheden op de 

jeugd over te brengen. Het hoogtepunt was 

toen alle drie de teams van Wacker in 

1973/1974 kampioen werden. >> 
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Er is toen ongeveer een maand lang gefeest, 

omdat er elke week wel een kampioen was.  

Klomp heeft nadien nog wel eens gespeeld in 

een zaterdag team als er een spelerstekort 

was. Ook heeft hij jarenlang de kantine van 

Wacker gerund. Daarnaast was hij kelner bij 

’t Vosje in IJhorst en later bij cafe/restaurant                  

De Olde Stee van dochter Erna.  
 

In 2010/2011 stopte Roelof met dit werk, 

maar hij kwam nog regelmatig op het voetbal 

veld om de wedstrijden van het eerste elftal te 

bekijken. Zijn kleinzoon Kevin voetbalt sinds 

enkele jaren in het eerste elftal, en dan was 

opa de meeste thuiswedstrijden aanwezig. 

Ook kwam hij vaak kijken bij de lagere elftal-

len waar zoon Arend voetbalt. In de kantine 

stond nadien altijd een borreltje voor hem 

klaar. Ook was hij erelid van Motorclub de 

Antrappers.  
 

Weduwnaar 

Roelof was in het verleden (vijfentwintig 

jaar) getrouwd met Jentje  Komp-Ten Heu-

vel. Samen kregen ze een zoon en twee doch-

ters: Arend, Henny en Erna. Laatstgenoemde 

overleed helaas enkele jaren geleden. Zijn 

vrouw overleed echter veertig jaar geleden al. 

En Roelof bleef daarna ook alleen.  
 

Ook was hij de trotse opa van vier kleinkin-

deren en een achterkleinkind. (een tweede is 

op komst -red) ‘Afgelopen week kreeg hij 

nog bezoek van zijn klein en achterkleinkind. 

En daar fleurde hij helemaal van op, vertelt 

zoon Arend. De bekende inwoner, en voor-

malig horeca-uitbater leed al jaren aan 

COPD.  ‘Hij was niet ziek of bedlegerig, 

maar ging de laatste dagen toch behoorlijk 

achteruit. Maar stilzitten was ook niets voor 

hem, zo meende hij afgelopen week  nog het 

onkruid in zijn tuintje te moeten wieden’.   
 

Met zijn onafscheidelijke oude bruine VW 

was hij altijd herkenbaar aanwezig,  als hij 

weer eens op een ‘sukkeldrafje’ door het dorp 

toerde. Tot deze na ruim dertig jaar trouwe 

dienst de geest gaf!  Maar mobiel bleef hij tot 

het laatst. De oldtimer werd zelfs vorig jaar 

nog ingeruild voor een iets jonger, doch min-

der opvallend exemplaar. En daarmee was 

Klomp ook gelijk weer ‘incognito’ op de 

weg! 
 

Eerbetoon  

Voetbalvereniging Wacker heeft voorafgaand 

de wedstijd tegen Havelte een passend eerbe-

toon voor het clubicoon verzorgd. Samen met 

leden van MC Antrappers en het in groten 

getale aanwezige publiek werd een minuut 

stilte in acht genomen op de middenstip. De 

voetballers voetbalden met rouwbanden om. 

Op donderdag 21 april was er bij Wacker de 

gelegenheid om Roelof Klomp de laatste eer 

te bewijzen. Zoon Arend vertelde tijdens het 

afscheid zijn levensverhaal. Vanaf het sport-

complex werd hij begeleid naar zijn laatste 

rustplaats. Bij het voormalige Cafe Wittink 

maakte de rouwstoet een korte stop. << 
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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) 
 

Aanbiedingen: Zaterdag 7 mei 2022 
 

Bockworst  tien stuks € 1,50 en vier 

pakken € 5,00. (Kan in de diepvries!) 
 

Twee bussen Pringles voor  € 1,50. 

Color Reus 50 wasbeurten   € 5,00.  

Pot olijven 900 ml voor       € 2,00.  
 

Weg = pech!! 
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De Wolden kijkt positief terug 

op het eerste jaar diftar 
 

Gemeente De Wolden heeft op 1 januari 2021 

diftar ingevoerd (voor huishoudens met een 

eigen container), een nieuwe methode van 

afrekenen voor de afvalinzameling waarbij de 

vervuiler betaalt. Met dit systeem betaal je per 

lediging van de container. Na het eerste jaar is 

een evaluatie uitgevoerd die positieve resulta-

ten laat zien. Gemiddeld wordt de restafval 

container nog maar zes keer per jaar aangebo-

den en zijn huishoudens daarmee goedkoper 

uit dan voorheen. 
 

In 2021 is de totale ingezamelde hoeveelheid 

restafval met 20,4% afgenomen ten opzichte 

van 2020. Dit resulteert in 114,4 kg restafval 

per inwoner per jaar. Dit is nog inclusief luier

- en incontinentiemateriaal (gemiddeld 4,5 kg 

per inwoner per jaar) dat sinds begin 2021 

ook apart wordt ingezameld. 
 

Wethouder Egbert van Dijk: “Natuurlijk is het 

voor iedereen wennen wanneer er een nieuw 

systeem wordt ingevoerd, maar we zijn ont-

zettend tevreden. De totale ingezamelde hoe-

veelheid restafval is gedaald, het scheidings-

percentage gestegen en mensen hebben kun-

nen besparen op hun afvalstoffenheffing. We 

zijn blij met de invoering van diftar in onze 

gemeente en hopelijk komen we dit jaar nog 

dichter bij onze doelstelling van 100 kg inge-

zameld restafval per inwoner per jaar.” 

Wat is diftar 

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en 

heeft tot doel een financiële prikkel aan te 

brengen om mensen ertoe te bewegen hun 

afval beter te gaan scheiden, want beter schei-

den loont bij diftar. Tijdens de inzameling van 

de minicontainers voor het restafval houden 

we bij hoe vaak een container wordt aangebo-

den. Op basis daarvan wordt het variabele 

deel van de afvalstoffenheffing bepaald. 
 

Waarom diftar 

Voor afval zijn de VANG-doelstellingen lei-

dend in onze gemeente. VANG staat voor 

‘Van Afval Naar Grondstof’ een uitvoerings-

programma van de Rijksoverheid. Vanuit de 

landelijke VANG-doelstellingen is het ge-

meentelijk beleidskader in de vorm van het 

‘Grondstoffenplan Gemeente De Wolden 

2020 – 2025’ vastgesteld. Binnen het ge-

meentelijke grondstoffenplan is het doel om 

100 kg ingezameld restafval per inwoner per 

jaar te behalen. De Wolden zit nu, inclusief 

luier- en incontinentiemateriaal, op 114,4 kg 

ingezameld restafval per inwoner per jaar. 

Zonder deze afvalstroom bedraagt de hoe-

veelheid 109,9 kg per inwoner per jaar, waar-

mee de doelstelling binnen bereik ligt. 
 

Momenteel wordt door de gemeente gewerkt 

aan de invoering van diftar voor de gebruikers 

van verzamelcontainers. Het ziet er naar uit 

dat diftar voor de verzamelcontainers per 1 

januari 2023 wordt ingevoerd. 



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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Koningsspelen  

vallen in de smaak 
 

Met ruim 1.2 miljoen sportende leerlingen/

kinderen waren de Koningsspelen dit jaar een 

overweldigend succes. Ook voor de kinderen 

van IKC De Horst waren er Koningsspelen op 

vrijdag 22 april.   
 

Voor de onderbouw werd de sport- en spel-

dag georganiseerd op het schoolplein. De dag 

begon om 08.30 uur met een openingsdans en 

daarna een ontbijt. De bovenbouw verzamel-

de zich om 10.00 uur bij sporthal De Slenken 

en op de speelweide bij het zwembad. Na de 

gezamenlijke warming-up gingen de leer-

lingen in gemengde groepen de sportieve 

strijd aan, bij de verschillende atletiek onder-

delen waaronder; touwtje springen, estafette 

run, hindernisbaan, voetbal en bal gooien.  
 

Het kunstonderdeel: 'Lente Art' viel ook bij-

zonder in de smaak. Met sprokkelhout en 

takken gevonden in de bosjes bij het zwem-

bad, en andere materialen maakten de kin-

deren een kunstwerk onder leiding van Cre-

abea coach Jente Ploos van Amstel. Voor de 

kleinsten was er nog een kindervoorstelling. 
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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 14 mei 2022.  Kopij inleveren voor 9 mei 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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