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Voetbalvereniging Wacker is dinsdag 3 mei 

kampioen geworden in de 4 Klasse A. Het 

was een zwaarbevochten 1-0 zege op Steen-

wijker Boys, die geenszins van plan waren 

om zich zomaar naar de slachtbank te laten 

leiden. De eerder, dit seizoen gespeelde uit-

wedstrijd die door Wacker met 6-0 werd ge-

wonnen was misschien enigszins geflatteerd? 

Er ontbraken toen een aantal basisspelers bij 

Steenwijk. Dit keer waren de Boys wel op 

volle oorlogssterkte present. En op Social 

Media hadden ze al laten weten dat ze zeker 

niet zouden meewerken aan het kampioen-

schap. Lees het verslag 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  

Daar was ie dan……de kampioen van de 4e 

klasse A in het district Noord van de K.N.V.B 

en hij heet Wacker uit De Wijk! Wat een 

spanning dinsdagavond aan de Wiltenweg. 

Onder het toeziend oog van heel veel toe-

schouwers, werd het nou niet de beste wed-

strijd van het seizoen. Bij beide verenigingen 

waren de belangen groot.  
 

Bij Wacker het feit, dat men kampioen kon 

worden en Steenwijker Boys wil nog probe-

ren om via de 2e plaats ook te promoveren 

naar de 3e klasse. Daardoor was er bij beide 

ploegen toch een zekere angst om een doel-

punt ‘om de oren te krijgen’. De eerlijkheid 

gebiedt te vermelden, dat Wacker toch wel het 

betere veldspel had, doch de uitvallen van de 

rappe Steenwijkers waren niet zonder gevaar! 

Het was een geweldige opluchting voor alles 

wat Blauwwit was dat, 1 minuut voor de rust, 

Dennis Westerbeek, met een zo te zien houd-

baar schot, Wacker met een 1 - 0 voorsprong 

thee kon laten drinken. 
 

'Nog 45 minuten', hoorde je links en rechts 

om je heen. En dat werden me toch spannende 

minuten! Zelfs de aanwezige burgemeester 

van De Wolden kon de spanning zo nu en dan 

niet onderdrukken. Zou Wacker die beslissen-

de tweede goal nou gaan maken of zouden de 

Boys uit Steenwijk toch heel stiekem dat ge-

lijke spel uit het vuur slepen. Wat hebben veel 

Wacker supporters deze 45 minuten vaak naar 

de klok op het scorebord en op bun horloge 

gekeken. 
 

En toen eindelijk scheidsrechter René van der 

Elst uit Dronten (hij floot een prima wed-

strijd!) voor de laatste keer floot, ging er een 

enorm applaus (plus het nodige vuurwerk) de 

lucht in. Wacker Kampioen! Er volgden emo-

tionele taferelen en een hossende, vrolijke 

groep spelers en publiek ging richting de kan-

tine, waar op het terras penningmeester Jan 

Lier de selectie, namens het bestuur, in het 

zonnetje zette. Verrassend en sympathiek was 

het, dat de burgemeester namens het gemeen-

tebestuur haar felicitaties aanbood. En toen 

kon het feest beginnen. Na vele jaren opnieuw 

kampioen en terugkerend in de 3e klasse. Het 

bleef nog lang onrustig in De Wijk. 

Jan Tijink (supporter) 
 

Opening H.V De Wijk 
 

Op zaterdag 14 mei opent burgemeester Nieu-

wenhuizen van de gemeente De Wolden sa-

men met het jongste lid van de Historische 

Vereniging De Wijk-Koekange, Celine Nij-

meijer uit Koekange de nieuwe ruimte van de 

vereniging, die zij sinds januari in gebruik 

hebben. Om 10.00 uur is er ontvangst in de 

tent met koffie en iets lekkers, waarna de ope-

ning om 10.30 zal plaatsvinden. Daarna kan 

de oude en nieuwe ruimte bekeken worden 

door belangstellenden bekeken worden. Er zal 

een fotopresentatie worden gegeven en er 

zullen andere activiteiten zijn. 
 

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 
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Hoog bezoek voor Maria 
 

Burgemeester Inge Nieuwenhuizen heeft 

maandag 25 april een bedrijfsbezoek gebracht 

aan Café De Wiekslag in De Wijk. Ze ont-

moette daar ondernemer Maria Schűtzenho-

fer. Ook werd er gesproken over hoe ze de 

zware periode van lockdowns heeft door-

staan. 'Chapeau voor deze enthousiaste en 

toegewijde horecaondernemer aldus de bur-

gemeester. Shűtzenhofer is sinds 2008 uit-

baatster van de Wiekslag. Daarvoor was ze 

zes jaar kantinebeheerder van de sporthal in 

Zuidwolde. En  werkzaam bij o.a zalencen-

trum Den Kaat en in een hotel in Egmond aan 

Zee. De van oorsprong Oostenrijkse heeft de 

Hotelschool in Wenen gedaan, voordat ze 

veertig jaar geleden naar Nederland kwam. 
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Voorjaarsmarkt bij                       

De Pieperije 

In het prachtige Reestdal op de grens van 

Drenthe en Overijssel ligt het rustpunt De 

Pieperij. Op deze monumentale boerderij 

worden runderen gehouden die het natuurland 

van het Drentse Landschap begrazen. Fietsers 

kunnen  er even pauzeren en gezellig onder de 

lindeboom gaan zitten voor een kop koffie, 

thee, fris of boerenijs. Twee keer per jaar is er 

een slachtdag. En de belangstelling  daarvoor 

neemt toe concludeert eigenaar Arno De 

Snoo. Hij zag dat er ‘lokaal nog veel meer 

mooie dingen’ gebeuren.  Reden genoeg om 

samen met zijn vrouw Ana een grote voor-

jaarsmarkt te organiseren op zaterdag 14 mei 

op het erf bij de boerderij. 

Ruim twintig standhouders uit de regio zijn 

deze dag aanwezig om de bezoekers kennis te 

laten maken met Biologische, Fairtrade pro-

ducten uit het Reestdal.  Er is deze dag van 

alles te zien, te proeven en te beleven.  Behal-

ve vlees van de eigen varkens en koeien zijn 

dat o.a:  wijn, groenten, eieren, worst, zuivel, 

kaas en zelfs sushi. Er is iemand uit de buurt 

gaat een Pakistaanse lekkernij berei-

den.  ‘Kennis maken met lokale voedselpro-

ducenten, en zien waar je voedsel vandaan 

komt’ dat is volgens De Snoo de belangrijkste 

insteek van deze dag. De voorjaarsmarkt is 

van 09.00 en 16.00 uur. Adres: Pieperij 7 in 

Veeningen. Entree is gratis. 
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Gezellige Koningsdag  
 

Koningsdag  was weer een feestje voor jong 

en oud. Dit begon traditiegetrouw met de 

rommelmarkt op het Holwortelplein. Waar de 

kinderen hun spulletjes hadden uitgestald. 

Burgemeester Inge Nieuwenhuizen was aan-

wezig om de aubade af te nemen. Dit gebeur-

de met medewerking van de Koninklijke mu-

ziekvereniging Apollo. Voor de vele kinderen 

was de ijsbaan op het Holwortelplein onge-

twijfeld het hoogtepunt. Daarna was er live-

muziek van de Wieker bands: De Piepers, 

The Streetband en Cover-It. En stond er nog 

een fietstocht en bingo op het programma.  

Hulde  

Die hulde is, wat mij betreft, voor ons actief 

bestuur van de plaatselijke Oranjevereniging. 

Elk jaar maar weer op konings- of Koningin-

nedag, proberen zij deze traditionele, feeste-

lijke dag op gang te brengen met een muzika-

le ontvangst door de Koninklijke Muziekvere-

niging Apollo (die ook best mogen meedelen 

in deze hulde!) bij de molen en een bezoek 

van genoemde muziekvereniging aan ons 

zorgcentrum Dunninghe (ik weet dat dit door 

de bewoners buitengewoon op prijs wordt 

gesteld!). 
 

Aan toch, na al deze loftuitingen, mis  ik iets. 

Ik mis de aubade, het gezamenlijk zingen 

(uitgezonderd dan natuurlijk het Wilhelmus 

en ook het Wijker Volkslied!) zoals we dat in 

het verleden deden. Samen met alle school-

kinderen en Apollo werd er dan een flink re-

pertoire gezongen. Wat zou het mooi zijn,  als 

terugkeer van die opening van Koningsdag 

eens onderzocht zou worden. In een dorp, met 

zoveel koren en met zo’n allround harmonie-

orkest moet dit mogelijk zijn.! 
 

Ik hoop, dat onze Oranjevereniging het initia-

tief wil nemen tot de vorming van een (klein) 

voorbereidingscomité. Vele ouderen zouden 

daar erg dankbaar voor zijn! 
 

Jan Tijink. 



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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Zal ut zo wezen…..? 
 

Ik zal gelijk maar met de deur in huis vallen, 

uitspraken, gezegdes gekkigheid. Wie kent 

het niet. “Hoi en Moi”, bekend uut het Olde 

Wapen is daar een goed voorbeeld van. 

En overal op deze wereld gebeuren dingen 

waarvan je denkt, dit heb ik vaker gehoord of 

gezien. En echt, ik zou het zweren dat ik 

laatst beide heren tegenkwam in het dorp. Nu 

moet ik daar wel even wat extra informatie 

aan toevoegen, anders hoor ik jullie allemaal 

denken; Waor hef hij ut now weer over!!  
 

Ergens in een donker oerwoud, vlakbij het 

kleine dorpje Patamatio in Zuid Amerika, 

kwamen twee markante inwoners van dat 

dorpje elkaar tegen. Pablo, de langste van de 

twee, had zojuist zijn hengel in het water ge-

gooid in de hoop er een dikke vis uit te halen. 

Volgens Henkie, iets kleiner met een figuur 

waar James Bond jaloers op zou worden, 

vond het altijd al geen best idee. Je kan beter 

de hengel vast houden en het snoertje met 

dobber, haakje en lekkernij in het water gooi-

en, zodat een toevallig langs zwemmende vis 

een hap zou nemen. De rest kun je zelf wel 

bedenken…… 
 

Henkie had net zijn Lama aan een boom vast 

gebonden en liep voorzichtig door het hoge 

dorre gras naar zijn kameraad. 

In onvervalst Patamatioaans begroetten ze 

elkaar, Hola en Saluda, Que Sunnig èh? 

Dit laatste is hier in De Wiek meer bekend 

als, Mooi weer vandage hè? Met een gras-

stengel in de mond keuvelden ze er beide 

lustig op los. Alle zaken in het dorpje en wat 

er in et oerwoud gebeurde werden besproken.  
 

Het laatste gerucht al daar was dat er binnen-

kort bezoek zou komen van stoomboot met 

een goedheiligman. De Jacuzzi was toe aan 

een onderhoudsbeurt en in het dorp scheen 

een goede loodgieter en timmerman te zitten, 

vandaar het bezoekje…..  
 

Duizenden kilometers verder op zaten dus 

twee bekende Wiekers aan de rand van de 

Reest. Vanwege AVG, praivezie en nog meer 

van dat geouwehoer, mogen de namen niet 

vermeld worden. (namen zijn wel bekend bij 

de redactie van dit overigens zeer gewaar-

deerd blaadje) Als kleine tip over het tweetal, 

mag ik overleg met hun wel vermelden dat de 

ene wat langer is dan de andere en nummer 

twee zonder succes heeft meegedaan aan een 

voorronde van Boer zoekt Vrouw…. 

Als de reden was, dat hij geen boerderij had, 

of de kippen van de buren door omstandighe-

den op de loop waren gegaan en er geen geld 

was om bijvoorbeeld een aantal gaanzen te 

kopen is niet bekend. 
 

Iets verderop waar de twee in het hoge gras 

samen naar de dobber zaten te gluren, liepen 

twee koeien met een tassie om de nek door 

het openstaande hek de weg op.  
 

Aan een toevallig langskomende eenzame 

fietser, Jimmy was zijn naam, werd gevraagd 

hoe laat de bus van half 12 zou vertrekken en 

hoeveel strippen dat zou kosten. 
 

Tsja, als het hek van de dam is….. of als het 

kalf verdronken is (huilt de koe)  ut mut nie 

gekker worden nie. Bij beiden rolden ieder 

geval de tranen over hun wangen van het la-

chen. Helemaal toen het gesprek helemaal op 

gang kwam en de laatste geruchten vakkun-

dig werden geanalyseerd. Vooral het laatste 

trok mijn aandacht…… 
 

Waar ze in Möppelt bij de karke een hokkie 

hebben, waar er door Meppelers en andere 

belangstellenden tweemaal per week de laat-

ste roddels worden besproken, zou er in De 

Wiek ook een plaats worden ingericht voor 

samenpraot. Vereiste is dat het niet gaat over 

roddels, maar belangstelling tonen voor de 

medemens….. 
 

Omdat het hokkie bij de ijsbaan de meeste 

maanden van het jaar niet gebruikt wordt 

voor de verkoop van Koek en Sopie, is deze 

plaats favoriet bij een groot aantal mensen. 

Wel moet er nog één en ander worden aange-

past, zoals een mooi egaal pad er naar toe 

voor de rolleerders en rollators (voor mensen 

die iets later komen) 
 

Kop dur Veur  

Stebo 
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Voetbaldag is een voltreffer 
 

De jeugd mag nog graag tegen een balletje 

trappen, zo bleek vrijdag tijdens de gezamen-

lijke Voetbaldag van  Sjo WIJC en Vitesse. 

Iets van honderd jongens en meisjes hadden 

zich voor deze sportieve dag opgegeven. Vrij-

dagochtend was het programma voor de jeugd 

jo 6 tot 9 jaar. En Vrijdagmiddag voor jo 10 

tot 13 jaar. En vrijdagavond voor de leeftijd 

14 tot 17 jaar. 
 

De activiteiten die op het programma stonden 

waren: penalty schieten, panna voetbal, kegel 

schieten, bubbel voetbal, latje schieten en een 

snelheidsmeter om de schoten op het doel te 

meten. Voor de winnaars in de verschillende 

leeftijdscategorieën werd een beker beschik-

baar gesteld. En de gehele dag was er een 

springkussen aanwezig.  Coördinator Willem 

Dekker zag tevreden toe hoe de jeugd zich 

vermaakte op het sportveld, dat er dankzij de 

inzet van de accommodatiegroep perfect bij 

lag. ‘Het is vooral bedoeld om de kinderen 

kennis te laten maken met sport en spel. En 

misschien krijg je daardoor een aantal nieuwe 

leden, dat is een mooie bijkomstigheid’.  
 

Het programma stond onder leiding van stagi-

aires Esmee Huisjes, Maarten van der Hulst 

en Siemen Hiemstra. Die de spelletjes hadden 

bedacht. Voor de twee mannen, die de oplei-

ding Sport en Bewegen bij Landstede in 

Zwolle volgen, was het een stageopdracht om 

een sportevenement te organiseren. En voor 

Esmee was het een examenopdracht. 

Hiemstra: ‘Het was een geslaagde dag, de 

kinderen hebben er van genoten’. 
 

Grensloos Kunst Verkennen 
 

De twaalfde editie van de kunstroute Grens-

loos Kunst Verkennen in de Wijk, IJhorst en 

het Reestdal vindt dit jaar voor het eerst plaats 

in mei en wel van 12 tot en met 29 mei 2022.  
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Na drie jaar weer een                       

Beachvolleybal Toernooi  

De Wijk krijgt dit jaar weer een Bachvolley-

bal bij café de Wiekslag. Op zondag 10 juli 

wordt de Dorpsstraat in De Wijk weer omge-

toverd tot zandstrand met daarop twee beach-

volley velden.  

De organisatie is blij en verheugd dat dit po-

pulaire toernooi na twee jaar beperkingen 

opnieuw georganiseerd kan worden. De laat-

ste editie was in 2019. Het spektakel gaat 

plaatsvinden van 10.00 tot 17.00 uur 

(wedstrijden starten 11.00 uur) De wedstrij-

den vinden plaats op de beachvolleybalvelden 

tegenover café De Wiekslag, Dorpsstraat 71. 

Opgave is vanaf heden mogelijk!  

Opgave : 

Teams van 4 tot 6 personen,                                        

bij voorkeur gemixed. 

Minimale leeftijd 14 jaar. 

Inschrijfgeld € 20,00 per team                                      

(incl. koffie en broodjes). 

Opgave per email: maria@cafedewiekslag.nl 

Informatie: Facebook: Beachvolleybaltoer-

nooi de Wiekslag 

Ouderwets Swingen bij het 

Dorpshuis op 20 mei 
 

Heb je ook zo’n heimwee naar die heerlijke 

swingavonden van vroeger? Ga je nog steeds 

graag dansend uit je dak? En wil je de zomer 

swingend beginnen? Kom dan op vrijdag-

avond 20 mei naar Dorpshuis Havezate in de 

Wijk. 
 

Wij, Pauline Hofstra en het team van Dorps-

huis de Wijk, organiseren die avond een ou-

derwetse swingavond. Het liefst ook samen 

met jou, dus stuur je favoriete dansnummers 

vooraf naar info@dorpshuisdewijk.nl zodat 

we die kunnen toevoegen aan onze Dancelist. 

Houd je van rock & roll, disco, R&B, soul, 

funk, new wave, techno dance? Laat het ons 

weten! Voor iedereen, jong & ouder, die het 

weekend vrolijk en fit wil beginnen en weer 

eens wil uitgaan op een schappelijke tijd. 

Kom alleen of kom samen. Vertel het in ieder 

geval verder. We gaan weer ouderwets swin-

gen! 
 

Wanneer: vrijdagavond 20 mei, 20.30 – 23.30 

uur. Waar: Dorpshuis de Havezate, Dorps-

straat 78, 7957 AW De Wijk. Voor wie: voor 

jong (vanaf 16 jaar) en ouder. Entree: gratis 

(exclusief consumpties) Meer informatie: 

mail naar info@dorpshuisdewijk.nl. 
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De kaarten kunnen weer 

opgeborgen worden 
 

Vrijdagavond 29 april was alweer de laatste 

kaartavond van het seizoen. In de kantine van 

de v.v. Wacker werd weer gezellig gestreden 

om de eer! Na een lekkere kop koffie en iets 

later op de avond een glas fris of een pilsje 

werden de kaarten geschud en was de span-

ning te snijden wie de winnaar van de Klaver-

jas Competitie zou worden. 
 

Helaas zijn de Jokeraars niet meer actief, 

maar wie weet zal er in de toekomst weer een 

nieuwe competitie worden opgestart. En als 

er andere ideeën zijn om te gaan doen op de 

vrijdagavond, laat het ons weten! 
 

In ieder geval wil de Supporters Vereniging 

Alle Jokeraars hartelijk danken voor hun aan-

wezigheid en gezelligheid! Tijdens de prijs-

uitreiking van de Klaverjas Competitie klonk 

plots tromgeroffel en werd er door menigeen 

snel nog een slok genomen om de spanning 

wat weg te spoelen. Uiteindelijk bleek dat 

Sjerp Visser de Grote winnaar is geworden en 

Roelie Wiltinge en André Dekker werden 

respectievelijk 2e en 3e. 
 

Al met al kan toch terug worden gekeken op 

een geslaagd kaart seizoen en de Supporters 

Vereniging hoopt jullie allemaal volgend sei-

zoen weer terug te zien. 
 

En natuurlijk is iedereen ook van harte wel-

kom op zondag bij de wedstrijden van Wac-

ker 1 t/m Wacker 4. Want wat is er nu mooier 

dan een pot voetbal @WiekerBolle 

@vvWacker 
 

De Supporters Vereniging 
 

Dodenherdenking 
 

Op 4 mei was de jaarlijkse herdenkingsbij-

eenkomst. Vanaf de Wieker Meule vertrok 

een grote groep inwoners middels een stille 

tocht naar de begraafplaats in De Wijk. Waar 

om 19.59 uur het ‘Taptoesignaal’ klonk. Om 

20.00 uur werd twee minuten stilte in acht 

genomen. Aansluitend speelden de muzikan-

ten van Apollo het Wilhelmus. Wethouder 

Egbert van Dijk was hierbij aanwezig. En 

verwees in zijn verhaal naar o.a de oorlog in 

Oekraïne. Hierna volgden kransleggingen bij 

het graf van piloot Latham, bij het graf van 

verzetsheld Fernim, verzetsheld Hazelaar en 

verzetsheld Donker.  
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Ledentrouw Wijker Kunst 
 

Tijdens de onlangs gehouden Algemene Le-

denvergadering van zangvereniging Wijker 

Kunst werd een flink aantal koorleden in het 

zonnetje gezet. Dat hoge aantal werd  bereikt 

doordat de afgelopen jaren, door de CORO-

NA pandemie, geen ledenvergaderingen wa-

ren gehouden. Bij de dames waren in totaal 

11 jubilarissen, te weten: in 2020 25 jaar lid 

Hanneke Steenbergen en 50 jaar lid Betty 

Feenstra . In 2021 25 jaar lid Anneke Wester-

veen, Erry Hendriks, Anneke Roorda en Jan-

tje  v. d. Woude. En 40 jaar lid Liet Maris en 

Fien Wolzak. En nu in 2022 25 jaar lid Gree-

tje Huisjes en 40 jaar lid Giny Steenbergen. 
 

Extra vermeldenswaard is het jubileum van 

Hennie van Braam, die maar liefst 75 jaar lid 

is van het koor. Zij begon al in 1946 bij het 

toenmalige kinderkoor en via het jeugdkoor 

kwam ze bij het dameskoor terecht, waar ze 

al heel veel jaren met veel plezier zingt. Alle 

jubilarissen kregen uiteraard een mooie bos 

bloemen van dameskoorvoorzitter Betty 

Feenstra. 
 

Bij de heren waren er minder jubilarissen, te 

weten Jan Zijlstra (40 jaar lid) en Guus de 

Jong (25 jaar lid). Guus was helaas verhin-

derd maar voor Jan Zijlstra was de heer Jan 

Wijngaards, voorzitter van het Koninklijke 

Nederlands Zangers Verbond (afdeling Noord 

Oost), naar De Wijk afgereisd om Jan per-

soonlijk toe te spreken. Jan is jaren bestuurs-

lid geweest van deze afdeling en er bij zijn 

afscheid benoemd tot erelid. 
 

Afscheid van twee bestuursleden 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering  

werd van twee  bestuursleden afscheid geno-

men. Penningmeester Henny Brals werd ver-

vangen door Hanneke Steenbergen en namens 

de  vrouwen  kwam Elly van Sas  in de plaats 

van Maaike Wiepkes. Uiteraard werden de 

vertrekkende dames uitgebreid bedankt voor 

al hun werkzaamheden en ontvingen ook zij 

een fraaie bos bloemen. 
 

Nieuwe leden zijn welkom! 

Inmiddels is het koor weer volop bezig met 

de voorbereiding van het op 12 november te 

houden concert in de kerk in IJhorst (zet die 

datum al vast in uw agenda!). Onder leiding 

van dirigent Mannes Hofsink wordt daarvoor 

al weer flink gerepeteerd. Het koor kan nog 

steeds nieuwe leden gebruiken. Vooral bij het 

mannenkoor is er bij alle stemgroepen nog 

genoeg ruimte voor nieuwkomers. Maar ook 

bij de dames is iedere nieuwkomer van harte 

welkom. Een ieder die zich geroepen voelt 

kan tot de zomervakantie gratis en zonder 

enige verplichting ruiken aan het koorlid-

maatschap. Op de maandagavond repeteert 

het vrouwenkoor van 19.30 tot 21.15 uur en 

het mannenkoor van 21.15 tot 23.00 uur. U 

bent van harte welkom om kennis te maken 

met dirigent en koor en om mee te zingen! 
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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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