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Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Sinterklaas is weer in ons koude kikker-

landje. En zijn eerste prioriteit was uiter-

aard De Wijk bezoeken.  
 

Bij het Dorpshuis stonden veel kinderen al 

met smart te wachten op zijn komst. Burge-

meester Inge Nieuwenhuizen en speaker 

Gerdo Kleine waren aanwezig, om de goed-

heiligman en zijn gevolg welkom te heten. 

Onder muzikale begeleiding van Muziekver-

eniging Apollo werd er daarna een tocht door 

het dorp gemaakt. Aansluitend was er een 

Sinterklaasfeest in het Dorpshuis. De uittocht 

van Sinterklaas is op 5 december. 
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Te koop, gevonden, verloren  
 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

Agenda: 
24 nov Lezing Rico Schuijers Atlas Sportcafé   

25 nov Ruilmiddag Stickerboek Dorpshuis 

26 nov Speculaasactie Apollo v.a. 10.00 uur 

26 nov Sinterklaas Lott’n Dorpshuis 

27 nov Derby Wacker - Ruinen 14.00 uur 

05 dec Uittocht Sinterklaas 

16 dec Kerstconcert Kunst naar Kracht en          

Meander Dorpshuis aanvang 14.00 uur 

 

De Altiband zet het                

dorpshuis op de kop! 

De Altiband uit Meppel heeft zaterdagmiddag 

het dorpshuis in De Wijk op de kop gezet. 

Met tal van bekende en gezellige meezingers, 

en evergreens werd het een groot feest. Het 

spelplezier spatte er vanaf. Ze traden op voor 

Seniorenvereniging De Wolden. Ook burge-

meester Inge Nieuwenhuizen en wethouder 

Egbert van Dijk waren daarbij aanwezig.  

De Altiband is een drumband voor mensen 

met een verstandelijke beperking en onze 

bandleider is Bert Koster uit Meppel. Er 

wordt gespeeld op trommels, sambaballen, 

tamboerijn, bongo en bekken en de bandleider 

begeleidt het geheel op keyboard. Elke 

woensdag wordt er gerepeteerd in Meppel. 

Herfstconcert van Apollo  

Ongeveer honderd bezoekers genoten op zon-

dagmiddag 13 november van het herfstconcert 

van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo 

in de kerk in IJhorst. 

Op de idyllische locatie in het zonnige Reest-

dal bracht het matineeconcert van het harmo-

nieorkest uit De Wijk het publiek in vervoe-

ring. De serene en weids klinkende composi-

tie ‘Canterbury Coral’ van Jan van der Roost, 

de euforische concertmars ‘Euphoria’ en het 

wereldberoemde ‘The Last Spring’ van Ed-

vard Grieg stonden op het programma.  

Daarnaast speelden twee ensembles, bestaan-

de uit muzikanten uit het orkest, hun stukken 

die speciaal voor dit concert waren ingestu-

deerd. Het klarinetensemble speelde onder 

andere de alom bekende tranentrekker van de 

Argentijnse Astor Piazzolla. Ook het saxo-

foonensemble bracht muziek van grote com-

ponisten, zoals Morricone en Gershwin. Het 

harmonieorkest sloot het concert af met de 

Root Beer Rag van Billy Joel.  

Je komt de Koninklijke Muziekvereniging 

Apollo dit jaar nog op diverse plekken tegen: 

zo zijn de muzikanten op zaterdag 19 novem-

ber bij de intocht van Sinterklaas in De Wijk 

en lopen de leden op zaterdag 26 november 

de speculaasactie. In 2023 staat de vereniging 

een bijzonder jaar te wachten: Apollo bestaat 

dan 125 jaar en organiseert allerlei jubileum-

activiteiten 

Koren geven Kerstconcert 
 

Op vrijdagmiddag 16 december geven Ou-

derenkoor Kunst naar Kracht en Vrouwen-

koor Meander een gezamenlijk Kerstconcert  

in het Dorpshuis de Wijk. Beide koren staan 

onder leiding van dirigente Hennie Dijkstra. 

Gastoptreden: het klarinet-ensemble van 

Apollo. Het concert begint om 14.00 uur. Zaal 

open 13.30 uur. De entreeprijs is € 10,00 incl. 

koffie/thee. Kinderen tot 12 jaar € 5,00. En-

treekaarten zijn te koop via de leden van beide 

koren en bij Wens DA drogist in de Wijk. 
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VTV De Slenken start                 

met verkoop kerstbomen 
 

VTV De Slenken start ook dit jaar weer vroeg 

met de verkoop van kerstbomen. Het wordt 

weer tijd om gezelligheid in huis te creëren. 

Lang genieten van een mooie kerstboom zo 

uit de grond in huis, wie wil dit niet. 
 

Vaak blijft het niet bij één boom maar willen 

mensen ook een boom voor in de tuin, dat 

kan. VTV de Slenken heeft diverse soorten en 

maten aan bomen staan, verkrijgbaar met of 

zonder kluit. Afgelopen zomer zijn ze weer 

lekker gegroeid dus ook grotere maten zijn nu 

beschikbaar. Voor de prijs hoeft u het niet te 

laten. De bomen variëren tussen de 10 en 20 

euro per stuk 
 

Wilt u niet wachten, reserveer dan nu al. Mail 

naar vtvdeslenken@gmail.com voor een af-

spraak. U mag ook op één van de volgende 

zaterdagen komen uitzoeken. Dit kunt u doen 

op zaterdag 26 november en op zaterdag 3, 10 

en 17 december van 10:00 tot 13:00 uur op de 

volkstuin. De Volkstuin De Slenken is te vin-

den aan het einde van de Broeksteeg ,richting 

de A28, zijweg Hendrik Tillemaweg de Wijk 

U bent van harte welkom. 
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Alle bekende / onbekende Nederlandse artiesten zijn bij ons te boeken!            

 



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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Basiscursus imkeren  

in De Wijk 
 

Voor het 3e jaar op rij organiseert de imkers-

vereniging de Wijk e.o. onder auspicien van 

de Nederlandse Bijenvereniging (NBV) in de 

Wijk (‘t Ende aan de Stapelerweg) de basis-

cursus imkeren. In deze basiscursus worden 

de beginselen van imkeren bijgebracht. Naast 

vier theorielessen met digitale ondersteuning 

zijn er ook tien praktijkcursusdagen. Bent u 

geïnteresseerd in de insectenwereld en in het 

bijzonder de wereld van de honingbijen, dan 

is dit een mooie kennismaking met imkeren, 

biodiversiteit en alles wat daarmee samen-

hangt.  
 

De cursus start in februari/maart 2023. Op de 

site van de NBV (www.bijenhouders.nl) treft 

u meer informatie aan. Natuurlijk kunt u ook 

geheel vrijblijvend contact opnemen met de 

vereniging in de Wijk (Berto Smit tel: 

0651367751). Foto: geslaagden cursus 2022  

http://www.bijenhouders.nl
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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 
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Sfeervol herfstconcert      

Wijker Kunst 
 

‘Beste mensen, fijn u allemaal na drie jaar 

weer welkom te heten bij een concert van 

onze koren'. Met deze woorden verwelkomde 

voorzitter Gido Onderstal zaterdagavond 12 

november de goed gevulde kerk te IJhorst.  
 

Wijker Kunst had als thema de herfst, daarbij 

natuurlijk refererend aan het seizoen. Naast 

de met herfstbloemen versierde kerk en de 

met kaarslicht aangegeven route naar de 

'concertzaal' was ook het openingsnummer 

'Look at the World' van de Britse componist 

John Rutter (1945) heel toepasselijk. Het ge-

mengde koor zong het vrolijke nummer vol 

overgave en deed daarmee recht aan het 

'danklied voor de oogsten van de zomer en de 

herfst'. 
 

Onder leiding van de enthousiaste dirigent 

Mannes Hofsink en bij meerdere nummers 

begeleid door een combo bestaande uit Maar-

ten Gal ( vleugel) Nico Staal (basgitaar) en 

Giovanni Timmermans (drums) zong Wijker 

Kunst zo’n 18 nummers. Het uitstekend pres-

terende vrouwenkoor zong o.a. 'Morning has 

broken' van Cat Stevens, met als oproep 

'Wees blij met elke ochtend die je gegeven is' 

alsook 'Make you feel my love' een wereldhit 

van Adele in 2008, in 1997 geschreven door 

Bob Dylan. Het mannenkoor (dat zit te sprin-

gen om nieuwe leden) had veel succes met het 

nummer “Conquest of Paradise “ waarbij de 

delen welke 'piano' (zacht) dan wel 

'forte' (luid) gezongen dienen te worden, goed 

uit de verf kwamen. Bij de wereldhit in 1970 

van John Denver 'Country roads' wist de diri-

gent het enthousiasme van het koor over te 

brengen op het publiek waardoor menigeen de 

melodie meezong.  
 

Het gemengd koor, totaal zestig zangers, 

zorgde met haar vertolking van o.a.  

het schitterende nummer Perhaps Love, ook 

van John Denver voor een daverend applaus. 

Dit gold ook zeker voor het nieuw op het re-

pertoire staande, voor het koor uitdagende 

nummer 'The long day closes' , van de Britse 

componist Arthur Sullivan. De tekst speelt in 

op de dood en wordt o.a. in Engeland veel 

gezongen bij o.a. rouwbijeenkomsten. 

Nadat de voorzitter de zeker verdiende bloe-

men had uitgedeeld en het publiek een wel-

thuis had gewenst kwam de waardering voor 

het optreden tot uiting middels een langdurige 

staande  ovatie . Als afsluiting werd daarna 

als toegift het 'Hallelujah' van Leonard Cohen 

gezongen. Eens te meer bleek de kerk te IJ-

horst met zijn prachtige akoestiek een gewel-

dige locatie te zijn voor dergelijke concerten. 
 

Apollo speculaasactie 
 

Op zaterdag 26 november komt de Koninklij-

ke Muziekvereniging Apollo bij je aan de 

deur. De vereniging verkoopt pepernoten, 

speculaasstaven en speculaasbrokken. Zo ben 

je in de week voor het Sinterklaasfeest voor-

zien van alle bijbehorende versnaperingen. De 

actie start om 10.00 uur. De lekkernijen kun-

nen aan de deur contant worden afgerekend of 

op rekening worden besteld. De opbrengsten 

komen ten goede aan de muziekvereniging, 

die een harmonieorkest, slagwerkensemble, 

jeugdorkest en blokfluitgroep rijk is. 
 

Dames zoeken versterking 

Het damesteam (7x7) van Wacker is op zoek 

naar versterking!  Heb je altijd al eens willen 

voetballen, of heb je zin om weer te beginnen 

met voetballen? Je bent van harte welkom om 

mee te trainen met het gezellige damesteam 

van vv Wacker. Ons team bestaat uit zowel 

beginners als wat meer ervaren speelsters in 

de leeftijd van 30-48 jaar.  

De training is elke maandag van 19.30 tot 

20.30 in het sportpark aan de Wiltenweg in de 

Wijk. We spelen geen wekelijkse wedstrijden, 

wel doen we 1 à 2 keer per jaar mee aan een 

7x7 competitie van vier avonden.  

Mocht je interesse hebben en een paar keer 

vrijblijvend willen meetrainen; bel/app gerust 

naar Lisette Wagenaar: 06-41467659 of                  

Hilde Schreur 06-25293338 
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 Wacker kantine  

krijgt make-over 
 

De kantine van v.v. Wacker krijgt een make-

over in de winterstop. En dat is geen overbo-

dige luxe. Het mag gerust iets ‘gezelliger en 

warmer’ worden zo is de algemene opinie. 

Deze plek moet weer het ‘bruisend hart’ van 

de club worden. Waar de overwinning wordt 

gevierd, of een nederlaag wordt weggespoeld. 

Kortom; een  gezellige ontmoetingsplek 

waar supporters langer willen blijven. Wat 

tevens goed is voor de baromzet. 
 

Enkele jaren geleden werd de kantine al eens 

vernieuwd. Er kwam een andere vloer in, een 

nieuwe bar en alles werd voorzien van andere 

kleuren. De biertapinstallatie verdween, de 

goed gevulde prijzenkast en oude teamfoto’s 

werden verbannen naar de zolder.  Waarmee 

gelijk ook een stukje nostalgie en clubhistorie 

verdween. De voetbalkantine  kreeg welis-

waar een iets moderne look, maar gelijker tijd 

ook de steriele uitstraling van een doorsnee 

bedrijfskantine. ‘Er mist iets!’ zo merkte een 

trouwe clubsupporter op. En juist de 

‘Good  vibe’ moet in ere worden hersteld!.  
 

Ontwerp gepresenteerd 
Een kantine commissie bestaande uit: Jenny 

Benjamins, Bodien Bartels, Corrie Dekker, 

Hilse Bruins, Joost van der Weide en Ruben 

Kleijer hebben zich hierover gebogen, de 

ideeën gebundeld en de opdracht neergelegd 

bij Kortekaas Interieurs uit Meppel. Zij zijn 

daarmee aan de slag gegaan en kwamen met 

een ontwerp. Dit idee werd dinsdagavond aan 

spelers en bestuur gepresenteerd door Kleijer. 

‘In de basis veranderd er niet zoveel’. De 

vloer blijft zoals het was, er komen weer zit-

plekken aan de bar, de zolder en ook de stata-

fels krijgen een andere kleur. En er komt 

meer hout in het interieur. De stamtafel krijgt 

een prominente plek, oud meubilair wordt 

vervangen, en de clubhistorie komt weer te-

rug. ‘Het goede van het oude ,en het beste van 

het nieuwe’ dat is het idee. En daar konden de 

aanwezigen zich wel in vinden. 
 

Helpende handjes 

Wellicht dat ook de oude prijzenkast weer 

wordt afgestoft, al zijn de meningen daarover 

verdeeld. Evenals de suggestie om weer een 

biertapinstallatie of een mobiele bar aan te 

schaffen, die eveneens bij evenementen ge-

bruikt kan worden. Een stemming onder de 

aanwezigen over tapbier of flessen bier bracht 

niet echt duidelijkheid. Kleijer: ‘Er moeten 

immers ook vrijwilligers beschikbaar zijn die 

kunnen tappen, en het kostenaspect moet ook 

worden uitgezocht’.  De winterstop wordt 

benut om de kantine aan te pakken. Vrijwil-

ligers die hun steentje willen bijdragen kun-

nen contact opnemen met het bestuur. ‘Alle 

hulp is welkom’ aldus een bekende clubman. 
 

 

Activiteiten Supportersvereniging  

Zoals bij velen wel bekend organiseert de 

Supporters Vereniging Wacker al jaren de 

bekende kaartavonden in de kantine. 

Echter, op 25 november 2022 komt de kaart-

avond, vanwege de voetbal wedstrijd van het 

Nederlands Elftal tegen Ecuador te vervallen. 

Wel is de kantine vanaf 16.00 uur geopend 

om gezamenlijk Oranje aan te moedigen! 
 

En doordat het interieur van de kantine wordt 

aangepast/verbouwd hebben we besloten om 

een tweetal wijzigingen aan te brengen. 

Op vrijdag 2 december en vrijdag 9 december 

gaan we gewoon gezellig kaarten. En natuur-

lijk beginnen we het nieuwe jaar weer met de 

traditionele Kaartmarathon. Zet alvast zater-

dag 7 januari2023 in jullie agenda, nadere 

informatie volgt! 
 

Supporters Vereniging v.v. Wacker 
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Kringloopwinkel 

MIEN SNUFFELHUUSIE                                                                                                                                                                                          
Voor de kleine beurs 

sieraden, stripboeken, speelgoed,                                                                                               
modelauto’s, curiosa, kleding                                                                                                                                                     

nieuw en gebruikt 

Openingstijden:                                                                                                                                                                       
ma gesloten                                                                                                                                                                                

di t/m do 13.00 - 16.00 uur                                                                                                                                                       
vrijdag 14.30 - 16.30 uur                                                                                                                                             

zaterdag 12.00 - 15.00 uur 

Hermien Klein                                                                                                                                                         
Dorpsstraat 101                                                                                                                                                                
7957 AT De Wijk                                                                                                                                                                    
Tel: 06-15006038                                                                                                               

facebook.com/mien.snuffelhuusie 
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Tieme en Emma Eefting 

vieren gouden huwelijk 
 

Het was donderdag 10 november vijftig jaar 

geleden dat Tieme en Emma Eefting-Mos in 

het huwelijksbootje stapten. Dit vierden ze 

met een nachtje weg in het Twentse Ootmar-

sum. Bij terugkomst wachtte hen nog een 

kleine verassing van de kinderen. Het huis 

aan de Molenstraat was opgetuigd met slin-

gers en ballonnen. ‘Hadden we niet verwacht, 

we zijn overigens flink verwend’ vertelt Em-

ma. ‘Hebben veel kaarten, gelukwensen, ap-

pjes en bloemen mogen ontvangen. Je ziet 

het, de tafel staat vol’. 
 

Emma (72) is geboren en getogen in De Wijk, 

in het zelfde huis aan de Molenstraat waar ze 

nog steeds wonen. Tot 1971 was hier de krui-

deniers en groentewinkel van haar ouders 

gevestigd. Na het overlijden van haar vader in 

hetzelfde jaar, werd de inboedel overgedaan 

aan de handelsverenging. Tieme (74) is gebo-

ren in Koekange, maar verhuisde in de jaren 

‘60’met zijn ouders naar De Wijk. ‘Toch ken-

den we elkaar niet!’ vertelt Emma. De eerste 

ontmoeting was in Meppel, tijdens een dans-

avond. ‘Later spraken we elkaar weer bij de 

lokale cafetaria. Tieme vroeg toen of ik zin 

had om mee te gaan naar een uitwedstrijd van 

Wacker in Nieuwleusen. Samen met een be-

vriend stel reden we daar naar toe. En achter-

in de auto gebeurde het! ‘Toen we elkaar in 

de ogen keken sloeg de welbekende vonk 

over’.  

De geliefden bleken ook nog eens dicht bij 

elkaar te wonen. Emma: ‘Vanaf de Molen-

straat kon ik ’s avonds als het donker was met 

een  lampje seinen naar de Vijverweg, waar 

hij woonde’. Tieme moet er om lachen. ‘Ze 

dacht waarschijnlijk dat ik dan ook naar bed 

ging. Maar dan ging ik nog even naar het ca-

fé, zegt hij met een knipoog’. 
 

Geen rolletje in fototoestel  

Na een korte verlovingsperiode trouwden ze 

op 10 november 1972 in het gemeentehuis in 

De Wijk. Tieme: ‘Het was slecht weer die 

dag, dus gelukkig mochten we met de auto tot 

vlak voor de deur rijden. Met behulp van wat 

paraplu’s kwamen we droog binnen’.  
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Emma: ‘Veel foto’s zijn er dus buiten niet 

gemaakt. En oma die binnen nog wat foto’s 

zou maken, kwam er later achter dat ze geen 

rolletje in het fototoestel had’ vertelt ze la-

chend. Na het ja-woord werd er feest gevierd 

bij café Wittink. 
 

Maatschappelijk en actief  

Beiden zijn inmiddels al vele jaren gepensio-

neerd, maar vervelen zich geen moment. Em-

ma was dertig jaar werkzaam in het bankwe-

zen. Waarvan ook vele jaren bij de plaatselij-

ke bank. Ze is nog steeds maatschappelijk en 

actief betrokken. Zo is ze vrijwilliger bij 

zorgcentrum Dunninghe, Zwembad de Slen-

ken en het Dorpshuis.  
 

Tieme was altijd werkzaam in de installatie-

techniek. Eerst in Meppel en later in Deven-

ter. Inmiddels is hij alweer vele jaren actief 

als vrijwilliger bij Explore in Meppel. Dit is 

een dagbesteding en activeringstraject voor 

mannen & vrouwen met diverse sociale pro-

blemen. ‘Twee dagen in de week ben ik daar. 

En dat is mijn lust en leven’. Emma beaamt 

dit. ‘Tieme is wat dat betreft iets rustiger. 

Maar wel  heel sociaal en beheerst en daarom 

lopen ze allemaal met hem weg’. Wat dat 

betreft zijn ze bijna tegenpolen. Emma zit 

graag op de praatstoel, maar Tieme kan goed 

luisteren zoals hij zelf zegt. ‘Gelukkig hebben 

we elkaar nog wat te vertellen. En hebben 

zelden ruzie of meningsverschillen. Geven en 

nemen dus!’.  
 

Tijd tekort 

Samen  hebben ze twee zoons en drie klein-

kinderen. En nog  een heel rijk en sociaal 

leven met veel vrienden en kennissen. ‘Al 

zijn er helaas al een aantal ontvallen’. Tieme: 

‘Daarnaast is het hier soms net de zoete inval. 

Iedereen kan binnenkomen of een hapje mee 

eten. Emma staat graag in de keuken. En als 

we mensen kunnen helpen doen we dat 

graag’. Daarnaast houden we van een week-

endje weg, samen wandelen of zwemmen. 

Emma: ‘We zijn bepaald geen kluizenaars. 

Onze week is eigenlijk altijd tekort’. << 
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Wekelijkse hoornklanken tijdens de                            

adventsperiode in De Wijk en IJhorst 
 

Riesteblaozers zien                      

uit naar het tiende                     

midwinterseizoen 
 

Vanaf zondag 27 november halen de midwin-

terhoornblazers van de Riesteblaozers hun 

imposante hoorns weer tevoorschijn. Tijdens 

de adventsperiode laten zij wekelijks van zich 

horen in en rond De Wijk en IJhorst, en op 

uitnodiging ook elders in de regio.  

Het geluid van de midwinterhoorns, dat ver 

over de velden en akkers draagt, verjaagt vol-

gens een aantal volksculturen de boze gees-

ten. Zelden was dat meer gewenst dan tijdens 

de afgelopen twee ‘Coronawinters’, vindt 

Johann van den Berg, nieuwe coördinator van 

de groep.  
 

Begin dit jaar overleed onverwacht oprichter 

Peter Roos, enthousiast promotor van de mid-

winterhoorntraditie in het algemeen en van de 

Riesteblaozers in het bijzonder. De groep gaat 

door zoals Peter dat tien jaar geleden bedacht 

had: tussen de eerste zondag van de advent 

(27 november) en Driekoningen (6 januari) 

laten zij twee keer per week van zich horen. 

Elke woensdagavond spelen ze op en rond de 

Reestbrug tussen De Wijk en IJhorst (rond 

19.00 uur) en elke zaterdagmiddag (rond 15 

uur) gebeurt dat voor de molen van De Wijk. 

Daarnaast geven ze in die periode ook acte de 

préséance bij activiteiten in de regio.    
 

Midwinter in het Dickningerbos  
Om het tienjarig jubileum (op bescheiden 

wijze) luister bij te zetten zullen de 

Riesteblaozers op 21 december ‘s in de late 

avond nog laten horen, bij het witte hek in het 

Dickningerbos. Dat doen ze om de winter

(Zonne) wende te markeren, het moment 

waarop de zon haar zuidelijkste positie op 

aarde bereikt, precies boven de Steenboks-

keerkring. Op 21 december is dat om 22.48 

uur. Vanaf dat moment worden de dagen (op 

het noordelijk halfrond) weer langer.  

Het blaasseizoen wordt traditioneel 

“afgeblazen” met een moment van “heidens 

kabaal”. Normaliter zijn midwinterhoorns 

altijd beurtelings te horen, maar tijdens dit 

heidens kabaal laten alle blazers tegelijkertijd 

van zich horen. In het weekend van 7 en 8 

januari gebeurt dat twee keer, zoals in onder-

staand overzicht van optredens te zien is. 
 

Optredens van de Riesteblaozers 

Woensdagavond (19 uur) rondom de Reest-

brug tussen De Wijk en IJhorst  

zaterdagmiddag (16 uur) voor Molen De Wijk  

Zondag 27 nov vanaf 11 uur  

Zuidwolde, Midwinterhoorn Kuiertocht 

Vrijdag 9 dec vanaf 18 uur   

Koekange, Lichtjestocht vanaf De Schakel 

Zaterdag 10 dec vanaf 18 uur   

Diever, Sfeervol Diever Noorderboog  

Woensdag 21 dec om 22.48 uur    

De Wijk, Midwinter wende Dickningerbos 

Maandag 26 dec   
De Wijk, Kerstwandeling vanaf Atlas Sport 

Vrijdag 30 dec vanaf 5 uur    

Diever, Ode aan Vrede en Verbinding 

Zaterdag 7 jan vanaf 18 uur    

Diever Heidens Kabaal bij Pancratiuskerk 

Zondag 8 jan vanaf 14 uur    

IJhorst, Afblaozen bosvijver Zwarte Dennen  
 

Kijk voor alle informatie op de facebook            

pagina De Riesteblaozers. 
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Belangenvereniging De Wijk……………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Dorpshuis De Wijk…...……………………….. 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Gemeente De Wolden………………………… 

Huisartsen Spoeddienst……………………….. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

IKC De Horst………………………………… 

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 10 dec 2022. Kopij inleveren voor 5 dec 08.00 uur 

Informatie:  

112 

0522 - 820377  06-1942591  

www.belangenverenigingdewijk.nl  

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

0900 - 8844 (geen spoed) 
06 - 125 666 69 

http://www.dewijk.info
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