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Traditiegetrouw was er op 1 januari weer 

een echte Unox Nieuwjaarsduik in De 

Wijk/IJhorst. Het was de negentiende 

keer dat deze georganiseerd werd door de 

Antrappers. En dit keer met uitzonderlijk 

zacht weer en hoge temperaturen.  
 

Toch was het water kouder dan gedacht, zo 

lieten de deelnemers weten. En dat waren er 

vele tientallen. Sommige deelnemers leken 

er geen genoeg van te kunnen krijgen en 

sprongen meerdere keren in de Reest. Zoals 

elk jaar gaat de opbrengst naar een tweetal 

goede doelen. Het goede doel van de Wie-

kers is een Koersbalmat voor de ouderen, en 

bij De Rieverst gaat de helft van de op-

brengst naar activiteiten voor jongeren. 
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Te koop, gevonden, verloren  
 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

Bezorgers gezocht voor dewijk.info 
We zijn op zoek naar een gemotiveerde            

bezorger voor dewijk.info Meer weten bel of 

app. Telnr.: 06-50 953 385 (Ben) 

 

Reünie Oosterboerschool 
 

Op zaterdag 13 mei 2023 om 15.00 uur staat 

er een reünie gepland van de Oude Ooster-

boerschool. Deze gaat plaatsvinden bij Mana-

ge Oosterboer. Een commissie bestaande uit 

Roelof Lankhorst,  Jantinus Echten en Alie 

Dekker-Echten uit De Wijk zijn druk bezig 

met de voorbereidingen en oud-leerlingen op 

te sporen. Heeft u ook op deze school gezeten 

en wilt u zich aanmelden voor dit gezellige 

weerzien met voormalig klasgenoten. Dan 

kan dat via een van onderstaande personen.  
 

Aanmelden: 

Roelof Lankhorst 0522 482358 

Jantinus Echten  06 23849343 

Alie Dekker-Echten 06 53179060 
 

 

Praat mee over alternatieve 

activiteiten subsidie 

De gemeenteraad van De Wolden heeft eerder 

dit jaar besloten dat het inzamelen van oud 

papier en karton (OPK) van huishoudens per 

januari 2023 anders wordt ingericht. 

Vanaf januari wordt het OPK ingezameld 

door PreZero, de partij die al het huishoude-

lijk afval ophaalt in onze gemeente. Hiermee 

komt een einde aan de mogelijkheid om met 

vrijwilligers het OPK op te halen. Voor vrij-

willigersorganisaties die door dit besluit een 

verlies aan inkomsten ervaren is een afbouw-

regeling van vier jaar van toepassing. 
 

Denkt u ook mee over de mogelijkheden? 

De gemeente gaat begin 2023 in gesprek met 

alle vrijwilligersorganisaties (ook organisaties 

die niet betrokken waren bij het ophalen van 

OPK) over hoe de inzet van vrijwilligers op 

een andere manier ingevuld kan worden. Zo 

kunnen we samen alternatieve activiteiten 

bedenken waardoor vrijwilligersorganisaties 

mogelijke subsidies kunnen ontvangen. Vrij-

willigersorganisatie betrokken bij het OPK 

hebben hiervan in oktober al bericht gehad. 
 

Vragen 

Hebt u vragen of wilt u ook meedenken over 

de inzet van vrijwilligers, neem dan contact 

op met Jaron Tichelaar of Arco Marissen, via 

telefoonnummer 14 0528. 
 

Word digivaardig in de                  

bibliotheek! 
 

Ook in het nieuwe jaar kunt u weer in uw 

bibliotheek terecht voor een gratis (opfris)

cursus digitale vaardigheden.  
 

Wat leert u?  
Bij klik en tik leert u hoe u kunt typen en 

scrollen, hoe u inlogt en hoe u naar internet en 

naar websites gaat. Ook leert u hoe u een e-

mail kunt versturen. 

Wanneer?  
Klik en tik: woensdagavond van 19:00 tot 

21:00 uur; vanaf 11 januari (6x) 

Klik en tik: woensdagavond van 19:00 tot 

21:00 uur; vanaf 8 maart (6x) 

Meedoen? 
Meld u dan aan bij uw bibliotheek, bel met 

onze klantenservice  088-012 8210 of stuur 

een e-mail naar info@bibliotheekdewijk.nl.  
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Knieperties bakken voor 

het goede doel 
 

Knieperties bakken is voor velen een echte 

eindejaar traditie. Deze baksessies worden 

dan ook nog vaak gekoppeld aan een goed 

doel. Zo ook de Knieperties bakactie, geïniti-

eerd door Miriam van Dijk-Drogt en Irma 

Smilde. Het goede doel: ‘Sint in De Wijk’  
 

Beide dames kregen hulp van een aantal bak-

grage assistenten. Maria Shűtzenhofer stelde 

daarvoor graag de ruimte naast café de Wiek-

slag beschikbaar. Onder het genot van een 

glaasje Glühwein werden er vele kilo’s beslag 

omgezet in heerlijke knieperties. En de vraag 

bleek zelfs nog groter dan verwacht, de zes 

dames bakten zich een slag in de rondte. In 

totaal werd er een prachtig bedrag van  

204,00 euro opgehaald voor de volgende Sint 

intocht.  
 

Henk Velthuis nam als hulp Sint, maar nu in 

zijn vrijetijd outfit, het bedrag in ontvangst.  

Zijn trouwe ‘Duiten Piet’ Raimond Martens,  

die zich van het roet had ontdaan was er blij 

mee. En deed de toezegging dat het bedrag 

goed zal worden besteed. De dames hebben 

de ‘knieperties smaak’ te pakken en gaan in 

december wederom bakken voor een nog te 

bepalen ander goed doel. 
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Is het entertainment voor uw feest al geregeld?  

Gemeenten zetten in op 

behoud lokale culturele 

vrijetijdsaanbod 
 

De gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wol-

den, Westerveld en Steenwijkerland zetten in 

op behoud van het lokale culturele vrijetijds-

aanbod. De gemeenten onderzoeken begin 

2023 hoe het culturele vrijetijdsaanbod, dat 

op dit moment door de stichting Scala wordt 

uitgevoerd, op een faire, marktconforme en 

kwalitatief goede wijze georganiseerd kan 

worden. Tijdens dit onderzoek blijft Scala 

aan haar cursisten lesgeven. Dit is de uit-

komst van het overleg tussen de betrokken 

gemeenten en Scala.   

 

Nieuwe vorm 
Het bestuur van Scala heeft de gemeenten 

onlangs laten weten de stichting te gaan ont-

binden wegens financiële tekorten. De ge-

meenten hebben de intentie om de overgang 

van Scala als huidige aanbieder naar een 

nieuwe vorm van cultuureducatieaanbod in 

de vrije tijd zo soepel mogelijk te laten verlo-

pen. Welke vorm dit wordt en hoe de ge-

meenten dit vertalen naar de lokale situatie, is 

onderdeel van het onderzoek.  Scala is een 

van de gesprekspartners in het onderzoek. 

Daarom verlenen de gemeenten aan Scala 

voor drie maanden subsidie onder voorwaar-

den. Dit kan verlengd worden.  
 

Culturele piramide 
De betrokken gemeenten hechten aan het 

voortbestaan van de opbouw en borging van 

de culturele infrastructuur. De culturele infra-

structuur maakt onderdeel uit van de zogehe-

ten culturele piramide. Cultuureducatie op 

school vormt de basis van deze piramide en 

wordt in de tweede laag opgevolgd door het 

faciliteren van persoonlijke culturele ontwik-

keling. Deze laag vervult Scala op dit mo-

ment. De top van de piramide bestaat uit de 

laag ‘talentontwikkeling’. 

 



  

 6 

Noodfonds voor inwoners 

in financiële nood 
 

Gemeente De Wolden stelt € 520.000 be-

schikbaar voor inwoners in acute geldnood. 

De gemeenteraad heeft op 10 november una-

niem de motie ‘Noodfonds energie-armoede 

aangenomen. Het college van burgemeester 

en wethouders is gevraagd dit fonds in te rich-

ten. Een fonds voor inwoners die in de pro-

blemen komen als gevolg van de hoge ener-

gieprijzen en de inflatie.  
 

Meer mensen kunnen energietoeslag aan-

vragen 
Gemeente De Wolden kiest ervoor om de 

energietoeslag aan meer mensen te geven. 

Hebben inwoner een inkomen tot 130% van 

het sociaal minimum? Dan kunt ook zij de 

energietoeslag aanvragen.  
 

Maatwerk voor inwoners 
Via dit noodfonds kan de gemeente inwoners 

in bijzondere gevallen extra ondersteuning 

bieden wanneer zij financieel in knel komen 

door inflatie en stijgende energieprijzen. Het 

gaat hierbij om een noodfonds voor schrijnen-

de gevallen, waarbij te denken valt aan een 

dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, 

water of licht. Wethouder Van Dijk: “In het 

bijzonder gaat het hier om het ondersteunen 

van inwoners die, door het hebben van een te 

hoog inkomen, niet in aanmerking komen 

voor andere ondersteuningsmaatregelen, zoals 

bijvoorbeeld de energietoeslag. Ook deze 

groep inwoners kan door een combinatie van 

factoren - bijvoorbeeld: een hoge hypotheek, 

studerende kinderen in combinatie met een 

hoge energierekening- op dit moment financi-

eel in de problemen raken.” 
 

Iedereen moet mee kunnen doen 
Door goede samenwerking met partners zoals 

woningcorporaties, het Drents Energie Loket 

en Stichting Welzijn De Wolden hopen wij de 

hulp te bieden waar juist nu behoefte aan is. 

Gemeente De Wolden vindt het belangrijk dat 

iedereen mee kan doen, dit fonds helpt daar-

bij.  

Vraag om hulp 
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat 

wij met onze inwoners mee kunnen denken in 

deze tijden. Als er zorgen of problemen zijn 

rondom het betalen van rekeningen, vraag dan 

hulp. Consulenten kunnen thuis helpen met 

het invullen van de aanvraagformulieren voor 

de tegemoetkoming. Met vragen kunnen in-

woners altijd terecht bij het Informatiepunt 

Geldzaken. 

school vormt de basis van deze piramide en 

wordt in de tweede laag opgevolgd door het 

faciliteren van persoonlijke culturele ontwik-

keling. Deze laag vervult Scala op dit mo-

ment. De top van de piramide bestaat uit de 

laag ‘talentontwikkeling’ 

Activiteiten S.V. Wacker 
 

Voor velen is het afkicken van heb ik jou 

daar, maar de start van 2023 zal het lange 

wachten voor iedereen belonen. Zoals bekend 

wordt het interieur van de kantine van v.v. 

Wacker grondig vernieuwd en dat houdt dan 

ook in dat de kantine een poosje niet beschik-

baar is.  
 

De Supporters Vereniging gaat dus ook van-

ouds aan de gang met de traditionele kaart-

avonden op vrijdagavond. De aanvangstijd 

blijft ook onveranderd en vanaf 20.00 uur kan 

er weer gezellig een kaartje worden gelegd 

onder genot van een hapje en drankje. De data 

van de kaartavonden zijn: 27 januari, 10 fe-

bruari, 24 februari, 10 maart, 24 maart, 14 

april, 28 april (met prijsuitreiking) 
 

En wat is een kaartseizoen zonder kaartmara-

thon. Ongeveer hetzelfde als voetballen zon-

der bal. Op zaterdag 28 januari 2023, aanvang 

10.00 uur begint de kaartmarathon en tussen 

de middag staat er een lekkere kop soep en 

broodjes voor de kaarters klaar. Opgeven kan 

bij één van de bestuursleden van de S.V. 

Wacker of via  supportersver@vvwacker.nl                                         

Opgave voor 23 januari 2023. 
 

Tenslotte wil het bestuur iedereen een spor-

tief, maar vooral gezond Nieuwjaar wensen. 

Supporters Vereniging v.v. Wacker 
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Gemeenten zetten in op 

behoud lokale culturele 

vrijetijdsaanbod 
 

De gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wol-

den, Westerveld en Steenwijkerland zetten in 

op behoud van het lokale culturele vrijetijds-

aanbod. De gemeenten onderzoeken begin 

2023 hoe het culturele vrijetijdsaanbod, dat 

op dit moment door de stichting Scala wordt 

uitgevoerd, op een faire, marktconforme en 

kwalitatief goede wijze georganiseerd kan 

worden. Tijdens dit onderzoek blijft Scala aan 

haar cursisten lesgeven. Dit is de uitkomst 

van het overleg tussen de betrokken gemeen-

ten en Scala.   
 

Nieuwe vorm 
Het bestuur van Scala heeft de gemeenten 

onlangs laten weten de stichting te gaan ont-

binden wegens financiële tekorten. De ge-

meenten hebben de intentie om de overgang 

van Scala als huidige aanbieder naar een nieu-

we vorm van cultuureducatieaanbod in de 

vrije tijd zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Welke vorm dit wordt en hoe de gemeenten 

dit vertalen naar de lokale situatie, is onder-

deel van het onderzoek.  Scala is een van de 

gesprekspartners in het onderzoek. Daarom 

verlenen de gemeenten aan Scala voor drie 

maanden subsidie onder voorwaarden. Dit 

kan verlengd worden.  
 

Culturele piramide 
De betrokken gemeenten hechten aan het 

voortbestaan van de opbouw en borging van 

de culturele infrastructuur. De culturele infra-

structuur maakt onderdeel uit van de zogehe-

ten culturele piramide. Cultuureducatie op 

school vormt de basis van deze piramide en 

wordt in de tweede laag opgevolgd door het 

faciliteren van persoonlijke culturele ontwik-

keling. Deze laag vervult Scala op dit mo-

ment. De top van de piramide bestaat uit de 

laag ‘talentontwikkeling’. 

 

Vrijwilligers gezocht –             

docenten digitale vaardig-

heden 
 

Ben jij heel digitaal vaardig en vind je het 

leuk om anderen wat te leren? Informeer dan 

eens naar de mogelijkheden om docent digita-

le vaardigheden te worden of om als digi-

coach een spreekuur in de bibliotheek te be-

mensen, waarin je vragen over computers/

tablets en telefoons beantwoordt.  
 

Meer weten of je aanmelden als digi-

vrijwilliger? Neem dan contact op met: 

Rieneke van Tongeren. Tel: 06-25 12 32 26 

of e-mail: r.vantongeren@biblionetdrenthe.nl. 

We zoeken docenten en digi-coaches voor de 

bibliotheken in De Wolden, Meppel en Wes-

terveld. 
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Cabaretgroep Drenthe 

Plat komt naar De Wijk 
 

Cabaretgroep Drenthe Plat komt op vrijdag 

10 maart 2023 naar Dorpshuis De Wijk voor 

een eenmalig optreden. Dit is mogelijk ge-

maakt door Artiestenbureau Bemo Entertain-

ment. Kaarten zijn vanaf heden te koop bij het 

Dorpshuis.  
 

Decennialang genoot het publiek van de jaar-

lijkse tournees van het humorgezelschap 

Drenthe Plat. Met hun “ Drentse humor op 

z`n best” stond de groep garant voor een heer-

lijke onbezorgde avond uit waar het publiek 

graag kwam genieten. Maar ook hier gooide 

de komst van de corona crisis danig roet in 

het eten. Gelukkig lijkt het leed nu geleden en 

vol overgave heeft Drenthe Plat zich gestort 

op het schrijven en ontwikkelen van een heer-

lijke nieuwe show, waarmee vanaf begin Ok-

tober kris kras langs de Oost- Nederlandse 

schouwburgen en theaters wordt getoerd. De 

nieuwe voorstelling is het 45ste programma, 

dat Drenthe Plat voor het voetlicht brengt. 
 

Drentse humor op z`n best 

Het gezelschap heeft niets verloren van de 

energie, de power en de magie die een bezoek 

aan een avondje Drenthe Plat zo de moeite 

waard maakt. Want ook in het nieuwe seizoen  

is de echte, onvervalste Drentse humor het 

hoofdingrediënt, waarmee de Drentse cabare-

tiers in de weer gaan. Prachtige anekdotes, 

doldwaze situaties en dolkomische typetjes 

wisselen elkaar af in een heerlijke mix van 

humor en gein, waar de lachspieren zwaar op 

de proef worden gesteld. En natuurlijk sluit 

Drenthe Plat ook dit seizoen af met het succes 

duo Aaltje en Trijntje, twee al op leeftijd zijn-

de hartsvriendinnen , die uit de school klap-

pen over hun belevenissen in het Drenthe van 

vroeger en nu. Heerlijke, herkenbare situaties 

maken de optredens van de dames tot een 

absoluut hoogtepunt in het dialectrepertoire. 

Natuurlijk houden de Drenthe Plat spelers het 

niet alleen bij de humor. Ook de aanstekelijke 

Drentse liedjes zijn bij deze kanjers in goede 

handen. Daarbij begeleiden de leden zichzelf 

op een keur van instrumenten.  
 

Kaartverkoop 

Kaarten € 15.00 zijn te koop bij Dorpshuis De 

Wijk. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 u. 

Ps. Reeds eerder gekochte kaarten voor de 

afgelaste voorstelling van Boerenblond (11-

04-2020) kunnen omgeruild worden met een 

contante bijbetaling van € 2,50. Let op!! Wilt 

u het geld terug van deze kaarten mail dan 

naar: info@bemo-entertainment.nl 
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 Mooiste Kersthuis/tuin  
 

Wie heeft er het mooiste kersthuis/tuin in De 

Wolden. Het was lastig kiezen, omdat we het 

in deze tijden van inflatie en hoge energiekos-

ten niet juist vonden om een wedstrijd voor de 

meest uitbundige en grootse verlichting te 

organiseren. 
 

Daarom is dit besloten om het dit keer in een 

andere vorm te gieten. wie heeft de meest 

ingetogen kersttuin in de Wolden? Dus niet 

wie is het meest uitbundig maar wie is het 

meest origineel, grappig en creatief met zo 

weinig mogelijk middelen. En daar naar geke-

ken komen we tot de conclusie dat Kersthuis 

aan de Postweg in De Wijk van Gebke Kla-

renberg hier aan voldoet. ‘Een origineel idee 

met zowel slingers als ballen, verlichting op 

de tijdklok en vogelvriendelijk. De eerste 

plaats dus en eeuwige roem. 
 

De tweede prijs gaat naar de familie Smit. 

Zeg nu zelf, wie heeft de Kerstboom thuis op 

de kop hangen! Daar is over nagedacht. En 

dat kan alleen in Veeningen! Van harte gefeli-

citeerd. Eeuwige roem is jullie deel. 
 

De derde prijs gaat naar: Alidia en Roelof 

Jonker, woonachtig te Oosteinde. Want deze 

is echt prachtig. Niet voor niets, ook het 

mooiste Kersthuis van Oosteinde. En volko-

men terecht. Ook onze complimenten. Maar 

toch: ‘Niet echt ingetogen maar alles is led. 

Het verbruik is in totaal 240 watt dus dat valt 

mee’ zo laat Alidia weten. Alle foto’s zijn te 

bekijken op Facebook/ Mooiste Kersthuis De 

Wolden en op www.dewijk.info 
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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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Smikkelen en smullen van het 

kerstdiner op school 
 

Woensdag 21 december werd er bij IKC De 

Horst kerst gevierd met de kinderen, leer-

krachten, pedagogisch medewerkster en ande-

re betrokkenen. Het jeugdorkest van Apollo 

onder leiding van Ilona Slomp zorgde voor 

een sfeervolle binnenkomst door het spelen 

van kerstmuziek. Na het zingen vertrokken 

alle leerlingen naar hun eigen klas. Hier geno-

ten ze van een kerstdiner dat door de ouders 

was voorbereid. Samen met de leerkrachten 

deden de kinderen zich tegoed aan alle lekke-

re hapjes en drankjes die stonden te wachten. 

Om 18.30 uur werden de kinderen door de 

ouders opgehaald uit de klas.  

 

Geslaagd oliebollentoernooi 
 

Na twee coronajaren stond donderdag 29 de-

cember het traditionele oliebollentoernooi op 

het programma in de sporthal in de Wijk, Dit 

was speciaal voor de jeugd van Vitesse, Wac-

ker en IJhorst. Nu spelend onder de naam Sjo 

Triville. En de jeugdige spelers hadden er 

veel zin in. Er werd fanatiek en sportief ge-

streden, met mooie acties en veel doelpunten. 

Het toernooi werd georganiseerd door stagiai-

res van Landstede Sport en Beweging. Er 

werd vijf tegen vijf gespeeld met een boar-

ding en grote doelen (2 bij 5 m) zodat er meer 

gescoord kon worden en de bal niet buiten het 

veld komt. Uiteraard waren er de gebruikelij-

ke oliebollen en ontvingen de deelnemende 

spelers en speelsters na afloop een leuke at-

tentie.  
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Ledenaantal Historische            

Vereniging de Wijk-Koekange 
 

Op de 

valreep 

van 2022 

heeft de 

Histori-

sche Ver-

eniging de 

Wijk-Koekange het aantal van 1250 leden 

bereikt. Dat is een prachtig aantal. Dit geeft 

aan dat het werk wat het bestuur en alle vrij-

willigers doen niet voor niets is. Zoals in de 

statuten van de oprichting op 30 september 

1997 als is vastgelegd als doelen:  

* Het behartigen van de historische belangen 

in de gemeente de Wijk en het bevorderen 

van de kennis dienaangaande 

* Het instandhouden en/of eventuele weder 

oprichten van historische monumenten en 

het aankweken van de belangstelling daar-

voor 

* Het instand houden en zo mogelijk uitbrei-

den van een bibliotheek 

Met deze doelen in ons achterhoofd zorgen 

wij er voor dat wij onze leden betrekken bij 

onze activiteiten. Kijkend naar het nog 

steeds groeiende ledenaantal slagen wij hier-

in. Wij zitten als vereniging niet stil en gaan 

regelmatig de straten langs om leden te wer-

ven. Hierin zijn wij erg succesvol. Chapeau 

voor de mensen die deze nieuwe leden weten 

te werven. 
 

Mocht u na het lezen van dit artikel ook lid 

willen worden van onze bloeiende vereni-

ging dan kunt u zich aanmelden door een 

mail te sturen naar Jan Westerbeek.  

Zijn mailadres is: westerbeek.j@gmail.com  

Tevens kunt u ons bezoeken in ons onderko-

men onder de molen aan de Dorpsstraat 65a 

in de Wijk. Een virtueel bezoek is natuurlijk 

ook mogelijk. Op onze internetsite kunt u 

alle actuele nieuwsberichten lezen en ook 

staat hier het fotoarchief voor u beschikbaar 

met meer dan 4000 foto’s van de Wijk en 

Koekange.  Sinds een paar maanden beschik-

ken wij ook over een Facebookpagina. Die 

kunt u vinden via de volgende link:                   

https://www.facebook.com/

historischeverenigingdewijkkoekange  

Volg en like deze pagina zodat u dagelijks in 

uw eigen tijdlijn de berichten vind van de 

Historische Vereniging de Wijk-Koekange. 

Het bestuur hoopt dat wij nog lang de doelen 

die beschreven zijn bij de oprichting mogen 

uitdragen en er op deze manier voor kunnen 

zorgen dat de geschiedenis van deze twee 

mooie dorpen nooit verloren gaat. 
 

Kiekiesdag 21 januari 
 

De Historische Vereniging de Wijk-

Koekange is zaterdag 21 januari van 13:00 

uur tot 17:00 uur aanwezig in Dorpshuis in 

de Wijk om foto’s die u met ons wilt delen, 

te scannen. Onlangs heeft u kunnen sparen 

voor het verzamelalbum ‘De Wijk-Koekange 

een verzamelalbum vol geschiedenis’.   

Graag willen we ons fotoarchief aanvullen 

zodat we in de toekomst misschien nog eens 

zo’n actie kunnen houden. Wij scannen de 

foto’s en u kunt ze direct weer mee naar huis 

nemen. Wel willen we graag dat u alvast op 

papier zet wie op de foto’s staan, naam, ge-

boortejaar, adres. Bij gebouwen: waar het 

gebouw staat etc., wie heeft er gewoond?  

Tevens zal een deel van ons fotoarchief aan-

wezig zijn om te bekijken. Bij verhindering 

mag u ook contact opnemen met Freek Heu-

velman, beheerder fotoarchief,                                    

(e-mail freekheuvelman@gmail.com) om op 

een ander tijdstip uw foto’s te laten scannen. 

Graag zien we u a.s. zaterdag in het dorps-

huis met uw oude foto’s, bij voorkeur foto’s 

van voor 1980. De fotocommissie 

mailto:westerbeek.j@gmail.com
https://www.facebook.com/historischeverenigingdewijkkoekange
https://www.facebook.com/historischeverenigingdewijkkoekange
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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 28 jan 2023. Kopij inleveren voor 23 jan 08.00 uur 

Informatie:  

112 

0800 - 024 25 26 

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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