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Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Het mooist verlichte Kersthuis van De Wijk 

staat aan de Tillemaweg 23. Mike Cremers en 

zijn partner Manon Sterenborg hebben er een 

gezellig en sfeervol geheel van gemaakt zo 

luidde het juryrapport. Toeval of niet, de van 

oorsprong uit Zuid Limburg afkomstige Cre-

mers is in het dagelijkse leven lichtontwerper 

van beroep. En werkt in die hoedanigheid als 

freelancer voor tv en theaters.  

Lees verder op pagina  5 >> 
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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 en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  
Telnr.. : 06-50953385                                                   

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 Dewijk.info                                                        

verschijnt 09 januari 2021.  

Kopij inleveren voor 4 jan 09.00 uur 

 

 

 

DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Wij bedanken al onze klanten voor 

het gestelde vertrouwen en klandizie 

over het jaar 2020.  

Wij wensen jullie gezegende                  

feestdagen en een visrijk nieuwjaar.  

Elke vrijdag op de minimarkt                       

van 11.00-18.00 uur. 

Vrijdag 8 januari staat ons team  

weer voor jullie klaar.  
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Wat me deze keer opviel!! 
 

Nog even voortbordurend op het verhaal van 

de vorige keer rondom de oude school, de 

tegenwoordige Holwortel. De gemeente deed 

wanhopige pogingen om dit gebouw qua ex-

ploitatie rond te krijgen. In het vorige verhaal 

heb ik al verteld dat caféhouder Roelof 

Klomp een soort beheerdersrol had, dat wij-

len caféhouder Luuks Wemmenhove dezelfde 

functie heeft gehad en ook wijlen cafetaria-

houder Bennie Hendriks heeft een poging 

gedaan om ‘er iets van te maken’!  Met alle 

goede bedoelingen lukte het maar niet, zodat 

de gemeente besloot het gebouw, samen met 

de ‘schoolmeester woning’, maar in de ver-

koop te doen. Dat lukte. Na een aantal aan-

biedingen kwam De Holwortel in bezit van 

aannemer Nimberg uit Havelte en die heeft er 

toen vier appartementen van gemaakt. 

Het schoolmeester huis is toen, samen met de 

hoofdenwoningen in De Stapel, in Koekan-

gerveld en de ambtswoning van de burge-

meester in de Schiphorst, (waar nu de familie 

Koning woont) aan particulieren verkocht. 

Het was toch wel een ’reurige’ tijd zo aan het 

eind van de vorige eeuw. Zo had onze rege-

ring besloten dat er in ons land een totale 

herindeling van onze gemeenten moest ko-

men. In Drenthe bijvoorbeeld moest het aan-

tal gemeenten teruggebracht worden van 32 

naar 12. Dat klapte er bij de bevolking van 

ons dorp aardig in! Waar zouden wij als ge-

meente terechtkomen? Er kwamen de nodige 

voorlichtingsavonden, waar het er soms 

‘heet’ aan toe ging. Er kwamen allerlei voor-

stellen ter tafel. Terwijl er toch wel een rede-

lijk grote groep inwoners was, die het het 

liefste bij het oude wilde laten (als De Wijk 

waren wij tenslotte volledig georiënteerd op 

Meppel; denk aan ziekenhuis, voortgezet 

onderwijs, schouwburg, treinverbinding enz. 

enz.) bleek toch dat er aan een herindeling 

niet viel te ontkomen. Het voorstel ,dat toch 

wel het beste in de markt lag was: De Wijk, 

Ruinerwold, Ruinen en Nijeveen worden 

onderdeel van Meppel. Als voorbereiding 

daarop vergaderden de colleges van B.en W 

van de oude gemeenten reeds met het college 

van B. en W van Meppel. Ook de personeels-

verenigingen maakten reeds kennis met el-

kaar in bijeenkomsten. 
 

Maar dan……………….komt er een bus vol 

met Tweede Kamerleden Drenthe eens bekij-

ken en plotseling horen we een paar dagen 

later via het A.N.P. dat de regering besloten 

heeft dat er in Z.W. Drenthe en Z.O. Drenthe 

(Coevorden) een plattelandsgemeente (wat 

dat dan ook mag zijn!) moet komen. Voor 

Z.W. Drenthe betekent dat, dat De Wijk, 

Zuidwolde, Ruinerwold, en Ruinen verder 

door het leven gaan als de gemeente De Wol-

den, een naam die ze in Den Haag ook al 

bedacht hadden! Zuidwolde zou daarbij als 

het ‘hoofddorp’ fungeren! Als beloning krij-

gen zij een prachtig, nieuw gemeentehuis! 

De burgmeester van de nieuwe gemeente De 

Wolden (U raadt het al!) wordt de burge-

meester van Zuidwolde (Ik meen dat het 

burgmeester Vuursteen of burgemeester Cre-

mer is geweest.)  
 

De schrik bij onze inwoners is groot, temeer 

als blijkt dat ons gebied Rogat, De Schiphorst 

en De Havixhorst, ’rücksichlos’ afgeknipt is 

van de oude gemeente De Wijk en toege-

voegd is, samen met de gemeente Nijeveen, 

aan Meppel. Meppel zou er anders ‘bekaaid’ 

zijn afgekomen (volgens Den Haag!!) Er 

werd ons aan alle kanten beloofd dat het fi-

nancieel en ook economisch veel beter zou 

gaan. ’Want’, zeiden de deskundigen, ‘groot 

is altijd beter’! De tijd zal het ons leren! 
 

Jan Tijink 
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 Mooiste Kersthuis  

vervolg van voorpagina 
 

‘Elk jaar voor kerst versier ik de 

tuin met lampjes, en probeer er 

zo wat moois van te maken.  Het 

is allemaal volledig geprogram-

meerd, en de lampjes worden 

gaandeweg de avond gedimd’ 

Cremers, die hulp kreeg van zijn 

achterbuurman bij het opbouwen 

heeft ook bij naaste buurman Piet 

Schadenberg een paar lampjes 

opgehangen aan de gevel. ‘Er 

kan natuurlijk weinig dit jaar, 

dus dit was een kleine moeite’.  
 

De 2e prijs was voor Kitty 

Kwarthen aan de J.L Nijsingh-

weg 29. Ook zij brengt al een 

aantal jaren huis en tuin in kerst-

sferen. ‘Door de jaren heen, heb 

ik deze kerstattributen verza-

meld. Mijn vriend heeft alles 

opgebouwd’.  

De 3e prijs  was voor de familie 

Kouwen aan de Beatrixweg 16.  

Voor hen geeft het versieren van 

de tuin in deze donker dagen voor kerst toch nog enigszins een lichtpuntje. ‘We doen dit elk 

jaar, maar in deze tijd is het extra bijzonder, omdat er  op dit moment weinig kan en mag’. 
 

Het ‘Mooiste Kersthuis van De Wijk’ is een initiatief van Benny Spin van dewijk.info. En 

werd dit jaar voor het eerst gehouden.  Veel inwoners hadden gehoor gegeven aan de oproep 

om huis en tuin te verlichten en te versieren. Om zo een mooie lichtjesroute te creëren.  Een 

onafhankelijk jury bestaande uit diverse Wiekers is de afgelopen week op pad geweest om 

de prachtig verlichte huizen en tuinen te keuren. En kwam tot dit oordeel.  
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Heeft u ondersteuning of hulp nodig, ervaart u overlast, maakt u zich zorgen  

of heeft u concrete en acute vragen neem direct contact op met het buurtteam via:  

0528 – 37 86 86 of email buurtteam@dewolden.nl 

Anoniem melden is uiteraard ook mogelijk. 

mailto:buurtteam@dewolden.nl
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Heb jij nog de                             

optimale hypotheek?  
 

Zoek het uit in een vrijblijvende af-

spraak met Henry Jansen   
 

“Een frisse kijk op je hypotheek kan je heel 

wat opleveren. Temeer daar de hypotheekren-

tes de laatste jaren ook nog eens behoorlijk 

zijn gedaald”, zegt Henry Jansen. Henry is 

hypotheekadviseur bij Adviesgroep Mulderij 

Verzekeringen in De Wijk. “Vaak maak je je 

druk over een hypotheek op het moment dat 

je een woning koopt. Daarna betaal je de 

maandelijkse hypotheeklasten en vraag je je 

niet meer af of je nog wel de hypotheek hebt 

die het best past bij jouw persoonlijke situa-

tie.” 
 

Waarom zijn veranderingen van belang 

voor jouw hypotheek? 

“Ik zie in de praktijk nog wel eens dat veel 

huiseigenaren als ze eenmaal lekker wonen in 

hun huis, niet zo snel meer een afspraak ma-

ken met hun hypotheekadviseur. Sommigen 

doen dat gelukkig wel omdat er bijvoorbeeld 

iets in hun privé situatie is gewijzigd. Ook de 

hypotheekregels en -mogelijkheden verande-

ren soms. Het is onmogelijk om dat zelf alle-

maal bij te houden. Daarom doe ik dat voor 

jou. Ik kijk naar jouw situatie en of jouw hy-

potheek nog bij jou past. Vervolgens krijg je 

van mij een 100% onafhankelijk 

advies. Ik kijk niet alleen naar 

de hypotheekvoorwaarden van 

jouw huidige bank, maar ook 

naar die van alle andere Neder-

landse banken en nog meer hy-

potheekverstrekkers.” 
 

Hoe regel je extra financiering 

voor verduurzaming van je 

woning? 

“Meer dan de helft van de Ne-

derlandse huizenbezitters ziet 

verduurzaming van de woning 

als een taak voor zichzelf. Maar 

ook bijna de helft van de huisei-

genaren noemt het ontbreken 

van financiële middelen als obstakel om ver-

duurzaming te realiseren. Terwijl er met een 

hypotheek vaak wel mogelijkheden zijn. Als 

je namelijk een woning koopt of je hypotheek 

oversluit, kom je in aanmerking voor een 

hypotheek van 106% van de woningwaarde 

in plaats van maximaal 100% van de woning-

waarde. Zo kan het financieel interessant zijn 

de verduurzaming van je woning mee te fi-

nancieren in je hypotheek. Wij werken met 

partijen samen die jou kunnen adviseren over 

bijvoorbeeld het isoleren van vloeren, muren 

of daken, de aanschaf van zonnepanelen of 

het kopen van een HR-ketel.” 
 

Kosteloos een beeld of het gunstig is jouw 

hypotheek aan te passen 

Henry: “Het eerste gesprek is uiteraard koste-

loos. Of je al een hypotheek bij Adviesgroep 

Mulderij Verzekeringen hebt of ergens an-

ders, maakt niet uit. Ik breng voor jou in kaart 

hoe je hypotheek nu geregeld is. Als het gun-

stig is om je hypotheek aan te passen dan 

hoor je direct wat er in jouw situatie mogelijk 

is.  Ik weet zeker dat je blij bent dat je samen 

met mij even fris naar je hypotheek hebt kun-

nen kijken.” Maak een vrijblijvende afspraak 

via (0528) 34 17 11 of info@mulderij.nl of 

loop gewoon binnen bij de Dorpsstraat 74 in 

De Wijk. 

 

mailto:info@mulderij.nl


 Al jaren weten steeds meer 

klanten ons te vinden. Voor 

vast terugkerend drukwerk, 

familiedrukwerk, maar ook 

voor spoedklussen en projecten 

die anders zijn dan anders. 

Want bij Van Dijk komt het goed.

Je kunt rekenen op een team dat 

met je meedenkt. En natuurlijk 

zorgen we dat we mooi werk 

leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a

7942 JR Meppel

(0522) 270280

www.drukkerij-vandijk.nl
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Adverteren,      

tips en/of                                      

nieuws voor   

redactie?                                   

Telefoon:                             

06-50953385                                                   

Of mail:                            

info@dewijk.info  

Website: 

www.dewijk.info                   

2020 was ook voor ons                                  

een bijzonder jaar.  

Wij willen jullie bedanken                          

voor jullie vertrouwen.  

En voorzien jullie ook in 2021                   

graag van gezond haar.  

 

Fijne dagen namens:  

 

Team Trendline Haarmode  

Dunningen wordt uitgedund 
 

Na jarenlang geen onderhoud aan het Dun-

ninger bos te hebben gepleegd is het de hoog-

ste tijd het houtbestand op te schonen om het 

goede hout meer kans te geven en de 

‘rommel’ zoveel mogelijk te verwijderen. Het 

passende loofhout (eiken) zal zoveel mogelijk 

worden gespaard om deze meer ruimte te 

geven om vrij uit te groeien. 
 

De Amerikaanse vogelkers zal zoveel moge-

lijk worden verwijderd met uitzondering in 

de nabijheid van de dassenburchten. Deze 

burchten worden geheel ontzien. De lariksen 

worden allen verwijderd; het betreft een niet 

inlandse houtsoort! 
 

Door deze selectieve aanpak komt er weer 

ruimte voor natuurlijk verjonging, zoals dat 

tot in de zestiger jaren ook werd uitgevoerd. 

Geleidelijk zullen inlandse houtsoorten wor-

den ingeplant op de kale plekken. 

De werkzaamheden zullen in januari starten 

tot uiterlijk 15 maart  (broedseizoen). 
 

Voor nadere informatie. 
 

J. G. ten Wolde (035 69 49 252) 
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We wensen iedereen prettige feestdagen 

en een goede jaarwisseling.                      

Ook in 2021 staan we graag                             

weer voor u klaar. 

 

Ondernemersplatform De 

Wolden lanceert nieuwe 

app voor ondernemers 
Ondernemers in De Wolden krijgen gratis 

toegang tot de nieuwe app van het Onderne-

mersplatform. Doel van deze app is om de 

leden van de verschillende ondernemersver-

enigingen in De Wolden kennis te laten ma-

ken met elkaar om zo het netwerk te vergro-

ten, kennis te vergaren en zaken te doen. 

Netwerken op afstand 
 

Juist in deze tijden is een goed platform om in 

contact te blijven met collega ondernemers uit 

de regio van onschatbare waarde. Met deze 

app hebben ondernemers in De Wolden één 

platform waar iedereen laagdrempelig en ge-

richt kan communiceren. 

Binnen de app is er ruimte voor: 

Nieuwsberichten inclusief reacties & likes 

Events, Push-notificaties sturen 

Volledig ledenoverzicht van de ondernemers-

verenigingen en Connecties & introducties 

maken 
 

Zo blijft iedereen up-to-date van het laatste 

ondernemersnieuws in de gemeente en is het 

nog makkelijker om met elkaar in contact te 

komen.  
 

Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op 

met de ondernemersvereniging in uw dorp of 

met Eduard Annen, bedrijvencontactfunctio-

naris van gemeente De Wolden via telefoon-

nummer 14 0528 of via de e-mail 

e.annen@dewoldenhoogeveen.nl. 
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Behendigheidsparcours 

toegevoegd op het plein 

van IKC de Horst 
 

Onlangs is er alweer een nieuwe impuls ge-

geven aan het Schoolplein-Buurtplein de 

Horst! Blije snoetjes hangen in de ringen, 

snelle tikspelletjes rondom de bamboebos-

sen, ouders die in een steeds groenere omge-

ving hun kroost van school halen: het is ge-

nieten. 

Er is een prachtig parcours geplaatst, wat 

financieel mogelijk is gemaakt door Initia-

tiefrijk De Wolden.  
 

Vele vrijwilligers hielpen in de zomer al met 

de voorbereidingen van het gazon en in de 

herfstvakantie met het kruien van zand, te-

gels sjouwen, bamboe plaatsen, plantgoed en 

hekwerk plaatsen.  
 

Ook vanuit de buurt kreeg de Horst veel 

hulp, zoals de grote pan soep bij de lunch, 

verzorgd door de buurvrouw, de trekker van 

een dorpsgenoot, de veegmachine van de 

IJsvereniging en de shovel van De Nieuwe 

Hof. Het mes sneed aan twee kanten bij een 

dorpsgenoot die de tuin ging veranderen: wij 

mochten de oude planten overnemen. Zo is 

het merkbaar dat het schoolplein van en voor 

De Wijk is!  
 

Plaatselijke ondernemers hebben ook flink 

bijgedragen. Zo sponsorden alle 5 de kapsa-

lons ieder een bamboebos en we ontvingen 

kennis en mankracht van Hoveniersbedrijf 

Vellinger. Andere lokale ondernemers wer-

den ook betrokken, zoals Ronnie Kolk Kip-

pertransport, HeKo uit Rogat, Henk Luten 

agrarische dienstverlening, Klaas Mulder 

verhuur Staphorst, Gert Schoemaker Zuid-

wolde.  
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We zijn 26 & 27 dec                 

en 2 & 3 jan gesloten 

voor afhalen 

Café Restaurant 

de Wiekslag 
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Zal ut zo wezen…..? 
 

Na een lange dag werken ging hij, we zullen 

hem voor het gemak Geert noemen, nog net 

voor het acht uur journaal nog even kijken in 

de schuur om de handzaag te zoeken om de 

kerstboom te ontmantelen. Morgen was het 

immers weer zover. 
 

De geur van de vers gemaakte koffie bereikte 

inmiddels ook zijn neus en bij binnenkomst 

stond de koffie samen met een schaaltje knie-

perties reeds op tafel. Wat zeuren sommige 

mensen toch, nergens voor nodig… 

Dat bleek ook wel weer bij het journaal, waar 

vroeger nog werd gepraat over een stel kame-

len die los waren gebroken bij het circus in 

een dorp, werd nu gepraat over een stel dom-

me schapen met koebel, die lawaai maakten 

tijdens een toespraak. Nadat hij een extra stuk 

hout in de haard had gelegd en de temper-

ratuur meer dan behaaglijk werd, zakte hij 

langzaam van de zender….. 
 

Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn uw 

takken…… 

Elk jaar weer een feest om samen mit zien 

Mientie op zondagmiddag de boom optuigen 

en dan werd het jaar nog samen doorgeno-

men. 
 

De bevrijding zou gevierd worden en er zou 

een grootst bevrijdingsconcert komen. De 

buurvrouw was lid bij een zangvereniging  en 

het nummer “We ‘ll Meet Again” welke ze 

thuis aan het oefenen was klonk al heel goed. 

De band “De Wiek Live” was ook al een poos 

bezig met repeteren. Tijdens de Koningsnacht 

zou het dak van ons Dorpshuis in De Wiek 

vast gaan trillen en zouden de voetjes van de 

vloer gaan. Mientie schonk een borrel in voor 

beide en ze kropen wat dichter naar elkaar toe 

en de verhalen gingen verder en werden som 

ietwat aangedikt. Een borrel van oenze motor-

club De Antrappers. Mooi toch, dat ze er op 

gepaste wijze nog wat van hun jubileumjaar 

maken. Ondertussen had Geert zien olde Pick

-up gepakt en luisterden ze beide naar het 

nummer De IJsbeer (komt toch uit het Noor-

den)  

Opeens werd de aandacht getrokken door wat 

gestommel bij de voordeur. Zal RoReko dan 

toch langskomen met een rollade of kippepo-

ten? 

Terwijl het gordijn voorzichtig opzij werd 

geschoven, zag Geert nog net iemand in een 

oranje doorwerkjas door de straten schuifelen.  

Dit is nie iemand van de korfballers Mientie, 

die bint toch altied in het blauw? 

Mientie begon te lachen. Geert, wat bij toch 

ook een Pipo. Altied vol grappen! 

Ze waren het beide er wel over eens. Er is dit 

jaar een boel gebeurd, maar ook een boel niet 

gebeurd…! Maar we blieft positief. 
 

Plots, een hels kabaal….. Hevig geschrokken 

kwam Geert weer in de benen. Had hij nou 

gedroomd, was hij van zijn fiets gevallen, of, 

of….? 

Het kopje koffie was van de tafel gevallen en 

precies op zijn kleine teen. Gloeiende kachel-

poten nog an toe. Mientie had intussen een 

stuk worst uut de Wiemel gehaald en een 

brokkie keese lag al op een plaankie. Een 

snelle blik naar buiten leerde hem dat er van 

sneeuw geen sprake was en ook de kerstman 

samen met Rudolph niet langs de weg ston-

den te wachten op de ANWB, vanwege een 

klaphoef van één van de rendieren. 
 

Nadat Geert nog een blok op het haardvuur 

legde, gaf hij zijn schat een dikke knuffel en 

toosten alvast de komende kerstdagen en op 

het nieuwe jaar.  

 

Fijne dagen iedereen en we maakt er mit zien 

allen wat moois van! 

 

Kop dur veur! 

 

Stebo 
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Muziek zal klinken met 

kerst, ondanks lockdown 
 

Het wordt een bijzondere kerst dit jaar. Waar 

we normaliter volop genieten van sfeervolle 

kerstconcerten, blijven muzikanten en pu-

bliek dit kerstfeest thuis. Toch kan dit jaar 

ook thuis vanaf de bank genoten worden van 

kerstmuziek. De muzikanten van Koninklijke 

Muziekvereniging Apollo presenteren in sa-

menwerking met RTV Drenthe ‘Kerst aan de 

Reest’, een muzikaal kerstverhaal dat wordt 

uitgezonden op Eerste Kerstdag om 20:15 

uur en 22:15 uur.   
 

Carolien van Braam, initiatiefnemer van het 

project, vertelt: “Al voor de tweede corona-

golf hebben wij als vereniging besloten om 

onze verantwoordelijk te nemen en voorlopig 

niet meer te repeteren. Dit betekent dan he-

laas ook dat een aantal concerten, waaronder 

het kerstconcert, niet door konden gaan. Om-

dat muziek en kerst onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn, vonden we dat er toch iets 

georganiseerd moest worden. Bij ons thuis 

aan de keukentafel ontstond het idee voor 

Kerst aan de Reest. Met dezelfde insteek als 

The Passion, het verhaal afgewisseld met 

muziek, maar dan uiteraard met het kerstver-

haal als leidraad. Al gauw kreeg het idee 

steeds meer vorm en hadden we al een heel 

goed beeld hoe we dit zouden kunnen uitvoe-

ren. 
 

We hebben het idee voorgelegd aan RTV 

Drenthe en zij waren direct erg enthousiast. 

Ze ondersteunen dit soort kleine projecten 

graag. In slechts een paar weken tijd hebben 

we samen met een klarinetkwartet, saxofoon-

trio en fluitduo een mooi muzikaal program-

ma samengesteld. Een enthousiaste vertelster 

was snel gevonden en op zaterdag 12 en zon-

dag 13 december waren de opnamen in en 

rond de prachtige Protestantse kerk IJhorst - 

de Wijk. Op dat moment viel alles samen. 

Het was ook zo prachtig om te zien hoe de 

muzikanten genoten van het samenspelen. 

Het belooft een prachtige totaalervaring vol 

kerstsferen, troost en warmte te worden.” 

‘Kerst aan de Reest’ wordt op vrijdag 25 de-

cember om 20:15 en 22:15 uur uitgezonden 

op RTV Drenthe.  

Biodiversiteit vergroot 

Vorige week donderdag is er gestart met het 

inzaaien van een wildbloemmengsel, bijen-

mengsel, bollen en zaden bij het wandelpad 

aan de Reest nabij de ijsbaan. In totaal gaat 

het om 300 m2. Het is bedoeld om de biodi-

versiteit een beetje te vergroten. Vrijdagmid-

dag was het projectje klaar. Het gaat in dit 

geval om een bewonersinitiatief vanuit De 

Wijk in samenwerking met Gemeente de 

Wolden. 
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Zorgcentrum Dunninghe 

licht op met sfeervol                  

verlichte kerstbomen 
 

De tuin bij zorgcentrum Dun-

ninghe is vanaf zaterdag een 

stukje gezelliger gemaakt. 

Zaterdag zijn er drie zgn. 

vlaggenmast kerstbomen 

geplaatst, door Henk en Anjo 

van Huls Makelaardij uit De 

Wijk.  
 

Deze zijn voorzien van vijf-

tienhonderd energiezuinige 

ledlampjes. Anjo: 'We wilden 

graag iets doen voor de be-

woners van Dunninghe in 

deze donkere dagen. Het is 

voor hen ook een bijzonder 

jaar geweest'. De drie ver-

lichte vlaggenmast kerstbo-

men zijn geplaatst rondom Dunninghe, zodat 

de bewoners, maar ook voorbijgangers kun-

nen genieten van dit prachtige zicht. Deze 

sfeervolle geste werd bijzonder gewaardeerd 

door bewoners en personeel van Dunninghe.  
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Albert wint 25.000 euro     

bij VriendenLoterij Bingo 
 

Een grote verrassing voor Albert uit De Wijk. 

Hij heeft in de wekelijkse Bingotrekking van 

VriendenLoterij Bingo een bedrag van 25.000 

euro gewonnen. Jan Versteegh, ambassadeur 

van de VriendenLoterij, bracht hem het fees-

telijke nieuws middels een videogesprek. 
 

De 66-jarige Albert uit De Wijk reageert en-

thousiast: “Ik ga binnenkort met pensioen dus 

een deel gaat in de pensioenpot! Verder wil ik 

mijn huis energiezuinig maken en ga ik een 

deel besteden aan mijn kinderen en kleinkin-

deren.” 
 

Win-win 

Bij de VriendenLoterij winnen niet alleen 

deelnemers, maar ook maatschappelijke ini-

tiatieven die mensen met onvoldoende midde-

len en mogelijkheden een steuntje in de rug 

geven. Minimaal 40 procent van de maande-

lijkse inleg van alle deelnemers gaat naar 46 

goede doelen die actief zijn op het gebied van 

gezondheid en welzijn en bijna 3.300 clubs, 

verenigingen en stichtingen in Nederland. 
 

Carbidschieten  

 

Komende oudejaarsdag mag geknald worden 

met carbid, maar er gelden strenge regels. Dat 

hebben de Drentse burgemeesters besloten in 

overleg met Veiligheidsregio Drenthe (VRD). 

Maandag werd al bekend dat er in elk geval 

geen landelijk verbod op carbidschieten komt. 

Het idee bestond om in lijn met het landelijke 

vuurwerkverbod carbid in heel Nederland te 

verbieden. Veiligheidsregio's en gemeenten 

mogen daar nu zelf over beslissen. 

"De belangrijkste boodschap vanuit de ge-

meenten naar inwoners, verenigingen en car-

bidclubs is dit jaar dat carbidschieten alleen 

verantwoord is indien dit gezond en veilig 

kan plaatsvinden. De geldende landelijke co-

vidregels en lokale APV-regels zijn daarbij 

leidend", zegt Marco Out, voorzitter van de 

Veiligheidsregio Drenthe. Als dat op bepaalde 

locaties niet mogelijk is, dan is het dringende 

advies om deze activiteit dit jaar daar niet 

door te laten gaan. 
 

Inbraak Oosterwijkerweg 
 

Donderdagavond 10 december is er ingebro-

ken in een woning aan de Oosterwijkerweg in 

De Wijk. De bewoner trof een ravage aan in 

zijn huis toen hij omstreeks 23.00 uur terug 

kwam van zijn werk. 
  

De inbrekers die vermoedelijk via het wc 

raampje zijn binnen gekomen hebben van 

alles buit gemaakt zoals sieraden, huishoud-

apparatuur (tuin) gereedschappen en bankpas-

sen. Alle materialen zijn in de auto, een witte 

Peugeot Partner van de bewoner geladen. 

Deze is nog steeds niet terug gevonden. Nadat 

de inbrekers binnen waren hebben ze de gor-

dijnen dicht gedaan en het hele huis overhoop 

gehaald. Daarbij werd van alles vernield. De 

bewoner die net zijn huis had verbouwd is 

ontdaan. Heeft u iets gezien, neem dan con-

tact op met de politie De Wolden. 0900 8844 
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