
  

   

De Wijk bindt ijzers onder; eindelijk weer schaatsen! 

                                       9e jaargang nr. 23 l 24 dec 2022 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

 

Schaatsliefhebbers hebben er lang op moeten 

wachten, maar afgelopen weekend was de 

ijsbaan in De Wijk eindelijk weer geopend 

voor publiek. En daar werd gretig gebruik 

van gemaakt. Vele Wiekers bonden de ijzers 

onder, en zwierden over de uitstekende ijs-

vloer. IJsvereniging Dickninge mocht daarom 

weer vele nieuwe leden inschrijven. 
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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) 
 

Verloren 
Verloren: Gouden (zegel) ring, wapen met 

drie kruisjes op ovaal blauw vlak. Indien ge-

vonden graag bellen met :06-2329 3591 

Knieperties bakken                          

in de Wiekslag 
 

Sinterklaas is net weer naar Spanje, maar na-

tuurlijk willen we dat hij volgend jaar weer 

ons dorpje aan doet. Om een steentje bij te 

dragen aan stichting Sinterklaas houden we 

vrijdag 30 december een knieperties verkoop. 

Dus ben je al aan het watertanden bij de ge-

dachte aan knieperties, kom dan langs en haal 

zakje of twee, of drie.  

Lijkt het je leuk om mee te helpen bakken of 

is het jouw onontdekte talent, meld je dan 

aan! Alle hulp is welkom! Geef het door via 

Irma (0652391551) of Mirjam (0614837274) 

of kom even langs in het café. We zien jullie 

vrijdag 30 december vanaf 14.00 uur.  
 

Historische Vereniging             
 

In samenwerking met de Coop De Wijk en 

Koekange heeft u de laatste maanden plaatjes 

kunnen sparen voor: De Wijk-Koekange, een 

verzamelalbum vol geschiedenis.  

De actie is nu voorbij en bij de Historische 

Vereniging, in ons onderkomen in de molen 

Dorpsstraat 65a de Wijk, is het mogelijk in de 

maanden december 2022 en januari 2023 uw 

album aan te vullen met ontbrekende plaatjes 

(uiteraard zolang de voorraad strekt). 

Ook is het mogelijk een verzamelalbum met 

plaatjes te kopen voor €10,- (zolang de voor-

raad strekt). U kunt bij ons terecht elke vrij-

dagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur in de 

molen.  
 

Oude foto’s delen 

Het verzamelalbum was alleen mogelijk door 

het bewaren van foto’s door onze voorouders. 

Voor de Historische Vereniging een reden om 

aan u te vragen foto’s uit vroeger tijden met 

ons te delen, zodat wij ons fotoarchief kunnen 

aanvullen. In januari 2023 is het mogelijk met 

uw foto’s bij ons te komen om deze foto’s te 

laten scannen, bij voorkeur foto’s van voor 

1980. Alles uit vroeger tijden is welkom, zo-

als foto’s van personen, gebouwen, straten, 

schoolfoto’s of van verenigingen. Indien u 

foto’s meeneemt graag alvast op papier ver-

melden wie op de foto staat. Bijvoorbeeld: 

naam, geboortejaar, adres etc. Wanneer: 14 

januari 2023 van 13:00 uur tot 17:00 uur in 

dorpshuis De Schakel in Koekange en 21 ja-

nuari 2023 van 13:00 uur tot 17:00 uur in 

dorpshuis in de Wijk. 
 

Kiekiesmiddag 

Tevens zal er op deze zaterdagen een deel van 

ons fotoarchief uitgestald staan in de dorps-

huizen zodat eenieder zelf kan snuffelen in 

onze fotoboeken. 
 

Drenthe Plat naar De Wijk 
 

Cabaretgroep Drenthe Plat komt op vrijdag 10 

maart 2023 naar Dorpshuis De Wijk. De nieu-

we voorstelling is het 45ste programma, dat 

Drenthe Plat voor het voetlicht brengt. Kaar-

ten a € 15,00 zijn te koop bij het Dorpshuis.  

‘Drentse humor op z`n best’ 
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Vrijblijvende inloopavond 

bij Fotoclub De Wolden 
 

Boeit fotografie jou ook? Of wil je meer leren 

of juist jouw kennis delen? Kom dan geheel 

vrijblijvend naar onze inloopavond op 17 

januari in ’t Neie Punt aan de Jan Wierenga-

weg 109 te Ruinen. (zaal E/F) aanvang 19.30 

uur. 
 

FotoClub De Wolden is een club van en voor 

enthousiaste amateurfotografen die meer uit 

hun hobby willen halen en elkaar hierin als 

fotograaf uitdagen. FotoClub De Wolden be-

staat op dit moment uit 16 leden en wil dit 

aantal graag uitbreiden. De clubleden komen 

in principe 2x per maand bijeen. Dit kunnen 

de eerste (1e) en derde (3e) dinsdagavond van 

de maand zijn, maar ook op een zaterdag- of 

zondagochtend om gezamenlijk ergens te 

gaan fotograferen. De avond bijeenkomsten 

starten om 19.30 uur en eindigen omstreeks 

22.00 uur. De bijeenkomsten op een zaterdag- 

of zondagochtend variëren per activiteit. 
 

Op de inloopavond willen wij een indruk ge-

ven wat de Fotoclub inhoud en doet. Voor de 

pauze behandelen wij een stukje foto-techniek 

en na de pauze worden door leden gemaakte 

foto’s, van hetzelfde thema, besproken. De 

koffie is vanavond tijdens de pauze geheel 

gratis. www.fotoclubdewolden.nl  

Prettige kerstdagen en een goed en gezond 2023 

Wij wensen u: 
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Wenst iedereen fijne feestdagen, en een muzikaal 2023 

Apollo voorziet de Wijk 

van lekkernijen  
 

De Koninklijke Muziekvereniging Apollo 

kijkt terug op een succesvolle speculaasactie. 

Op zaterdag 26 november gingen de muzi-

kanten langs de deuren met pepernoten, spe-

culaasstaven en speculaasbrokken en voorzag 

de Wijk zodoende van alle benodigde lekker-

nijen voor het Sinterklaasfeest. De actie werd 

goed ontvangen door de inwoners van De 

Wijk. 
 

Tot hun verrassing ontdekte de vereniging dat 

niet alle QR betalingen aan de deur helemaal 

goed zijn gegaan: sommige transacties zijn 

niet afgerond en staan nog ‘in de wacht’. Er 

wordt verzocht contact op te nemen met                      

info@apollodewijk.nl als dit bij u het geval 

is. Desalniettemin kijkt de vereniging terug 

op een zeer geslaagde speculaasactie. Apollo 

bedankt iedereen die de vereniging met een 

aankoop heeft gesteund. De opbrengsten ko-

men ten goede aan de muziekvereniging, die 

een harmonieorkest, slagwerkensemble, 

jeugdorkest en blokfluitgroep rijk is.  
 

Oliebollentoernooi  
 

Op donderdag 29 september is er eindelijk na 

twee coronajaren weer het traditionele 

oliebollentoernooi in de sporthal in de Wijk 

voor de jeugd van Vitesse, Wacker en IJhorst. 

 Nu spelend onder de naam Sjo Triville  
 

Dit toernooi wordt georganiseerd door stagi-

aires van Landstede Sport en Beweging. 

Er wordt vijf tegen vijf gespeeld met een 

boarding en grote doelen (2 bij 5 m) zodat er 

meer gescoord kan worden en de bal niet bui-

ten het veld komt. Uiteraard zijn er de gebrui-

kelijke oliebollen en ontvangen de deelne-

mende spelers en speelsters na afloop een 

leuke attentie.  

Wie mogen er mee doen ?  

Uiteraard alle spelers van Sjo Triville en 

vriendjes of vriendinnetjes, die voetbal ook 

wel leuk lijkt. Opgeven kan bij de organisatie  

0613876786. 

mailto:info@apollodewijk.nl


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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Wij kijken terug op een mooi 2022 waar we mooie resultaten hebben mogen neer 
zetten met het team. En willen jullie dan bedanken voor het vertrouwen in ons.  

We wensen jullie fijne dagen en zien jullie graag ook in 2023 bij ons in de salon 
voor gezond haar en een gezonde hoofdhuid.  

Team Trendline Haarmode  

Inloopochtend Koersbal 
 

Beste mensen, U bent nu nog allen druk voor 

de Kerst en Oud en Nieuw. Maar januari 

komt eraan hoor! Dan zijn de feestdagen ge-

weest en wat dan? In het Dorpshuis De Wijk 

is er elke maandagmorgen Koersbal. Echt een 

hele gezellige bezigheid voor een ieder. Leuk 

om eens te proberen wellicht. 
 

Wij willen graag de maandagmorgen op 9 

januari openstellen voor een inloopochtend. 

Misschien wilde u altijd wel even kijken, 

maar niets beslissen. De-

ze maandagochtend kunt 

u vrijblijvend een kijkje 

komen nemen en onder 

het genot van een kopje 

heerlijke koffie met de 

vaste koersballers, praten 

hoe zij het koersbal bele-

ven. Misschien wilt u zelf 

ook wel proberen een 

balletje te gooien. Wij 

willen heel graag het koersbal behouden. Bent 

u wellicht diegene die tijdens de in-

loopochtend onze groep komt versterken. 

Vooral gezelligheid staat bovenaan in onze 

groep bij het koersbal. 
 

U bent meer dan welkom op: 

Maandagmorgen 9 januari. 

Tijd: vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur.  

Dorpshuis De Wijk, Dorpsstraat 78. 
 

Bea Westerbeek. 

Geertje Gol. 

Elly Strabbing. 
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De volgende editie dewijk.info verschijnt 14 jan 2023 
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Laatste clubshow van                 

konijnen en pluimvee                 

vereniging DWO 
 

Met gemengde gevoelens opende erelid Jan 

de Vries vrijdagavond de clubtentoonstelling 

van DWO in De Wijk. De 55e editie was te-

vens de laatste clubshow. Want volgend jaar 

gaat DWO de samenwerking aan met zuster 

verenigingen uit Ruinen en Zuidwolde onder 

de naam:  Kleindiervereniging De Wolden.  
 

De Pluimvee vereniging De Wijk en omstre-

ken werd in 1943 opgericht als een konijnen-

vereniging. Later kwam daar pas pluimvee 

bij. De eerste clubshows werden gehouden bij 

het voormalige café Wittink. De Vries: ‘De 

kooien stonden zelf vierhoog opgestapeld, en 

de paden tussen de kooien waren nauw. Hoe-

wel de Drentse bond hier niet gecharmeerd 

was, werd er ieder jaar toch een show gehou-

den’.  Later verkaste de organisatie naar 

Sporthal de Slenken. Waar meerdere jubile-

ums werden gevierd.  Het tachtig jarige jubi-

leum wordt dus net niet gehaald! 

‘Door vergrijzing zijn er steeds minder leden. 

En vanuit de jeugd is er weinig animo’. Een 

fusie met RCK uit Ruinen en Pels en Pluim 

uit Zuidwolde is daarom onvermijdelijk. Het 

erelid is echter optimistisch over de toekomst. 

‘We laten een gezonde vereniging achter. En 

als we gezamenlijk het ‘wij gevoel’ uitdragen 

dan moet het zeker goed komen’. 
 

Prijzen 

De clubshow was met 161 konijnen en 24 

sierduiven iets kleiner dan in andere jaren. 

Vanwege Vogelgriep was er geen pluimvee 

aanwezig. Waardoor slechts de helft van de 

sporthal in gebruik was als tentoonstellings-

ruimte. In totaal zessentwintig inzenders don-

gen mee naar de prijzen. Deze gingen naar: 

Jan Linde (mooiste Konijn), Henk Kloeze 

(mooiste sierduif) en de combinatie van Tarry 

(mooiste konijn van jeugdlid) Daarnaast wer-

den een aantal leden gehuldigd. Tieme Spij-

kerman (50 jaar lid), Hilko Kruidhof (40 jaar 

lid) De Vries is zelf zestig jaar lid. Engbert 

Kalter komt met vijftig jaar lidmaatschap ook 

in de buurt. En werd daarom eveneens gehul-

digd, en verkozen tot erelid. 
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 De Wolden start met Uniek 

Sporten Uitleen! 
 

Vanaf nu is Uniek Sporten Uitleen beschik-

baar voor inwoners van De Wolden. Wat is 

Uniek Sporten Uitleen en waarom zou je 

hier gebruik van willen maken?  
 

Sport en bewegen houdt je fit. En het geeft 

plezier. Maar welke sport past het best bij 

jou? En waar vind je de benodigde sporthulp-

middelen? Uniek Sporten Uitleen zorgt er-

voor dat mensen met een fysieke beperking 

binnen sporthulpmiddelen kunnen uitprobe-

ren. Door de beschikbaarheid van sportvoor-

zieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit 

het brede aanbod van sporten uiteindelijk de 

sport kiezen die het beste bij je past.  
 

Werkwijze 

Uniek Sporten Uitleen is meer dan alleen een 

sportrolstoel of handbike uitleen, het is een 

mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies 

over het sporthulpmiddel en het gebruik er-

van. Het middel wordt persoonlijk gepast en 

afgesteld op je wensen en tijdens de uitleen-

periode is technische service en onderhoud 

beschikbaar. Indien nodig wordt het product 

afgeleverd op een gewenste locatie. Boven-

dien zijn er geen kosten verbonden aan deze 

dienst. 
 

De sportrolstoel of ander hulpmiddel leen je 

dan minimaal een week tot maximaal zes 

maanden. Binnen die periode kun je namelijk 

een goed beeld krijgen of die sport bij jou 

past, zegt Monique Kalkman van Uniek Spor-

ten Uitleen. "Ook of het fysiek bij je past. Als 

je wilt gaan basketballen maar je kunt die bal 

niet tot de hoogte gooien van de basket, dan 

kan ik me voorstellen dat het geen leuke sport 

is om te doen. Het kan dus dat het aan je fy-

sieke gesteldheid ligt dat basketbal geen optie 

is. Kom je daar na twee maanden achter en je 

wil bijvoorbeeld gaan rolstoel hockeyen met 

een andere rolstoel dan is dat geen probleem 

bij Uniek Sporten Uitleen. Zo kun je meerde-

re keren een beroep doen op deze uitleenser-

vice om te kijken wat bij jou past."  

Na de uitleenperiode kan de gebruiker een 

rapport krijgen met de maten van het gewens-

te hulpmiddel. Met dit rapport kan men ver-

volgens naar de gemeente voor het aanvragen 

van het juiste sporthulpmiddel.  
 

Hulpmiddelen 

In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen 

zijn vijf hulpmiddelen beschikbaar, te weten 

de allround sportrolstoel, court sportrolstoel, 

lig bike, aankoppelbare handbike en Running 

Frame. Sport wethouder Egbert van Dijk: 

“Sport is voor iedereen belangrijk en we vin-

den dat iedereen mee moet kunnen doen. 

Daarom is het van groot belang dat onze ge-

meente meedoet aan de uitleenpool. Lichaam 

en geest hebben beweging nodig. Een jeugd-

lid op de schietvereniging heeft een rolstoel 

aangevraagd. Hij kan straks niet alleen zelf-

standig schieten vanuit een rolstoel, maar kan 

ook toewerken naar zijn droom; het EK vol-

gend jaar in Rotterdam. Dat is waarom we dit 

faciliteren.”  
 

Vanaf 1 november is Uniek Sporten Uitleen 

voor in ieder geval drie jaar beschikbaar in 

De Wolden. De dienst wordt mede mogelijk 

gemaakt in samenwerking met SportDrenthe, 

Uniek Sporten, Welzorg, NOC*NSF en 

Fonds Gehandicaptensport. Wilt u meer infor-

matie over Uniek Sporten Uitleen, kijk dan op 

www.unieksporten.nl/uitleen. 
 

Triville JO15-1 kampioen in 

de Hoofdklasse 
 

De spelers van Triville JO15-1 hebben een 

geweldige prestatie neergezet. Ze werden 

zaterdag kampioen in de Hoofdklasse na een 

gelijkspel tegen de laatst overgebleven con-

current Olympia'28 in Hasselt,  
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Wordt Wacker sportploeg van 

het jaar?  
 

Na een lange periode van coronamaatregelen 

kon er in 2022 gelukkig weer volop gesport 

worden en zijn er veel toernooien georgani-

seerd. Daarom is de gemeente benieuwd wel-

ke prestaties de inwoners uit De Wolden heb-

ben geleverd. Dit kan op provinciaal, natio-

naal of internationaal niveau zijn geweest. 
 

Kent u één of meerdere sporters en/of teams 

die een bijzondere prestatie heeft/hebben ge-

leverd? Dan kunt u de gegevens van de spor-

ter (s) inclusief de behaalde prestatie mailen 

naar sport@dewolden.nl.  
 

Een sportploeg die in aanmerking zou kunnen 

komen is v.v. Wacker. De eerste selectie heeft 

het seizoen 2021-2022 afgesloten met een 

kampioenschap in de vierde klas en een pro-

motie naar de derde klasse. Dit alles met in-

drukwekkende statistieken van 22 overwin-

ningen en vier gelijke spelen.  
 

Nomineren kan tot uiterlijk maandag 16 janu-

ari 2023. Het Sportgala Drenthe is op maan-

dag 6 maart 2023 in Schouwburg Ogterop in 

Meppel.  

Melkveehouders trakteren               

op warme chocolademelk  
 

Bewoners van Zorgcentrum Dunninghe wer-

den vrijdagmorgen getrakteerd op warme 

chocolademelk met slagroom. Jan en Trea ten 

Kate van het gelijknamige melkveebedrijf uit 

Koekange waren aanwezig om het warme 

drankje te serveren. Trea is daar geen onbe-

kende. ‘Mijn vader woont nu drie jaar in 

Dunninghe, en ik ben daar vrijwilliger’. 
 

In aanloop naar de kerstdagen gaan leden-

melkveehouders van FrieslandCampina op 

bezoek bij zo’n driehonderd verzorgingste-

huizen in heel Nederland. Samen trakteren ze 

ruim 35.000 bewoners en hun verzorgers op 

warme Chocomel met slagroom. Het is dit 

jaar de vijfde keer op rij dat de Chocomel-

actie door een enthousiaste groep melkvee-

houders wordt georganiseerd. 

Jan: ‘Wij leveren de melk aan Friesland Cam-

pina. En de keus was snel gemaakt dat wij dit 

in Dunninghe gingen uitdelen. De bewoners 

konden dit gebaar waarderen. ‘Het is weer 

eens iets anders dan de koffie en thee die ze 

elke dag drinken’, aldus een van de begeleid-

sters. 

Bewoners van Dunninghe werden getrakteerd op warme chocolademelk met slagroom.  
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Vijftienhonderd bomen        

geplant in Dunninger Bos 
 

Blijven er nog bomen staan in het Dunninger 

Bos zo vroegen bezorgde inwoners zich twee 

jaar geleden af? Bijna driehonderd Lariksen 

werden er toen geveld. Dit was volgens de 

eigenaars van het bosperceel, de familie ten 

Wolde, Evelien Rooze en Magreet Moret-

Wessels Boer nodig om het houtbestand op te 

schonen, het goede hout meer kans te geven 

en de 'rommel' zoveel mogelijk te verwijde-

ren. 

De eigenaren beloofden toen dat er nieuwe 

bomen geplant zouden worden. En dat ge-

beurt momenteel. Maar liefst vijftienhonderd 

bomen worden er geplant door leerlingen van 

AOC Terra Groen.  Dit gebeurde onder toe-

ziend oog van Projectleider Leon Djanovic. 

Het gaat om inlandse houtsoorten zoals: Ber-

ken,  Eiken, Douglas, Tamme Kastanje, Vlier-

bes en Meidoorn. Vorige week vrijdag wer-

den er al zeshonderd gezet. En afgelopen 

week hetzelfde aantal. Voor de Kerstdagen is 

de klus geklaard.  De eigenaren nemen alle 

kosten voor hun rekening. 

Duiken voor het goede doel 
 

Duik voor Doelen. Zo heet de Nieuwjaarsduik 

genoemd die motorclub de Antrappers uit De 

Wijk op zondag 1 januari 2023 gaat organise-

ren. In 2005 begon dit als grap om het jubile-

um jaar met een frisse start te beginnen. Na 

twee coronajaren is het inmiddels de negen-

tiende keer dat deze plaats gaat vinden.  

Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de duik  

 naar een tweetal goede doelen in De Wijk en 

IJhorst.  Deze worden eind december bekend 

gemaakt. 
 

De duikers ontvangen na de duik een warme 

versnapering en een aandenken in café de 

Wiekslag of de Tente in IJhorst, waar dan ook  

nog gelegenheid is om onder genot van een 

drankje van de clubs te toasten op het nieuwe 

jaar. De Nieuwjaarsduik wordt ook dit jaar 

weer gesponsord door Unox en  wordt daar-

mee aangemerkt als ‘serieuze Nieuwjaars-

duik’. Er kan worden deelgenomen door ie-

dereen die dat wil. Als je maar kunt zwem-

men! Mee doen is voor eigen risico. Ludieke 

kleding bij de duik wordt op prijs gesteld, 

maar is niet verplicht. Deelname is in principe 

kosteloos. Maar van elke duiker wordt een 

bijdrage van minimaal € 5 euro verwacht voor 

het goede doel. Van het aanwezige publiek 

wordt eveneens een donatie verwacht. De 

duikers ontvangen na afloop een warme ver-

snapering en een aandenken.  
 

De Nieuwjaarsduik vindt plaats in de Reest 

nabij de brug aan de Julianaweg. Verzamel-

punt is om 13.30 uur bij café de Wiekslag, of 

bij de tent nabij de brug om 13.45 uur. Het 

startschot klinkt om 14.00 uur. Publiek wordt 

verzocht zoveel mogelijk te voet te komen. 

Automobilisten worden verzocht hun auto 

zoveel mogelijk te parkeren in de woonwijk 

rond de Julianaweg of bij de kerk in IJhorst.  
 

Kerstwandeling  
 

Op tweede kerstdag organiseert sportschool 

Atlas Sport een kerstwandeling. De start is bij 

Atlas Sport, H. Tillemaweg 63b in De Wijk. 

Starten kan tussen 9 en 11 uur en je kunt kie-

zen uit twee routes: 5 of 10 kilometer 

Halverwege de routes staat er drinken en lek-

kers klaar voor alle wandelaars. En natuurlijk 

kun je onderweg genieten van de bijzondere 

klanken van de midwinterhoorn, die de 

Riesteblaozers laten horen. Meedoen kost                  

€ 3,50 per persoon; kinderen t/m 12 jaar: € 1 

per persoon. Betalen kan met pin of contant. 

Vooraf aanmelden is niet nodig. Veel wandel-

plezier gewenst! www.atlassport.nl  
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Noodfonds voor inwoners  
 

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.  
 

Energietoeslag aanvragen 
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.  
 

Oud papier 
 

Vanaf januari 2023 wordt het oud papier en 

karton (OPK) opgehaald door PreZero. Het is 

dan niet meer mogelijk om (dozen met) oud 

papier naast de container aan te bieden. Uw 

container voor oud papier en karton wordt 

vanaf volgend jaar, net zoals de containers 

voor restafval, PMD en GFT, geledigd met 

een afvalwagen voorzien van een zijlader. 
 

Dit betekent dat de OPK-container niet meer 

geleegd zal worden met behulp van vrijwil-

ligers. Hierdoor moet de OPK-container ook 

op dezelfde manier worden aangeboden als 

uw andere containers. 
 

Dit betekent: 
 

De container moet met de opening van het 

deksel naar de straat staan; 

De containers moeten bij voorkeur 2 aan 2 

met een tussenruimte van ca. 30 cm. worden 

aangeboden; De aangeboden container moet 

minimaal twee meter van obstakels (zoals 

lantaarnpalen, verkeersborden etc.) verwij-

derd zijn; Het deksel van de container moet 

volledig gesloten zijn (om verwaaiing te voor-

komen); Oud papier en karton dat niet in de 

container wordt aangeboden (maar erbij 

wordt geplaatst) wordt niet ingezameld; 

Op de inzamel dag, die u kunt vinden in de 

afvalkalender, moet uw container vanaf 07.00 

uur aan de straat staan. Door deze wijziging 

van inzamelen, wordt materiaal dat naast de 

container aangeboden wordt, niet meer mee-

genomen. Wanneer uw oud papier en karton 

niet in de container past dan kunt u dit gratis 

op de milieustraat aanleveren. Daarnaast staan 

er op de website dewolden.nl/afval enkele tips 

hoe u optimaal gebruik kunt maken van de 

ruimte in uw container. 
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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…………………….. 
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Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info 

Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl  en www.dewijk.info 

Volgende editie verschijnt 14 jan 2023. Kopij inleveren voor 9 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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