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Roelof Hulzebos stopt na 50 jaar als scheidsrechter

Maandagmorgen 21 oktober werd Roelof
Hulzebos even in het zonnetje gezet vanwege
zijn afscheid als scheidsrechter in de voetbalwereld. Maar liefst vijftig jaar heeft hij deze
taak (een van) vervuld maar hij vond het nu
wel mooi geweest. Onder het genot van een

kopje koffie met gebak werd Roelof een cadeaubon uitgereikt. Namens het bestuur van
Wacker werd hij hartelijk bedankt voor de
vele uurtjes die hij op het veld vertoefde. En
zeker ook voor de goede en sympathieke
wijze waarop hij de wedstrijden floot.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Open dag 24uurs opvang

Opbrengst Nierstichting

Stichting Vrijheid in Christus zet op zaterdag
2 november haar deuren open voor ieder die
een kijkje wil nemen in het leven op de boerderij. Vrijheid in Christus wil een open huis
zijn voor ieder die is vastgelopen in zijn of
haar leven. Leven als gezin, samen werken,
wonen en verantwoordelijkheid nemen voor
je eigen leven, zijn dingen waar het dagelijks
om gaat. Ook zijn de vele dieren en de prachtige buitenruimten van de boerderij te bezichtigen. Het huis is open van 11.00 tot 16.00
uur en is te vinden buiten De Wijk aan de
Commissieweg 13.

Allereerst beterschap gewenst voor de Hr. De
Vries en dank voor de vervanging van de
collecte door mevrouw de Vries. Uiteraard
ook dank aan de andere collectanten die weer
de moeite hebben genomen om de collecte
voor de Nierstichting te verzorgen. Sommige
collectanten extra dank voor de extra wijken
die door hen gelopen zijn i.v.m. vakantie of
andere redenen waarom sommige wijken
anders niet aan bod zouden zijn gekomen.

Het was dit jaar een mooie opbrengst. De
totale opbrengst was 993,48 euro. Vorig jaar
was de opbrengst ruim 857,00 euro. Een positief verschil van 136,00 euro. Geweldig
dus. De opbrengst van de beste bus was
Terwijl ik rustig door het dorp fietste, viel
75,54 euro. De moeite waard. Dat geldt ovemijn oog op vooral de prachtige woningverrigens voor alle bussen. Alle beetjes helpen
beteringen in de buurt van de Briëtweg, Wilen de inzet van alle collectanten is geweldig.
helminaweg, Beatrixweg enz. Mooie woninIk hoop dan ook dat u allemaal volgend jaar
gen, goed aangelegde wegen enz. En toch
weer van de partij bent. Als u om wat voor
was er iets dat mijn oog trok! Een wat wonredenen niet kunt hoop ik dat u iemand weet
derlijke straataanduiding van de Wilhelminadie u kan vervangen. Mochten er kandidaten
weg! Kennelijk had men vergeten om het
zijn die ons willen ondersteunen met collecofficiële straatnaambordje te plaatsen. Er was
teren kunt u contact opnemen met mij.
door omwonenden al eens naar geïnforR. Bernardus (coördinator Nierstichting, tel.
meerd, doch zonder resultaat.
441546
Oud-gemeentemedewerker (men zegt dat het
de bekende Wijker R.H. is), wist wel raad!
Hij pakte een stuk draad, een plank, een
Te koop gevonden, verloren,
kwast en wat verf en…u ziet het resultaat op
aangeboden e.d.
bijgaande foto!
Hoe gemakkelijk kan iets toch zijn!
Rits stuk?
Jan Tijink
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Prins Clauslaan 50
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Wat me dit keer opviel!!

Onderdak voor oldtimers gezocht!
Ik zoek onderdak voor mijn 4 oldtimers,
liefst droog en in de buurt. 06-15618812

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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Basiscursus bijenhouden
In de cursusplaatsen Pesse-Beilen vonden
onlangs de examens plaats van de basiscursus Bijenhouden 2019. De cursussen worden
georganiseerd door groep Drenthe van de
Nederlandse Bijenhouders Vereniging, het
samenwerkingsverband van de negen Drentse afdelingen. In Pesse – Beilen waren er
maar liefst zeventien kandidaten geslaagd.
Waaronder ook Berto Smit uit De Wijk.

voegde leraar bijenteelt – de heer Piet Steffen
uit Twello - aan onze organisatie te kunnen
binden. De organisatie van de bijenteeltcursussen is in handen van Roel Broekman uit
Koekangerveld. Belangstellenden voor deze
cursussen kunnen zich aanmelden via de
website www.bijenhouders.nl

Apollo bedankt v/d belt

Het harmonieorkest en het slagwerkensemble
van de Koninklijke muziekvereniging Apollo
De cursus werd gegeven door heer Jan Arie
in De Wijk maken als sinds vele jaren gevan Berkum uit Gees. Het examen bestaat uit bruik van de door Interieurwereld Van de
een schriftelijk gedeelte en een praktijkbeoor- Belt ter beschikking gestelde vrachtauto’s
deling welke gedurende de praktijklessen is
voor het vervoer van het instrumentarium
opgemaakt. Na deze basiscursus zijn de kan- naar de verschillende locaties waar de orkesdidaten in staat om zelfstandig een bijenvolk ten optreden in binnen en buitenland. De verte verzorgen. Allerlei handelingen die men
eniging waardeert dit zeer en om dit te ondermoet uitvoeren zijn uitvoerig behandeld en in strepen overhandigde voorzitter Lambert Vos
de praktijk geoefend onder leiding van erva- van de Koninklijke muziekvereniging Apollo
ren imkers van de verschillende plaatselijke
in Interieurwereld een boeket bloemen aan
afdelingen van de NBV. Dit zijn de afdeling Alet van de Belt.
Meppel, De Wijk, Hoogeveen en Ruinen. Na
deze cursus kunnen de nieuwe imkers allerlei
vervolgcursussen volgen als de cursus gevorderd imker, cursus koninginnenteelt of cursus
honingkunde.
Ook in Drenthe is er nog steeds toenemende
belangstelling voor het houden van bijen.
Men is zich er steeds meer van bewust dat de
honingbij een belangrijk rol in de voedselvoorziening speelt en van groot belang voor
de totale biodiversiteit is. Het volgend jaar is
de organisatie van groep Drenthe er in geslaagd om ook in het Informatiecentrum van
het Drents Landschap in De Stapel bij De
Wijk een basiscursus te gaan organiseren. We
zijn erin in geslaagd nog een volledig be-
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Wat me nog meer opviel!!
Dat was een druk bezochte bijeenkomst in
het restaurant van zorgcentrum Dunninghe.
Wat was daar nou aan de hand? Wel, Akkie
Kramer, medewerkster van dit zorgcentrum,
had deze bijeenkomst georganiseerd, omdat
er een biljart werd aangeboden door de businessclub Wacker De Wijk. Deze club, een
groep jonge ondernemers, zakenlui enz., had
namelijk vernomen dat men in ‘Dunninghe’
voor de bewoners wel graag over een biljart
wilde beschikken. Men had het al eens eerder
gevraagd, doch dat verzoek was om allerlei
reden afgewezen. De businessclub, die wel
vaker activiteiten in onze regio financieel
ondersteunt, pakte de koe bij de hoorns en
wist bij een bevriende relatie (ook lid van die
club) een biljart op te scharrelen. Nou kun je
een biljart niet zo maar even op een kar een
plaatsen, achter een auto knopen en klaar is
Kees. Nee dus! Het biljart moest helemaal uit
elkaar gehaald worden en in ‘Dunninghe’
opnieuw in elkaar gezet worden. Vakman
werk dus! (Installatietechniek de Wiek heeft
gezorgd voor ophangen van de lampen boven
het biljart, en ophangen scorebord, keu stan-

daard en biljartklok) De businessclub heeft
alle kosten voor haar rekening genomen en
afgelopen vrijdagmiddag was het grote moment daar en konden twee wat oudere bewoners, onder luid applaus van de zaal vol supporters, hun eerste ‘stoten’ verzorgen. Een
prachtige aanwinst voor ‘Dunninghe’ en een
geweldige verhoging van de gezelligheid. Een
schitterende geste van de businessclub Wacker onder het motto: ‘Jonge en oud’! Ter
plekke werd er al een klein biljartclubje opgericht. Akkie Kramer sprak namens alle bewoners van ‘Dunninghe’ haar dank uit voor dit
geweldig gebaar van de businessclub. Jan
Tijink Prins Clauslaan 50

Vertelgroep levensverhalen
Op donderdag 14 november om 20.00 uur is
er een introductieavond vertelgroep levensverhalen in de Wijk. In deze groep kunnen
levensverhalen of gedeelten daarvan gedeeld
worden met elkaar. Vanaf januari-maart 2020
vinden zes bijeenkomsten plaats. Adres: De
Vos van Steenwijkstraat 21 in De Wijk.
Informatie te verkrijgen via mail
corahoorn@gmail.com of 06-22106723

Er wordt al goed gebruikt gemaakt van het biljart, dat door BC Wacker is aangeboden.
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Schoenendoosactie

erkende rijinstructeurs in de auto van de deelnemers. De dag bestaat verder uit een theorie
sessie, reactietest, ogentest en een gehoortest.
Tevens wordt er gezorgd voor een uitstekende
uitgebreide lunch. De locatie is Buddingehof,
Dijkhuizen 66 te Ruinerwold.
De dag begint om 09.00 uur met inloop en
een kopje koffie of thee. Aanvang van de dag
training is om 09.15 uur met een uitleg van
wat er van u wordt verwacht. En de indeling
van de personen met betrekking tot de onderdelen waarmee ze beginnen.

Actie4kids, beter bekend als de schoenendoosactie, gaat weer van start. Het is bij deze
actie de bedoeling dat kinderen in Nederland
een schoenendoos versieren en vullen met
schoolspullen, verzorgingsspullen en speelgoed.
De organiserende stichting doet er een boekje
met Bijbelverhalen bij en daarna worden de
dozen in verschillende ontwikkelingslanden
uitgedeeld. De kinderen daar ervaren de
schoenendoos echt als een cadeautje. Nu zou
het natuurlijk leuk zijn als er zoveel mogelijk
schoenendozen gevuld en verstuurd kunnen
worden (voor de verzending wordt een bijdrage van 5 euro per schoenendoos gevraagd).
Meer informatie over de actie is te vinden
op actie4kids.org. Een deelnameformulier is
op voorgenoemde website te downloaden of
af te halen bij Molenstraat 22 in De Wijk.
Hier kunnen ook de gevulde schoenendozen,
vóór vrijdag 15 november, worden ingeleverd.

Verkeers-opfriscursus
Veilig Verkeer
Op dinsdag 5 november organiseert Veilig
Verkeer, de afdeling De Wolden in samenwerking met de afdeling Meppel wederom
een verkeers-opfriscursus/training voor verkeersdeelnemers.
Dit is een leuke/leerzame dag voor personen
van 60 jaar en ouder om hun rijvaardigheid te
testen. Dit gebeurt onder begeleiding van

De eigen bijdrage voor deze leerzame dat is €
25,00 en € 35,00 voor een echtpaar/partner op
het zelfde adres. Opgeven is komen en betalen. (Buiten overmacht natuurlijk) Dit i.v.m.
het inhuren van rijinstructeurs en reservering
lunch ed.
Er zijn voor 5 november nog plaatsen beschikbaar. Voor nadere informatie kunt u zich
ook wenden tot dhr. van ’t Zand van de Ouderenbond De Wolden die zelf ook de training heeft gevolgd. De training heeft uiteraard geen enkel invloed op uw rijbewijs. En
de dag wordt afgesloten met een certificaat
van deelname en een theorieboek.
U kunt zich opgeven bij H. Boelen, voorzitter
VVN De Wolden 0528-372568. H. v/t Zand
Ouderenbond De Wolden 0528-372345 of J.
Huizing, coördinator van de opfriscursus De
Wolden/De Wijk telefoon 06-30254602. Ook
inwoners van Westerveld van 60 jaar en ouder worden uitgenodigd om deel te nemen aan
de opfriscursus.
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uitgaven. Er kon bezuinigd worden op een
aantal posten, zoals het abonnement op de
mobiele telefoon, gas/elektra en de zorgverzekering. Ook werden een aantal abonnemenHet informatiepunt geldzaken gaat in 2020
ten opgezegd als loterijen en een tijdschrift
door. In het voorjaar van 2018 is het informa- dat eigenlijk weinig werd gelezen. Hierdoor
tiepunt in De Wolden als pilot gestart. Vrij
ontstond meer ruimte voor mevrouw, zowel
snel bleek dit informatiepunt in een behoefte financieel als in haar hoofd.” Bovenstaande is
te voorzien. De pilot is nu afgerond en gaat
een goed voorbeeld van inwoners die tijdig
het informatiepunt regulier door.
hulp inschakelen, voordat er misschien betaInformatiepunt geldzaken De Wolden is een lingsachterstanden ontstaan.
samenwerkingsverband tussen Welzijn De
Wolden, gemeente De Wolden, Humanitas
Advies thuis of op locatie
Thuisadministratie en Diaconaal Verband De Mensen die met vragen over geldzaken zitten,
Wolden. Uit de pilot blijkt dat vanuit alle
kunnen bellen om een afspraak te maken.
lagen van de bevolking een beroep wordt
Deze afspraak is normaal gesproken bij de
gedaan op het informatiepunt. Niet alleen
mensen thuis, maar kan ook op een andere
mensen die rond het minimum leven. “Alleen locatie. Via de telefoon kan ook advies woral een luisterend oor bieden is soms al geden gegeven. Sommige vragen beantwoorden
noeg” merkt budgetcoach Sandra Brens op.
de dames zelf, maar er wordt ook doorverwe“Je hebt niet altijd een-twee-drie een pasklare zen naar de budgetcoach, vrijwilligers, maatoplossing voor bijvoorbeeld financiële proschappelijk werk of de afdeling schuldhulpblemen, maar het geeft rust en minder stress
verlening van de gemeente.
dat men er niet alleen voor hoeft te staan”
weten de dames Aïsha Slot en Gerrie de Roo. Contact met het informatiepunt

Informatiepunt geldzaken
De Wolden gaat door!

Hulp op diverse gebieden
De medewerkers helpen bij allerlei geldzaken, met behulp van de budgetcoach en vrijwilligers, die specifieke kennis hebben op
diverse vlakken. Dat kan gaan over belastingaangiftes, informatie over minimaregelingen
of het helpen bij aanvragen hiervan. Ook ondersteuning bij andere betalingsregelingen of
kwijtscheldingen, overzicht en inzicht krijgen
in de inkomsten/uitgaven, en het (leren) omgaan met een budget is een voorbeeld van de
te bieden hulp.
“Er werd een keer gebeld door een mevrouw
met een laag inkomen en best hoge lasten. Ze
kwam iedere maand wat geld tekort. Ze wist
dat er iets moest gebeuren, maar ze wist niet
goed wat. Samen met de budgetcoach is een
overzicht inkomsten/uitgaven gemaakt. Al
snel bleek dat zij in aanmerking kwam voor
een aantal minimaregelingen en zelfs gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Daarnaast is gekeken naar haar

Het informatiepunt geldzaken is te bereiken
van maandag tot en met donderdag tussen
9.00 en 12.00 uur via 0528-217022 of via
info@informatiepuntgeldzaken.nl. Meer informatie is te vinden op
www.informatiepuntgeldzaken.nl. Blijf niet
zitten met betalingsachterstanden of andere
financiële vragen, voorkom stress en vraag
hulp!
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SWE Apollo
gaat de grenzen over
Op uitnodiging van het Slagwerkensemble
van de Stedelijke Muziekvereniging Huissen,
verleende het SWE Apollo haar medewerking aan de slagwerkdag, welke voor de vierde maal werd georganiseerd.
Na een hartelijk ontvangst door dirigent Mike de Geest van Huissen werden de instrumenten uitgeladen voor het repeteren van het
finalestuk, welke op het eind van de avond
door alle drie deelnemende verenigingen
gezamenlijk zou worden gespeeld.
Mooi om te zien en horen was de diversiteit
van de instrumenten. Slagwerkgroep Sempre
Crescendo uit Diepenveen alleen maar met
ongestemd slagwerk het SWE Huissen met
een mooie bezetting van melodisch en de
uitgebreide bezetting van SWE Apollo.
Nadat de presentator de vele aanwezigen had
verwelkomd, volgde voor de pauze een gevarieerd programma van de slagwerkgroepen
uit Diepenveen en Huissen. In de pauze werden de instrumenten van SWE opgesteld en

met een spetterende start was de aandacht
van het publiek getrokken.
Onder bezielende leiding van dirigent Erik
Zweers, werd alles uit de kast getrokken, van
een Medley van ABBA, tot aan African
Symphony. Als je je ogen dicht deed, waande je je in donker Afrika met op de achtergrond het indringende ritme van de djembé
‘s. Het optreden werd afgesloten met een
toegift en staande ovatie, maar dit betekende
nog niet het einde van de avond.
Alle muzikanten van de drie verengingen
zochten een plekje op en als spetterende afsluiting van de avond werden beide muziekstukken gespeeld, welke ’s middags werden
ingestudeerd! Al met al een zeer geslaagd
muziekfestijn, waarbij samenwerking en gezelligheid hoog in het vaandel stonden!

Najaarsconcert 16 november
Op zaterdag 16 november geeft het harmonieorkest van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit De Wijk een Najaarsconcert
in de Protestantse kerk IJhorst De Wijk. Het
concert begint om 20.00 uur en de kerk is
open vanaf 19.30 uur.
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De Havezate leeft!
Het dorpshuis van de Wijk is nu echt van het
dorp. Twee weken geleden heeft het bestuur
van de Havezate, namens het dorp, officieel
het beheer van het dorpshuis van de gemeente
overgenomen. ‘Dus nu bepalen we als dorp
zelf hoe we van de Havezate een gezond en
levend dorpshuis maken voor alle dorpsbewoners’ zegt Jan Boerstra. Samen met Jikke Tuiten en Mark van Braam onlangs toegetreden
tot het nieuwe bestuur.

organiseren van evenementen en zakelijke
bijeenkomsten. De voorbereidingen lopen om
het dorpshuis de gehele week open te stellen,
dus ook in de weekenden.

Bestuursvoorzitter Tinus Nijstad: ‘De bedoeling van een dorpshuis is dat het voor en door
dorpsbewoners draaiende wordt gehouden.
Zoals gezegd, ideeën en plannen zijn er al. Nu
gaat het erom dat we samen deze plannen
realiseren’. Het bestuur en de medewerkers
van de Havezate zijn al volop bezig met zaken te verbeteren en het bedenken van nieuwe
De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Sinds activiteiten. De verenigingen in het dorp hebben veel waardevolle suggesties gedaan voor
kort is de kinderopvang vaste huurder in het
het verbeteren van het dorpshuis. Genoemd
dorpshuis. Ook hebben zich al meerdere
dorpsbewoners gemeld die nieuwe activiteiten zijn het verven van de wanden met warme
kleuren, ander meubilair en het verbeteren
willen organiseren in het dorpshuis. Een enthousiaste groep van jongeren en volwassenen van de verwarming, garderobe en toiletten.
wil de jeugdsoos weer nieuw leven inblazen. Het gaat er nu om dat we deze plannen kunEn liefhebbers van swingende dansmuziek
nen uitvoeren. Daarvoor komen we graag in
kunnen alvast 24 januari 2020 in hun agenda contact met enthousiaste dorpsbewoners die
reserveren voor een ouderwets gezellig dans- zich willen inzetten voor ons mooie dorpsfeest met muziek uit de jaren ’60 tot 90’. Na- huis.
dere informatie over het dansfeest volgt nog.
Wil je iets organiseren in het dorpshuis, wil je
De vernieuwde Havezate is geschikt voor
mee helpen of weet je instanties of mensen
uiteenlopende activiteiten. Naast dorpsactivi- die iets voor het dorpshuis kunnen betekenen?
teiten, familiebijeenkomsten en verenigings- Neem dan contact op met de werkgroep Haactiviteiten leent het dorpshuis zich voor het
vezate werkgroephavezate@gmail.com

De drie nieuwe bestuursleden v.l.n.r. Jan Boerstra, Mark van Braam en Jikke Tuiten
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klarinettist Ilona Slomp of Ilona in duet met
Gerben. Mindfulness werd aangeboden in de
caravan die tussen de kerk en de Reesthof
was gesitueerd. Er was voor elk wat wils. De
Voor de eerste maal is Rouw Verlicht georga- avond werd afgesloten met een hapje en een
niseerd in De Wijk/IJhorst. Een bijeenkomst drankje en alle ruimte en tijd om met elkaar
voor nabestaanden en voor ieder die te maken in gesprek te gaan.
heeft met rouw, in welke vorm dan ook. Een
avond waarin allerlei activiteiten werden aan- Rouw Verlicht bleek een mooie manier om
samen te komen rondom rouw en verlies. Een
geboden, waar kosteloos aan deel genomen
avond waarin de warmte, aandacht en verbinkon worden.
ding voelbaar waren.

Rouw Verlicht
enthousiast ontvangen

Muziek op Schoot
Kinderen kunnen al heel jong genieten van
muziek en muzikale spelletjes. Vol aandacht
luisteren ze naar liedjes en instrumenten. Je
hoeft zelf niet muzikaal te zijn. Jouw kind
vindt het altijd mooi als je zingt, ook als je
zelf denkt dat het misschien wel beter zou
kunnen.
Er kan gesproken worden van een groot succes. De Reesthof en de kerk van IJhorst waren gevuld met belangstellenden. Een heel
goede opkomst die de dromen van de organisatoren, Sandra Brongers en Gerda Habes,
ver te boven steeg.

Taalontwikkeling
Zingen en muziek maken is goed voor de
ontwikkeling. Taal, spraak en muziek hebben
veel overeenkomsten: ritme, klank en intonatie. Het zingen en spelen van liedjes is dan
ook een uitstekende manier om de taalontHet goede gevoel begon al bij de entree. Het wikkeling te stimuleren. Bovendien is het
pad naar de kerk en de Reesthof was prachtig onthouden van woordjes en melodieën een
prima training voor het geheugen en de converlicht met honderden lichtjes. Her en der
stond een vuurkorf te branden en gaf een fij- centratie.
ne, warme sfeer. Zelfs op het pad achter de
Greet Polman
kerk, bij de klokkenstoel, waren er lichten
Hbo-muziekdocente Greet Polman verzorgt
ontstoken. Deze leidden naar een bijzonder
de BoekStartuurtjes Special – Muziek op
fraai ingerichte gedachtenisplaats waar ieder Schoot. Haar specialisme is muziek voor joneen kaarsje kon aansteken.
ge kinderen.
Eenmaal binnen werden de gasten onthaald
Muziek op Schoot
met koffie en gebak. Na het welkomstwoord Vrijdag 15 november 10.00-11.00 Bibliowerd men door de klanken van trompettist
theek De Wijk
Gerben Bakker, die buiten bij het ooievaarsnest zijn plekje had, muzikaal begeleid om de Muziek op Schoot is voor (groot) ouders en
weg te vervolgen naar de kerk, waar diverse oppas en hun kinderen van 1 tot 3 jaar. Deelworkshops werden gegeven. Binnen kon men name is gratis. Aanmelden is noodzakelijk.
Dat kan via info@bibliotheekzuidwolde.nl
aan de activiteiten deelnemen, met elkaar in
gesprek gaan, of zich een moment terugtrek- (o.v.v. Muziek op schoot + datum) of 0880128290.
ken bij de tonen van harpist Carina Schaaij,

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
KY\R^LYR
]HU
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

13
Corrie had namelijk vanwege noodweer haar
fiets op haar werk laten staan. Snel moest
daarvoor wel 10 kilometer extra fietsen met
Het was zaterdag 26 oktober 2019 een heu- twee fietsen tegelijk. Die acrobatiek had hij er
gelijke dag voor Snel Kooy (85) en Corrie graag voor over. Zijn toekomstige schoonKooy – Van Minde (87). Beide echtelieden moeder nodigde hem direct uit voor een kopje koffie op zondagochtend na de kerk. En
stapten 60 jaar geleden in het huwelijkstoen sloeg al gauw de vonk over. Ze verloofbootje. Burgemeester De Groot van De
den zich op 21 maart 1959 en op 26 oktober
Wolden kwam het diamanten bruidspaar
daarom persoonlijk feliciteren met een bos van dat jaar volgde het huwelijk.
bloemen. Corrie en Snel genoten zichtbaar Verhuizing naar De Wijk
van het plezierige en persoonlijke gesprek Samen kregen Corrie en Snel een zoon en een
met hun vriendelijke burgervader.
dochter, die op hun beurt zorgden voor vijf

Echtpaar kijkt dankbaar
terug op 60 jaar lief en leed

kleinkinderen. Het waren ook de kinderen
die de aanleiding gaven om te verhuizen naar
het Noorden. Corrie en Snel memomeren:
‘Onze kinderen vestigden zich in het Noorden
als internist en psychiater. Wij vonden het
fijn om met de sterke familieband ook in hun
regio te gaan wonen. Zo zagen wij de kinderen en kleinkinderen vaker. Van de verhuizing in 2001 van Den Haag naar De Wijk
hebben wij nooit spijt gehad. We voelen ons
hier echt thuis, in een fijne woonomgeving
met bovendien zeer vriendelijke buren’.

Bijzondere voornaam
Ja, Snel is echt mijn voornaam, en waarschijnlijk ben ik nu de enige in ons land die
zo heet. In de familie kwam de naam vaker
voor’, vertelt de echtgenoot van Corrie. Snel
komt uit de Krimpenerwaard en vestigde zich
al vroeg in Den Haag, waar hij Corrie in 1956
ontmoette. Corrie is geboren in het voormalig
Nederlands-Indië. Haar vader was daar gouvernementsambtenaar. Toen zij 16 was, verhuisde zij, samen met haar familie, naar Nederland.

Corrie en Snel geven aan: ‘We zijn vooral
dankbaar, en kijken nog uit naar nieuwe ontwikkelingen. De vierde generatie kondigt
zich aan. En dat is waarop we ons hopen te
mogen verheugen in 2020’.

Twee tortelduifjes
Ook gaat het redelijk goed met beider gezondheid. Wel heeft Snel letterlijk wat gas
teruggenomen. Hij rijdt niet meer. Samen
wandelen ze echter maar al te graag, als twee
tortelduifjes, hand in hand door hun geliefde
dorp De Wijk en omgeving.

Het paar beaamt: ‘Ouderdom komt weliswaar
met wat gebreken, maar zolang je samen bent
en de liefde er is, hebben we niets te klagen.
Ontmoeting op het werk
Corrie en Snel ontmoetten elkaar op het werk Zorgen voor elkaar kost dan geen moeite’.
bij de PTT in 1956. Beiden waren werkzaam Corrie en Snel vierden hun 60-jarige huwelijksfeest in familieverband met een feestelijk
bij het Telefoondistrict Den Haag. Op een
dag bood Snel aan de fiets van Corrie terug te diner, onder wie hun kinderen en kleinkinderen.
brengen naar haar huis in Leidschendam.
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Gratis computercursussen in Bibliotheek De Wijk
Voor iedereen die graag meer met de computer wil doen, maar niet goed weet hoe het werkt,
is er Klik & Tik. Klik & Tik is een computercursus waar beginners in kleine groepen geleerd
wordt gebruik te maken van de mogelijkheden van de computer, zoals typen, e-mailen, websites bekijken en hoe je bestanden kunt downloaden. Cursisten ontvangen een werkboek. In
de bibliotheek wordt les gegeven en er kan thuis geoefend worden.
Hoe vraag je DigiD aan, hoe gebruik je DigiD en hoe zoek en vind je informatie op overheidswebsites. Onder andere deze onderwerpen
komen aan de orde in de cursus Aan de slag met je
DigiD. Een beetje computerervaring is nodig bij
deze cursus. Twee docenten geven les en er kan
thuis geoefend worden.
Wanneer
Zowel Klik & Tik als Aan de slag met je DigiD is
bij voldoende aanmeldingen op vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur. De data worden in overleg met
de docenten bepaald.
Doe mee!
Informatie en aanmelding voor de cursussen:
www.bibliotheekdewijk.nl,
info@bibliotheekdewijk.nl en/of 088-0128210.
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Dunningen Crossloop
Wat is er nou leuker dan hardlopen
in de natuur? Tijdens deze cross
loop je dwars door de bossen van
Dunningen bij De Wijk. Je komt
over kronkelende bospaden en singletracks, zompige weilanden en je
moet ploegen door mul zand. Je
hebt ook echt de tijd om af en toe
even om je heen te kijken en te
genieten van de natuur. Of je nu
jong, oud, snel of langzaam bent:
iedereen kan crossen.
De tocht is op zaterdag 2 november
en start om 11.00 uur. Deelnemers
kunnen zich rond 10.30 uur melden bij de start. De startplek is ter hoogte van Haalweidigerweg 10 in De Wijk. Na afloop staat voor iedereen een lekker hapje klaar, gesponsord door
Atlas Sport.
De crossloop is geschikt voor deelnemers van alle leeftijden. Deelnemers kunnen kiezen uit
een route van 4,7 of 10 kilometer. Het inschrijfgeld is € 5. Aanmelden kan via
www.wiekloop.nl.
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente De Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
obs De Horst…………………………………
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie De Wolden……………………………..
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..

112
0522 - 820377
088 - 0128210
0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
0522 - 238508
14 0528
0900 - 1120112
0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 666 69
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