
  

   

Verrassing drive-thru voor jarige Emmy Kleine  

                                       8e jaargang nr. 02 l 23 jan 2021 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Emmy Kleine is zaterdag 40 jaar gewor-

den. Vanwege de Lockdown is het niet mo-

gelijk om groots uit te pakken. Daarom 

hadden zus Marloes en broer lex een zgn. 

verassing drive-thru voor haar georgani-

seerd.                                                          

Echtgenoot Gerdo en de kinderen zaten in het 

complot, en zorgden ervoor dat Emmy zater-

dagmiddag om 14.00 uur geblinddoekt op de 

stoep voor het huis zat. De verrassing was 

groot toen er ineens een stuk of tien feestelijk 

en luid toeterende auto's de Vijverweg in 

kwamen rijden. Met daarin familie en vrien-

den. Allemaal hadden ze een cadeautje mee 

genomen voor de jarige job. De gasten wer-

den getrakteerd op zelf gebakken koek. 



  

 2 

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                                                  

Mail: info@dewijk.info                   
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Zal ut zo wezen…..? 
 

En daar zit je dan, nieuw jaar en nieuwe kan-

sen….. Wat zal ons dit jaar weer brengen? 

Zoals elk jaar zitten wij Wiekers ook weer 

boordevol goeie voornemens en plannen. 

Gaan we toch de caravan verkopen, of kopen 

we een wildcamera, want wie weet loopt er 

binnenkort wel een roedel wolven door de 

tuin? 
 

Voor de oplettende onder ons, de das was al 

gesignaleerd en zelfs een vos heeft zijn/haar 

weg gevonden naar het mooie dorpje de Wijk. 

Volgens de laatste geruchten heeft RLT tille-

visie plannen om de Fabeltjes Krant 2.0 op te 

nemen en zullen de Grobbebollen ook hun 

medewerking verlenen. 
 

De laatste jaren begint het jaar traditioneel 

met een duik in het koude water van De Riest. 

Vele inwoners van De Wiek en De Rieverst 

trekken hun mooiste badpak en denken vlak 

voor dat ze de sprong wagen; Waor bink an 

begonnen…… 
 

Dit jaar, door vage omstandigheden, ging 

deze happening niet door. De Riest is toch 

lang genoeg om veilige afstand te houden en 

iedereen optimaal te laten genieten van het 

heerlijke koude water. Natuurlijk in achtne-

ming van de geldende regels. 
 

Deze kans om het jaar te starten ging dus he-

laas niet door. Doch waren er wel een paar 

bikkels, die de sprong desondanks waagden. 

Nu wil ik het jaar niet negatief beginnen, 

maar is er een alternatief waar je gelukkig van 

wordt? Yep, muziek! 
 

Muziek heb je in verschillende soorten, waar 

je het eigenlijk nooit eens over wordt. De ene 

wordt helemaal emotioneel bij de klanken van 

Zangeres Zonder Naam of Frans Bauer, ter-

wijl weer een ander helemaal het dak uitgaat 

met de nummers van Status Quo, DJ Tiësto , 

een regionale zendpiraat, of Ilse de Lange. (is 

zij trouwens familie van….?} 
 

Maar één ding is zeker, welke gemoedstoe-

stand je ook zit. Muziek is belangrijk!! 

En in De Wiek zit veel muziek. Naast onze 

Koninklijke Muziekvereniging “Apollo” heb-

ben we natuurlijk Zangvereniging Wijker 

Kunst, Popkoor Nameless,  

De Dickninger Geuzen en natuurlijk Vrou-

wenkoor Meander. 
 

En natuurlijk vergeten we de muzikanten van 

“De Wiek Live” niet en verder iedereen die 

op welke wijze dan ook thuis oefent op banjo, 

blokfluit of mondharmonica. 
 

Maar om terug te keren naar het begin van dit 

verhaal, dit jaar gaan we ervoor met zun allen 

en laten we de muziek klinken, want wat is 

De Wiek zonder Muziek?! 

En natuurlijk, Koop elders niet, wat De Wiek 

U biedt. 

 

Kop dur veur!  

Stebo 
 

Gertjan Hoekstra nieuwe 

trainer v.v. Wacker 

Na drie seizoenen komt er een einde aan een 

mooie samenwerking tussen voetbalvereni-

ging Wacker uit de Wijk en trainer van het 

eerste elftal Theo van ’t Zand. Theo maakt 

zijn laatste seizoen (als dat door gaat) gewoon 

af in de Wijk. Inmiddels is er in Gert Jan 

Hoekstra uit Hoogeveen een nieuwe trainer 

gevonden voor het seizoen 2021/2022. 

De sympathieke Hoekstra is in De Wijk geen 

onbekende. Van 2012 tot 2015 had hij de 

blauw witten ook onder zijn hoede had, en 

met succes want hij belandde er zelfs mee in 

de tweede klasse! Daarna werd hij trainer van 

voetbalvereniging Ruinerwold, maar moest 

door privéomstandigheden deze functie na 

korte tijd opgeven.  

Gert Jan heeft de afgelopen jaren nog wat 

werkzaamheden verricht bij de jeugdafdeling 

van de voetbalvereniging v.v. De Weide in 

Hoogeveen. Het 'trainersvirus' heeft hem weer 

te pakken en daarom wil hij dolgraag terugke-

ren als hoofdtrainer. 



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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Belangenvereniging zoekt 

nieuwe bestuursleden 

Belangenvereniging De Wijk zoekt nieuwe 

bestuursleden. De bezetting van het      

bestuur telt op dit moment zes personen.  
 

Dit zijn: voorzitter Gina Homan, secretaris 

Rindert Bouma, penningmeester Ina ten 

Wolde, bestuurslid Jan van Spijker, bestuurs-

lid Ton Scheelings en bestuurslid Luuk Plat-

zer. Gina en Jan begonnen in november aan 

hun negende jaar en Ina aan haar achtste jaar 

binnen dit bestuur. De voorkeur binnen het 

bestuur is dat een bestuursfunctie voor drie 

jaar wordt vervuld met een verlenging van 

drie jaar. Gina: 'Binnen het bestuur is het 

goed om nieuwe gezichten te hebben met 

nieuwe ideeën en inzichten. We zijn op zoek 

naar nieuwe bestuursleden, die het stokje 

willen overnemen. We zijn een schakel die 

dicht bij de Gemeente staat als het over het 

wel en wee gaat van de Wijk. En mogelijk 

van invloed kunnen zijn op beslissingen die 

er genomen worden voor het dorp.  
 

We vergaderen iedere 1e woensdag van de 

maand in het dorpshuis de Havezate. Zonder 

de Belangen Vereniging hebben we geen 

stem. Op dit moment vertegenwoordigen we 

een klein deel van het dorp, dat moet veran-

deren, als iedereen lid is van de Belangen 

Vereniging staan we sterker en kunnen we 

ook het gesprek beter aan gaan. Het lidmaat-

schap is € 5,00 dat kan niet de reden zijn dat 

je geen lid bent'. 
 

Kom meepraten en laat je door ons informe-

ren. I.v.m. het Corona tijdperk, is het nodig 

je van te voor aan te melden, zodat we reke-

ning kunnen houden met de ruimte die we 

nodig hebben. Als er geen belangstelling is, 

kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het 

bestaan van de Belangen Vereniging. Maar 

daar gaan wij niet van uit, als inwoners wil-

len we allemaal hetzelfde, een fijn dorp om 

in te wonen en te leven met goede voorzie-

ningen. Behalve meepraten is de sfeer altijd 

goed en gezellig. 

 

 

 

 

Visnasi of visbami (huisgemaakt) 2 pers € 7,50  (500 gram) 

Schepzalm uit Willem’s eigen rokerij € 2,75   (100 gram) 

Vis tip: Kibbeling XL en 2 lekkerbekjes € 15,00 - Halve portie € 7,50 

Tonijnloempia huisgemaakt 3 stuks voor € 10,00 

Makreelfilets uit Willem’s eigen rokerij s stuks voor € 6,00 

 

Elke vrijdag in de wijk van 11.00 -18.00  uur.                 

met groot assortiment verse, gebakken en gerookte vis uit eigen rokerij! 

Vermijd drukte & bestel: 06-51603133 (aanbiedingen geldig t/m 29 jan ) 
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Nieuwjaarstoespraak                        

burgemeester Roger de Groot 

Beste Woldenaren, hartelijk welkom bij het 

jaaroverzicht van 2020. Een jaar dat in vrijwel 

alle opzichten anders verliep dan we hadden 

verwacht, en daardoor bijzonder memorabel 

blijft. De jaarwisseling beleefden we dit jaar 

heel anders dan andere jaren. Ook voor onze 

hulpverleners was het spannend hoe het dit 

jaar zou verlopen. 
 

Ik neem mijn petje af voor onze actieve en 

betrokken hulpdiensten. Dag en nacht staan 

zij voor ons klaar, bij hoogte- en dieptepun-

ten. Afgelopen jaarwisseling zijn gelukkig 

verlopen zonder noemenswaardige inciden-

ten. Hier wil ik alle hulpverleners heel harte-

lijk voor bedanken. 
 

Een nieuw decennium is aangebroken. Vol 

kansen en mogelijkheden. Januari en februari 

verliepen ‘normaal’, voor zover we dat woord 

nu nog kunnen gebruiken. Veel festiviteiten 

worden uitgedacht en ingepland voor de ko-

mende maanden. Denk hierbij aan 75 jaar 

vrijheid. Ook stond het begin van het jaar in 

het teken van Culturele inspiratiesessies en de 

Bijeenkomst evenementenverordening. Inspi-

rerende bijeenkomsten waarin veel input van 

de inwoners kwam. 
 

Natuurlijk kregen we in Nederland ook 

nieuws mee over het nieuwe virus, alleen had 

het Nederland tot dan toe nog niet bereikt. 

Dan is het opeens 15 maart, de dag waarop 

Nederland op zijn kop stond. Dicht ging. Af-

gesloten werd. Covid-19 is in Nederland en 

de eerste lockdown is een feit. 
 

Landelijk werd er direct actie ondernomen, 

ook Drenthe stond paraat. Binnen de gemeen-

telijke organisatie werd een crisisteam opge-

richt dat ervoor zou zorgen dat u zo goed mo-

gelijk op de hoogte gehouden werd van de 

nieuwste ontwikkelingen. Voor iedereen was 

het schakelen: offline werd online, samen 

werd alleen, maar de verbondenheid bleef. 

Iedereen droeg en draagt nog steeds op zijn  

of haar eigen manier bij aan samenzijn in het 

nieuwe normaal. Als gemeente zetten wij 

nieuwe instrumenten in, zo zijn we bijvoor-

beeld flink aan het vloggen geslagen.  
 

De eerste lockdown was op z’n zachtst ge-

zegd ingrijpend. Ook in de Wolden gingen 

scholen, horecagelegenheden, sportclubs, 

zwembaden en sauna’s dicht. Eten haalden 

we af en we vermaakten ons op een andere 

manier. Wat een impact had deze beslissing. 

Onderwijzers die op een andere manier les 

moesten geven, kinderen die vanuit huis les-

sen moesten volgen, ouders die hen daarbij 

moesten helpen en tegelijkertijd thuis moes-

ten werken, verzorgingshuizen die hun deuren 

moesten sluiten. Ondernemers zagen hun in-

komsten verdwijnen, misten hun klanten en 

kampen nog steeds met de nasleep van de 

eerste lockdown, en dat terwijl momenteel 

een tweede lockdown gaande is. 
 

En dan onze zorgmensen. Die stonden én 

staan voor een immense klus. Wat heb ik daar 

respect voor. Onder grote werkdruk lange 

diensten moeten draaien is bewonderenswaar-

dig.  Maar er ontstaan ook mooie initiatieven, 

zowel landelijk als dichtbij huis. 
 

Een andere primeur voor gemeente De Wol-

den is dat de gemeenteraad op donderdag 23 

april voor het eerst digitaal heeft vergaderd. 

Ook voor ons gemeentebestuur was dat erg 

wennen. Gelukkig verliep alles voorspoedig.  
 

We vierden nationale feestdagen op een ande-

re manier, maar maakten er met z’n allen het 

beste van.  >> 
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Tradities houden we in ere, ook als dat op een 

andere manier moet. We stonden stil bij do-

denherdenking en er werd veel gewerkt aan 

de bereikbaarheid van onze regio. Er zijn bij-

voorbeeld nieuwe paden bij gekomen, zoals 

het fietspad Havelterweg en het familiepad in 

Koekange.  
 

Mooi om ook te vertellen is dat studenten van 

het Alfa college een groot deel van de her-

bouw van de oude Barak Linde voor hun re-

kening nemen. Deze komt naast Museum De 

Wemme te staan. 
 

Dan breekt de zomer aan. De teugels worden 

wat gevierd en we voelen ons vrijer. Sterker 

nog, we zijn vrijer want we hielden ons goed 

aan de maatregelen. Er vonden meer activitei-

ten plaats en het voelde in sommige opzichten 

weer even als vanouds. Ook toen het na de 

zomer weer omsloeg. 
 

Iedereen heeft inmiddels wel om leren gaan 

met het nieuwe normaal, voor zover dat kon 

natuurlijk. Normaal is het niet te noemen. In 

het najaar ontstonden nieuwe initiatieven of 

werd voortborduurt op projecten uit het voor-

jaar. Zo werd het duurzaamheidsmagazine 

huis-aan-huis verspreid en werd Onderne-

mersapp De Wolden geïntroduceerd. Via deze 

app kunnen ondernemers contact met elkaar 

houden en naar de buitenwereld kunnen com-

municeren. Ook werden de drie kunstgrasvel-

den van drie voetbalverenigingen geopend. 

Een mooie samenwerking tussen de drie 

clubs.  
 

En wat was er bijzonder veel om te communi-

ceren. Bijvoorbeeld over de Jeugd Aan zet, 

een initiatief van Young de Wolden dat spor-

tieve en culturele activiteiten organiseerde 

voor jongeren. Of over de digitale Open Mo-

numentendag. Met alle 24.370 inwoners ma-

ken we er een mooie gemeente van!  

Bestuurlijk namen we afscheid van Jan van ’t 

Zand, hij geniet sinds 1 januari van zijn pensi-

oen. We verwelkomden Egbert van Dijk als 

nieuwe wethouder.   
 

Graag kijken we met elkaar vooruit naar het 

nieuwe jaar. We zijn bevoorrecht dat we in 

een prachtig landschap wonen. In een ge-

meenschap waar gelukkig nog veel naar el-

kaar om wordt gekeken. 2021 moet weer 

hoop en perspectief bieden met de vaccinaties 

in vooruitzicht. Ik hoop dat we elkaar weer 

kunnen ontmoeten in 2021. Het is ongewis 

wat dit jaar gaat brengen. Een paar dingen 

weten we zeker. 
 

In het voorjaar zijn de tweede kamer verkie-

zingen. Er zijn veel zaken die onze samenle-

ving bezighoudt. Maak gebruik van het demo-

cratisch recht door te gaan stemmen, want 

iedere stem doet ertoe. Ook in De Wolden. In 

het najaar is dan de opmaat naar de gemeente-

raadsverkiezingen in 2022.  
 

In onze gemeente zijn er ook diverse ontwik-

kelingen. Zo is per 1 januari Diftar ingevoerd 

en gaan we verder met de ontwikkeling van 

het Huus van Sport en Cultuur.  
 

Samen met u gaan we aan de slag met de 

Toekomstvisie van De Wolden zodat we die 

dit jaar kunnen afronden. We maken immers 

samen de gemeente! Ook ben ik ervan over-

tuigd dat er weer vele mooie projecten vanuit 

de gemeenschap komen.  
 

Als afsluiter wil ik het uitreiken van het Rasp-

aard benoemen. Deze wisseltrofee gaat naar 

het mooiste initiatief van en voor inwoners 

van De Wolden van het afgelopen jaar. De 

winnaar hiervan maken we binnenkort be-

kend. Dan rest mij alleen nog om jullie een 

fantastisch en gezond nieuwjaar te wensen. Ik 

hoop dat jullie ondanks de beperkingen tijd 

kunnen doorbrengen met jullie naasten en vol 

moed het nieuwe jaar in gaan. Tot ziens in 

2021! << 
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Dunninger Bos is 

behoorlijk uitgedund 
Blijven er nog bomen staan in het Dunninger 

Bos zo vragen enkele bezorgde inwoners zich 

af? Nu er op grote schaal wordt gerooid. Don-

derdag werd er een begin gemaakt met het 

vellen van  bijna driehonderd Lariksen.  Koop 

ten Wolde, samen met broer Jan Geu ten 

Wolde en Magreet Moret-Wessels Boer eige-

naars van het bosperceel moet er om lachen. 
 

‘Na jarenlang geen onderhoud aan het Dun-

ninger bos te hebben gepleegd is het de hoog-

ste tijd om het houtbestand op te schonen, om 

zo 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. 
 

Ten Wolde: ‘De Amerikaanse vogelkers zal 

zoveel mogelijk worden verwijderd met uit-

zondering in de nabijheid van de Dassen-

burchten. Deze burchten worden geheel ont-

zien.  Maar die zitten verder en hoger op, 

want Dassen houden niet van natte voetjes’.   
 

Jan Geu ten Wolde: ‘De lariksen worden al-

len 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 hout-

soorten worden ingeplant op de kale plek-

ken’.  Daarover moet nog worden gesproken 

met landschapsbeheer. 
 

Dat er iets moest gebeuren in het Dunninger 

Bos staat voor Koop ten Wolde vast. ‘De 

oudste bomen zijn tachtig jaar geleden ge-

plant. En de laatste bomen zestig jaar gele-

den.  Ik kan me dat nog herinneren,  als man-

netje van een jaar of zeven was ik er samen 

met mijn vader bij toen dat gebeurde. Als je 

het goed wilt doen moet je eens in de vijftig 

jaar flink opruimen, zoals we dat nu doen!’. 
 

Een toevallige wandelaar in het bos verbaast 

zich over de effectieve, snelle en bijna geruis-

loze manie waarop dit gebeurt. Een speciale 

knip en zaagmachine grijpt de boom vast, 

zaagt deze zo dicht mogelijk bij de grond af, 

tilt de boom op, kantelt hem en zaagt hem in 

lengtes van 2 of 3 meter, om die daarna op 

één van de stapels gezaagd hout te leggen. 

Een meetwiel in de grijper weet die afmetin-

gen exact te bepalen. Dat alles gebeurt terwijl 

de gevelde boom in de grijper hangt. Een 

andere sensor bepaalt op welke stapel het 

gezaagde hout wordt geplaatst.  En zo wordt 

er korte metten gemaakt met de Lariksen. Ten 

wolde: ‘Als straks alles opgeruimd is ziet het 

er een stuk beter uit’. Zie: www.dewijk.info 
 

 

Kinderopvang                             

Het Uilenbos start met 

peuteropvang De Uiltjes 
 

Kinderopvang Het Uilenbos gaat uitbreiden 

met een nieuwe opvangvorm. Wij zullen na 

de lockdown starten met peuteropvang 

(voorheen peuterspeelzaal) op onze locatie in 

Dorpshuis De Wijk. Onder de ouders is er 

veel vraag naar deze vorm van opvang en wat 

is het mooi dat wij dit kunnen realiseren.  
 

We bieden peuteropvang aan voor kinderen 

in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De openingstij-

den zijn van ma t/m vrijdag van 8.45 uur tot 

12.00 uur. Eventueel kun je verlengde opvang 

afnemen tot 12.30 uur. De peuteropvang is 

voor iedereen en dus ook los af te nemen.  
 

Tijdens de peuterochtenden leert uw kind met 

andere leeftijdgenootjes spelen en wordt uw 

kind spelenderwijs voorbereid op de basis-

school.  
 

Lijkt het u leuk om uw kind met leeftijdsge-

nootjes te laten spelen informeer dan eens bij 

ons. kinderopvanguilenbos@hotmail.com                  

of bel naar  06-10826734.  

mailto:kinderopvanguilenbos@hotmail.com
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 Café-restaurant de Wiek-

slag weer van start in 2021 
 

Het nieuwe jaar is weer van start! We hopen 

dat jullie allemaal een mooi uiteinde hebben 

gehad. Helaas kunnen we jullie nog niet uit-

nodigen voor een gezellige borrel in het café. 

Uiteraard betekent dat, dat we door gaan met 

de afhaalmenu’s op zaterdag en zondag van 

16.00 tot 20.00 uur.  
 

Komend weekend, zaterdag 23 en zondag 24 

januari hebben we Mexicaanse kip menu met 

een wrap en uiringen. Het weekend van 30 en 

31 januari is het stamppot weekend! Boeren-

kool met spekkies en rookworst.  
 

Verder blijft ons vaste afhaalmenu zoals het 

was: 

Schnitzel speciaal menu (met gebakken uit-

jes, spekjes en champignons).  

Schnitzel menu 

Kipschnitzel menu 

Kipsaté menu 

Patat met een snack 

Turkse tosti  
 

Houd het bord aan de weg, onze facebookpa-

gina en dewijk.info in de gaten voor onze 

updates. Heb je geen socials, dan kan je na-

tuurlijk ook altijd even bellen om het na te 

vragen.  
 

We hopen natuurlijk dat we zo snel mogelijk 

weer open mogen. Zo niet dan hebben we 

nog wat leuke ideeën in petto voor februari.  
 

Wil je ook een lekkere maaltijd de komende 

weekenden, bel en bestel dan snel via  

06 302 161 00 en eet smakelijk.  

 

Das en Vos gespot in dorp 
 

Geloof het of niet! Was het twee weken gele-

den nog een Das die een nachtelijk bezoek 

bracht aan een tuin in de Willem Koopsweg 

in De Wijk, afgelopen week werd een honge-

rige vos op de wildcamera vastgelegd. Beel-

den staan de op de dorpsite www.dewijk.info 

en op de facebookgroep dewijk.info  
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Vanessa Gosselink-van 

Dijk gestart als interim  

gemeentesecretaris 

Gemeente De Wolden heeft in Vanessa Gos-

selink-van Dijk een interim gemeentesecreta-

ris gevonden die tijdelijk Nanne Kramer ver-

vangt. 

Met het vertrek van Nanne Kramer per 1 

oktober 2020 is de vacature van gemeentese-

cretaris en directeur van de ambtelijke orga-

nisatie ontstaan. Het college van B&W van 

De Wolden en het college van B&W van 

Hoogeveen hebben er beide voor gekozen 

om ieder een eigen interim gemeentesecreta-

ris aan te stellen. Samen vormen zij de direc-

tie van de ambtelijke organisatie. Tijdens de 

interim-fase zal de structurele invulling van 

de positie van gemeentesecretaris/directeur 

verder vorm krijgen.  

Vanessa Gosselink-van Dijk is op 1 januari 

gestart als interim gemeentesecretaris. Va-

nessa is bij verschillende gemeenten werk-

zaam geweest als interim gemeentesecretaris 

en directeur bedrijfsvoering en organisatie-

ontwikkeling. Meest recent bij de gemeenten 

Dronten en Hardenberg. In opdracht van het 

college van B&W schreef zij eind 2020 het 

Adviesrapport gemeente De Wolden.  Jan 

Scholten is benoemd tot interim gemeentese-

cretaris in gemeente Hoogeveen, hij start op 

1 februari. Jan Scholten is inmiddels 42 jaar 

werkzaam in de publieke dienst, waarvan de 

eerste 20 jaar bij het ministerie van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna 

in verschillende directiefuncties bij gemeente 

Haarlem en gemeente Dordrecht. 

Samen voeren Vanessa en Jan de directie van 

de ambtelijke organisatie: Samenwerkingsor-

ganisatie De Wolden Hoogeveen. Ze zijn 

beiden aangesteld tot de zomer met een ver-

lengingsmogelijkheid tot eind oktober. 
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60 jarig huwelijksjubileum 

Echtpaar De Boer- De Roo 
 

Een groot feest zit er even niet in voor het  

echtpaar De Boer – De Roo, dat woensdag 13 

januari 60 jaar getrouwd was. Vanwege de 

huidige situatie, werd het een bescheiden 

feestje in eigen kring. Ook burgervader Roger 

de Groot, die onder normale omstandigheden 

graag een gebaksvorkje mee prikt hield het dit 

keer bij een telefonische felicitatie. 
 

Henk de Boer (85) en Hennie de Roo (81) 

beiden geboren en getogen Wiekers, kenden 

elkaar al voor ze verkering kregen. Een dans-

middag in De Wijk gaf het laatste zetje daar 

toe. Bijgelovig zijn ze niet, want de huwe-

lijksvoltrekking vond plaats op vrijdag de 13e 

januari in het gemeentehuis van De Wijk. 

‘Dat kwam toevallig zo uit’ vertelt de heer 

des huizes. ‘Het feest na afloop bij café Wit-

tink was er niet minder om’. 
 

Werkzame leven 

Henk begon zijn carrière op kantoor bij Bro-

cades & Stheeman in Meppel. Daarna kreeg 

hij een kantoorbaan aangeboden in Assen, 

waar hij drieënhalf jaar werkte en tevens in de 

kost zat. Hennie werkte voor haar huwelijk bij 

het postkantoor in De Wijk, het postagent-

schap in Rouveen en later bij Steenbergen in 

De Wijk. Nadat ze getrouwd waren, stopte ze 

met werken. ‘Dat was toen zo’ glimlacht ze.  

 

Toen Henk een baan kreeg aangeboden als 

directeur bij de Raiffeisen bank  in Hooge-

zand, verhuisde het echtpaar naar het hoge 

Noorden. En daar hadden ze het prima naar 

de zin. Maar liefst 44 jaar woonden ze er met 

plezier. Ook nadat Henk op zijn zestigste met 

pre pensioen ging nog tien jaar. Ze besloten in 

2004 toch terug te keren naar De Wijk, omdat 

ze gelijkvloerse woning zochten. Die vonden 

ze aan de Postweg 41. ‘En ook hier wonen we 

met veel plezier’. 
 

Bezigheden 

Ze mochten altijd graag tennissen en kegelen.  

Tegenwoordig is het meer fietsen en wande-

len. Hennie heeft veel vrijwilligerswerk ge-

daan bij het Rode Kruis en bibliotheek. Ze is 

ook alweer vele jaren lid van de Vrouwen van 

Nu in De Wijk.  En nog steeds zijn ze behoor-

lijk actief met bridgen, klaverjassen en het 

onderhouden van de ruime  tuin. Ze prijzen 

zich gelukkig dat ze nog redelijk gezond en fit 

zijn. ‘Daar moet je ook een beetje geluk mee 

hebben’.  
 

‘Geven en nemen’ 

Samen kregen ze drie zoons. Die samen met 

de drie schoondochters zorgden voor zeven 

kleinkinderen. Een kleindochter woont in 

Canada.  ‘Ze is momenteel in Nederland, en 

komt ons bezoeken daar kijken we erg naar 

uit’. En het geheim van hun 60 jarige huwe-

lijk? Hennie: ‘Geven en nemen, en elkaar vrij 

laten’.  
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Wat is dat eigenlijk een   

cliënt ondersteuner? 
Cliëntondersteuners weten welke zorg, hulp 

of welke middelen u nodig heeft en waar u 

die kan vinden. Zij helpen u met het vinden 

van de weg op het gebied van zorg en onder-

steuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, 

welzijn, wonen, werk en inkomen. Cliënton-

dersteuners kunnen meegaan naar 

(keukentafel) gesprekken en denken met u 

mee. Naast hun kennis en advies bieden ze 

een luisterend oor. Zelf verlenen ze geen zorg 

of langdurige hulp. 

Gratis cliënt ondersteuning 
Iedere Nederlander heeft recht op cliënt-

ondersteuning. Dit is in de wet geregeld. Zo 

kan iedereen zo goed mogelijk mee (blijven) 

doen in de samenleving. Met cliënt onder-

steuning krijgt en houdt u regie over uw eigen 

leven en zorg. Iedere gemeente in Nederland 

heeft cliënt ondersteuning op haar eigen ma-

nier ingericht. In De Wolden is sinds medio 

vorig jaar de onafhankelijke stichting: 

‘Stichting OCO De Wolden’ opgericht, met 

een stichtingsbestuur die bestaat uit 5 inwo-

ners uit de gemeente de Wolden.  Voor Stich-

ting OCO ( Onafhankelijke Cliënt Ondersteu-

ning) zijn 4 cliënt-ondersteuners werkzaam 

en deze bieden onafhankelijke, vertrouwelij-

ke, vrijblijvende en gratis ondersteuning voor 

álle inwoners van gemeente De Wolden. 

Wat kan een cliëntondersteuner voor u bete-

ken? 

 Voorziet u van onafhankelijke informatie 

en vrijblijvend advies over het zorgaanbod in 

uw regio. 

 Helpt u bij vragen over wonen, zorg, 

veiligheid, onderwijs, werk, inkomen en fi-

nanciën. 

 Biedt ondersteuning, informatie en ad-

vies over Jeugdhulp, Wmo, Wlz, Participatie-

wet en Zorgverzekeringswet. 

 Biedt hulp bij het vinden van een zorg-

aanbieder passend bij uw situatie. 

 Bemiddelen tussen u en de betreffende 

zorgaanbieder. Ook wanneer u van zorg 

wenst te veranderen en er met uw huidige 

zorgaanbieder niet uitkomt. 

 Helpt u bij het aanvragen van een herin-

dicatie. 

Ondersteunt en adviseert bij klachten en ge-

schillen. 
 

Neemt u bij vragen vooral vrijblijvend con-

tact met ons op ! 

De cliëntondersteuners van Stichting OCO, 

Rowini, Annemiek, Willemien & Marielle 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning: 

Stichting OCO de Wolden 

Tel : 085 0013 157 

Mail: info@stichtingoco.nl 

Website: www.stichtingoco.nl  

mailto:info@stichtingoco.nl
http://www.stichtingoco.nl
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 Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

 Bibliotheek De Wijk………………………….. 

 Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

 Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

 Gemeente De Wolden………………………… 

 Huisartsenpraktijk Meppel……………………. 

 Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

 IKC De Horst………………………………… 

 Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

 Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

 Politie De Wolden…………………………….. 

 Tourist Info De Wijk………………………….. 

 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 
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Informatie:  

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 

http://www.dewijk.info


  

 16 

 
 


