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Wat is er afgelopen weken weer een ont-

zettende hoeveelheid blad van de bomen 

gevallen. Het lijkt bijna onbegonnen werk 

om dit bijeen te vegen.  
 

Echter, niet voor de mannen van Gemeente 

de Wolden. Vol goede moed zijn ze met man 

en macht bezig in De Wolden, om grote ber-

gen blad bijeen te harken, te vegen en te bla-

zen. Straten, paden, bossen en struiken wor-

den vakkundig ontdaan van bladafval. Opge-

ruimd staat netjes zogezegd! En daar zijn de 

inwoners erg blij mee. Niets dan hulde dus, 

voor deze herfsthelden!   
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Te koop, gevonden, verloren  

Zal ut zo wezen…..? 
 

Terwijl de zon zich schuil houdt achter de 

wolken, Sinterklaas op zijn IPAD de laatste 

weetjes en datjes probeert te achterhalen over 

de kinderen en wat oudere jeugdigen, zit een 

eenzame visser zich te verbijten ergens tussen 

het riet opt Rogat. 
 

Vroeger beten de vissen, vooral karpers, op 

deze plaats zo goed dat die vissen spierpijn in 

de kaken hadden. Nu zit hij al een uur met de 

hengel in de hand en het enige wat hij heeft 

gezien is een stel eenden in het water, een 

paar dames op de fiets en ergens in een wei-

land liep iets wat verdacht veel weg had van 

een rendier, waarschijnlijk Rudolph, want het 

had een rode neus. 
 

Om toch enigszins warm te blijven en ook 

zijn eigen loopneus onder controle te houden, 

nipte hij nog even aan het kleine flesje. 

Van een wazige kennis had hij jaren geleden 

een grote fles met stark spul gekregen, Wat er 

in zit is tot op heden nog niet bekend, maar ie 

blieft dur wel lekker warrum bi’j. Langzaam 

dwalen zijn gedachten terug naar diverse tra-

dities. Tegenwoordig worden sommige vak-

kundig om zeep geholpen.  Sommige zijn niet 

erg, dat ze er niet meer zijn. Ja, die tandarts 

bus, die je al zag bij de kleuterschool als je op 

de grote schoele ant speulen waren op het 

schoolplein, die is er net meer. 
 

En tijdens de zwemles, waarbij je zo’n grote 

haak in de nek kreeg als je niet goed je best 

deed, is behoort ook tot het verre verleden. 

Een zucht van verlichting volgde en er ver-

scheen een glimlach op zijn gezicht. 

In de verte kwam al een groot schip aanvaren 

en deze had het tempo er goed in. Het had het 

tempo er goed in, want de golven werden 

hoger en hoger. 
 

Voor het vissen was dit niet zo geslaagd, 

maar menig kite surfer zou jaloers worden op 

deze hoge golven, wat dan ook een reis naar 

de kust zou besparen. 

Het was echter niet een gewoon schip dat er 

aan kwam, de pakjesboot met de Sint voor op 

de boeg, voer door de vaart op weg naar het 

warme Spanje. Uitbundig zwaaide de visser 

naar de Sint en zijn Pieten. 
 

Plots schrok de visser, niet de golven zorgden 

voor zijn natte linker sok en broekspijp. 

Hij was in slaap gesukkeld en nog net voordat 

hij helemaal in het water was gevallen kwam 

hij bij bewustzijn…Gauw de boel bij elkaar 

pakken en met de fietse op huus an. Toen hij 

het dorp in fietste brandde de sfeerverlichting 

in de Dorpsstraat al. 
 

In gedachten was hij al bezig met het gedicht 

voor een familie lid. Wat rijmt er eigenlijk 

bierworstjes…..? Eigenlijk had hij het best 

wel voor elkaar. Tuurlijk mankeerde er wel 

eens wat aan, maar om nu over al tegen aan te 

trappen, lawaai te maken en van alles af te 

breken? Nee, die traditie van zijn vader, de 

trap onder de konte als er iets was gebeurd 

was in het dorp, of toen de plaatselijke brom-

snor hem een waarschuwing gaf omdat het 

achterlicht van de fiets het niet deed. 

Hij was toch echt wel Bliede dat hij een Wie-

ker was! Toen hij de radio aanzette speelde 

Queen het nummer Show must go On. Daar is 

eigenlijk geen woord van gelogen. En Bassie 

en Adriaan zeiden ook altijd, Wat er ook ge-

beurd, altijd blijven lachen en dan hebben we 

het nog niet eens over dat bekende liedje van 

Ede Staal. 
 

Kiop dur Veur!!!  

Stebo 

 
 

 

Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

Collecte 
De collecte van Alzheimer heeft 1523,98 op-

gebracht in De Wijk. Onze dank gaat uit naar 

de vele vrijwillige collectanten en natuurlijk 

ook naar de nieuwe collecte lopers. Bedankt 

voor jullie inzet en hopen dat jullie volgend 
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Wacker wint van Pesse 
 

Vlak voordat deze vreemde competitie 21/22 

aan haar z.g. winterstop begint (tot minimaal 

eind januari), had Wacker kans gezien om de 

v.v. Pesse als tegenstander naar De Wijk te 

krijgen voor het spelen van een vriendschap-

pelijke wedstrijd. Thuisclub Wacker trad aan 

zonder drie vaste 1e elftalspelers, t.w. aan-

voerder Edwin Dekker, Dennis Westerbeek 

en Coen Snoeyenbos. De leiding was in han-

den van scheidsrechter Klomp. Het leek een 

leuk ‘potje’ op het prima kunstgrasveld in De 

Wijk te worden. Veel krachtsverschil was er 

niet, al leek, dat het in de 2e klas van district 

Noord spelende Pesse, technisch iets vaardi-

ger was dan 4de klasser Wacker. 
 

Na 28 minuten nam Wacker de leiding, toen 

Tom Oudman met een mooi schot scoorde. 

En nadat Wilfried Tromop voor Wacker een 

penalty hoog over had geschoten sloeg de 

vlam in de pan. Wacker scoorde opnieuw 

door Maurice Bauderij en daar zat, volgens 

alles wat als aanhang van Pesse aanwezig 

was, een 'luchtje' aan. Scheidsrechter Klomp 

bleef echter bij zijn beslissing: Doelpunt! Er 

werd inmiddels een speler van Pesse uit het 

veld gestuurd en de trainer van Pesse kwam 

scheidsrechter Klomp in niet mis te verstane 

bewoordingen vertellen, dat hij het daar abso-

luut niet mee eens was en dat deze wedstrijd, 

wat hem betrof, niet verder gespeeld diende te 

worden. Hij sommeerde zijn spelers naar de 

kleedkamer te gaan. Gestaakt! 
 

Je vraagt je dan als toeschouwer wel af, hoe 

het mogelijk, is dat een aantal verstandige 

mensen (daar mag je toch van uitgaan!) niet 

in staat is, om deze vriendschappelijke wed-

strijd een betere wending te geven! Maar dan 

is er gelukkig thee! En wat de kantinebeheer-

der in die thee heeft gestopt, zal altijd wel een 

raadsel blijven! Maar feit is, dat beide elftal-

len, gemoedelijk keuvelend, samen met de 

scheidsrechter, het veld weer opkomen om de 

2e helft  te spelen. Dat Pesse, diep in de 2e 

helft, toch nog een doelpuntje meepikt, maakt 

in elk geval deze wedstrijd toch nog tot een 

nuttig 'potje' voetbal. 
 

Jan Tijink  
 

 

Sinterklaas uitgezwaaid  
 

Sinterklaas is weer onderweg naar Spanje. 

Zondagmiddag werd de goedheiligman uitge-

zwaaid in De Wijk zoals traditie is. Op een 

mooie oldtimertruck reed hij door alle straten 

om een voorlopig laatste groet te brengen. De 

Pieten waren van de partij om pepernoten uit 

te delen aan de kinderen en hun ouders. 

Daarna bezochten Sint en Piet nog een aantal 

adressen om persoonlijk afscheid te nemen. 
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‘Van wie is dat d’r iene’ 
 

In het verleden heb ik nogal wat interviews 

gedaan met mensen in onze Wackerkring on-

der de titel: ‘Van wie is dat d’r iene?’Nou zou 

ik mij voor kunnen stellen, dat iemand zich 

afvraagt: Van wie is hij nou zelf ‘d’r’ iene?  

 

Nou daar gaan we dan: 

Ik ben Jan Tijink, geboren op 13 januari 1934, 

te Oosterhesselerbrug in de voormalige ge-

meente Oosterhesselen. Mijn ouders, Hendrik 

Tijink en Johanna Tijink-Hilbrands, waren 

van 1892 en 1893 en kwamen uit het dorpje 

Wachtum (toen nog gemeente Dalen). Zij 

hadden een boerenbedrijf en zij verhuisden in 

datzelfde geboortejaar van mij (1934) van 

Oosterhesselerbrug naar een boerenbedrijf in 

het gehucht De Loo, in de  gemeente Coevor-

den, op de grens met de gemeente Dalen. 

Daar ben ik opgegroeid, heb vanaf 1938 tot 

1956 alle scholen in Coevorden doorlopen, 

vanaf kleuterschool (heette toen nog Bewaar-

school!) tot en met de Rijks Kweekschool 

voor onderwijzers (essen).  
 

Omdat ik een boerenzoon was, kwamen mijn 

vriendjes vooral uit het toch wel boerendorp 

Dalen. Daar was een sportvereniging met 

twee takken: een voor gymnastiek en een voor 

voetbal. Er waren in die tijd nog geen pupillen 

afdelingen en junioren. Je kon, als je een jaar 

of 10 was (kwam niet zo krek) bij de zgn. 

aspiranten. En hoewel ik hoog opkeek tegen 

de Coevorder club Germanicus, dat in die tijd 

samen met Achilles(Assen), Emmen, Be 

Quick (Haren) hoog in aanzien stond, ging ik 

met mijn Daler vriendjes toch bij de voetbal-

vereniging Dalen (rode broek/witshirt) spelen.  
 

Ik was keeper en kon (al zeg ik het zelf!) een 

aardig balletje tegenhouden. Men kende  in 

die tijd nog geen pupillen- en kaboutervoet-

bal! Wel kende men toen een Drents jeugdelf-

tal, met de elf beste aspiranten van Drenthe. 

En omdat dat tegenhouden van de balletjes 

steeds beter ging, werd ik de keeper van dat 

jeugdelftal, samen met de midvoor van ons 

Daler jeugdelftal, Henk Kalkdijk (in Daler 

voetbalkringen nog steeds een bekende 

naam). De wedstrijden bestonden uit het zo nu 

dan een toernooi spelen met jeugdelftallen 

van andere provincies. 
 

Tegenwoordig zie je nog wel eens, dat grotere 

verenigingen b.v. Staphorst, Alcides, M.S.C., 

F.C. Meppel, Hoogeveen enz. de velden af-

struinen bij de kleinere clubs op zoek naar 

talent. 
 

In de hierboven vermelde tijd ging het iets 

anders!! Het was oorlogstijd geweest, alles 

was schaars, doch er gebeurde wel het een en 

ander illegaal! Zo was de gemeentesecretaris 

van Coevorden ook voorzitter van Germani-

cus. En deze meneer kwam bij ons op de 

boerderij illegaal melk halen. Bovendien zat 

hij met mijn vader, die totaal niets van voet-

ballen afwist, samen in de kerkenraad van de 

Nederlands Hervormde Kerk in Coevorden. 

En die gemeentesecretaris had gehoord, dat 

dat zoontje van Hendrik Tijink wel een aardig 

keepertje was en dat die eigenlijk “te laag” 

keepte in zo’n clubje als Dalen (toen nog spe-

lend in de onderafdeling). Wat er precies ge-

beurd is, zal altijd een geheim blijven, doch 

enkele maanden later had ik, samen met de 

hierboven genoemde Henk Kalkdijk, de club-

kleuren rode broek/witshirt, verruild voor het 

Geel Zwart van Germanicus. Een club met 

allure, spelend meestal in de 2e of 1e klas 

Noord of Oost.  
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Ze hadden een trainer die Piet Kluit heette, 

oud keeper van Haarlem en reservekeeper van 

het Nederlands elftal, achter de befaamde 

keeper Piet Kraak. Op zaterdagmorgen had-

den we een extra keeperstraining. Ongeloof-

lijk, wat een harde training was dat!.  
 

Maar………ik haalde het 1e van Germanicus. 

In 1956 slaag ik voor onderwijzer en word 

onderwijzer in Zuid Barge. We kenden toen 

nog de militaire dienstplicht en dus moest ik 

ook daar aan geloven. Vught, Kampen en 

Schaarsbergen werden mijn legerplaatsen als 

soldaat/schrijver en teven chauffeur van de 

Kolonel. 
 

Op een dag word ik gebeld door een vriend, 

die als ambtenaar werkzaam is op het ge-

meentehuis in Dalen. En hij vertelt mij, dat er 

op Stieltjesknaal een schooltje staat (een 

meester en een juf) waar men geen hoofd 

voor kan vinden. “Dat is net wat veur jou” 

roept mijn vriend.  Ik sputter wat tegen, zit 

nog in militaire dienst, ben nog maar 24 en 

mag nog geen hoofd der school worden, doch 

hij weet mij zo ver te krijgen dat ik een af-

spraak maak met burgemeester Boer in Da-

len. Een fijn gesprek, maar….de raad moet 

nog benoemen. Bij het weggaan fluistert mijn 

vriend nog in mijn oor: ”Als je van Germani-

cus nou overschrijving aanvraagt naar de v.v. 

Dalen, heb je die baan!” (het halve bestuur 

van die club is werkzaam op het gemeente-

huis!) De verleiding is (te) groot! Ik word 

voor het eerst in mijn leven schoolhoofd. 

Burgemeester Boer ziet kans mij eerder uit 

dienst te krijgen (14 maanden i.p.v. 21 maan-

den), er is een hoofdenwoning bij op Stiel-

tjeskanaal, die bijna vastzit aan de school.  
 

Ik trouw met wijlen mijn vrouw Reina, onze 

zoon Johan wordt er geboren en we hebben 

een aantal zeer gelukkige (en voor mij bijzon-

der leerzame jaren) op Stieltjeskanaal. 

Ik wil echter meer, mijn expansiedruk naar 

een grotere school, wordt steeds heviger 

en……we komen, al solliciterend, terecht in 

die prachtige Achterhoek! Eibergen. Opnieuw 

een prachtige tijd, een mooie, grote school, 

een heerlijk team, onze tweede zoon Bart 

wordt er geboren en toch………..na zo’n 15 

jaar begint het Drentse bloed weer sneller te 

kloppen in mijn aderen. Ik zeg tegen mijn 

vrouw dat we nu of als ik met pensioen ga, 

weer terug gaan naar het land van de hune-

bedden. Het wordt nu. In 1973 word ik be-

noemd tot hoofd van die oude dorpsschool 

(die er nog steeds staat!) in De Wijk. En op-

nieuw wonen in het schoolmeesters huis. 
 

Inmiddels zijn we heel wat jaartjes verder 

(word over enkele weken 88) heb veel leer-

lingen zien gaan en komen. Ben inmiddels 

alleen (mijn vrouw is overleden) en woon in 

een aanleunwoning in ons prachtige verzor-

gingshuis Dunninghe. 
 

Jan Tijink              

december 2021.  
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3 gangen kerstmenu voor €32,50. 

 

Voorgerechten 
Carpaccio di Filetto 

Gesneden plakjes ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten  
en mulinodressing 
Prosciuto Meloen 

Meloen met parmaham 
Bruschetta 

Turks brood, tomaat, uit, basilicum en huisgemaakte dressing. 
 

Hoofdgerechten 
Scalopa alla griglia 

Gegrilde Varkenshaas 
Polo ala grigilia 
Gegrilde kipfilet 

Bisteca di manzo alla grigillia 
Kogelbiefstuk 

Deze 3 gerechten kunnen worden geserveerd worden 
-Champignonroomsaus 

-Peperroomsaus 
-Napolitaanse saus 

   

Desserts 
-Tiramisu 

Italiaans dessert gemaakt van lange vingers, mascarpone, cacao, koffie en ei. 
 

-Crème Brûlée  
Vanille custard met een laagje gekarameliseerd suiker. 

 
Bij deze gerechten zitten bijgerechten (bij de prijs inbegrepen), namelijk een frisse salade en 
aardappelpartjes of patat. Ook een blikje fris (Cola, Fanta, 7-up) en het laten bezorgen is ook 

mogelijk en is bij de prijs inbegrepen. 
Als u deze kerstdagen voor €50 euro besteld, heeft u keuze uit een rode of witte wijn bij uw 

bestelling. (Bestelling graag tijdig doorgeven!) 
 

Restaurant Mulino 
Dorpsstraat 53, 7957 AS De Wijk 

Tel: 0522-760260 
E-mail: contact@restaurant-mulino.nl 



  

 9 

Mooiste Kersthuis/tuin 
 

De donkere dagen voor kerst naderen weer. 

Reden om het in huis extra gezellig te maken. 

Een kerstboom vol met ballen, slingers en 

lampjes, de kaarsjes op tafel aan. De laatste 

jaren is het ook een trend geworden om het 

rondom huis gezellig te maken. Dit gebeurt in 

steeds meer dorpen. 
 

Kosten nog moeite worden gespaard om de 

tuin te voorzien van lichtslangen, een arren-

slee met rendieren etc. En ook in De Wijk 

zien we dat steeds meer. Daarom lijkt het de 

redactie van dewijk.info leuk om er net als 

vorig jaar opnieuw aandacht aan besteden.  
 

Wie heeft de ‘Mooiste, gezelligste, sfeervol-

ste en/of verlichte (kerst) Tuin van De Wijk/

De Wolden dit jaar? Een onafhankelijke jury 

zal zich hierover buigen. En in week 50/51 de 

straten van De Wijk bezoeken. Zo ontstaat er 

een mooie lichtjes route. 
 

De winnaars van vorig jaar Mike en Manon 

Cremers doen dit jaar niet mee voor de prij-

zen. Cremers is wel  druk bezig om zijn tuin 

dit jaar nog mooier te maken. Samen met ini-

tiatiefnemer Benny Spin is Cremers de drij-

vende kracht om het dit jaar ook Wolden 

Breed te trekken. Dat betekend dat iedereen in 

De Wolden mee kan doen met het 'Mooiste 

Kersttuin/huis van De Wolden. Opgave hier-

voor is niet nodig. Een onafhankelijke jury 

gaat in week 50/51 op pad om de keuring te 

doen. Lijkt het jou leuk om dit te jureren geef 

je dan ook even op via info@weblog-

dewolden.nl of info@dewijk.info 
 

Doe jij ook mee?                                    

De uitslag maken we bekend in de laatste 

editie van het dorpskrantje dewijk.info voor 

de kerst. En online op www.dewijk.info en 

www.weblog-dewolden.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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Rabo ClubSupport 

De Historische Vereniging De Wijk-

Koekange heeft dit jaar weer deelgenomen 

aan Rabo ClubSupport. Het heeft de vereni-

ging € 882,05 opgeleverd, die zal worden 

besteed aan het onderhouden en renoveren 

van het alarmsysteem in de molen. De vereni-

ging wil iedereen, die op hen heeft gestemd, 

hartelijk dank zeggen! 

Getuigen oproep! 
 

In de nacht van woensdag 24 op donderdag 

25 november heeft er een inbraak plaatsge-

vonden aan de Commissieweg in de Wijk. De 

politie heeft hiervoor twee verdachten aange-

houden. De politie is nog wel op zoek naar 

mogelijke getuigen.  

 

Woninginbraak de Wijk 
 

Zondag 28 november tussen 21:00 en 23:00 

uur heeft er een woninginbraak plaats gevon-

den aan de Wiltenweg. De politie is op zoek 

naar getuigen of camera beelden. Heeft u iets 

verdachts gezien of heeft u camera beelden 

bel dan met 0900-8844 of stuur een bericht. 
 

Recordopbrengst statiegeld 
 

De Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit 

de Wijk heeft een recordopbrengst opgehaald 

in de statiegeldactie die door de supermarkt 

Coop werd georganiseerd. Afgelopen vrijdag 

26 november ontving de vereniging een che-

que van €1224,20.  
 

Tijdens de statiegeldactie konden klanten van 

de Coop het statiegeld van hun ingebrachte 

flessen doneren aan de muziekvereniging. De 

Coop verdubbelde het bedrag.  
 

De jeugdleden van Apollo maakten van fles-

sen letterlijk en figuurlijk muziek om de actie 

kracht bij te zetten. Zo werd er door de jeug-

dige muzikanten een concert gegeven op het 

plein voor de supermarkt, waarin flessen fun-

geerden als volwaardige muziekinstrumenten.  
 

Met de opbrengst van de actie wordt een fees-

telijke activiteit georganiseerd voor alle 

jeugdleden van de muziekvereniging. De 

jeugdleden bepalen zelf mee in wat de activi-

teit gaat worden. 
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Recordaantal bomen en            

struiken geplant in Drenthe 
 

Dit najaar is een recordaantal bomen en 

struiken aangevraagd in Drenthe. Nog niet 

eerder leverde Landschapsbeheer Drenthe 

en Plan Boom zoveel plantgoed aan erfei-

genaren, bewonersinitiatieven en vrijwil-

ligersgroepen. In totaal zijn er circa 200 

verzoeken ingediend, wat neerkomt op 

bijna 30.000 stuks bosplantsoen. De bomen 

en struiken die zijn aangevraagd, worden 

de komende weken bezorgd en in heel 

Drenthe geplant. 
 

De aanplant van nieuwe bomen en struiken 

vermindert de CO₂ concentratie in de lucht 

en zorgt voor schaduw en verkoeling. Daarbij 

versterken ze de veerkracht van de natuur en 

de biodiversiteit, zodat de natuur de effecten 

van klimaatverandering beter kan opvangen. 

Het draagt bij aan de ontwikkeling én het 

behoud van een groenere en gezondere leef-

omgeving. Ook laat het recordaantal plant-

goedaanvragen de betrokkenheid van inwo-

ners van Drenthe bij de natuur, het landschap 

en de cultuurhistorie zien. 
 

Bewonersinitiatieven en erfeigenaren 

Onder de noemer Streekbeheer ondersteunt 

Landschapsbeheer Drenthe bewoners- en 

vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor de 

vergroening van hun eigen woon- en leefom-

geving. In verschillende Drentse gemeentes 

maken deze groepen aanspraak op een zoge-

naamde stimuleringsregeling, waar vanuit ze 

beplanting en advies krijgen van Landschaps-

beheer Drenthe. Op basis van de wensen en 

behoeftes van de mensen uit de omgeving, de 

mogelijkheden in het gebied en de cultuurhis-

torische kaders wordt samen met lokale initi-

atiefnemers een werkplan opgesteld. 

Ook particulieren dragen hun steentje bij. Op 

verschillende plekken in de provincie onder-

steunt Landschapsbeheer Drenthe grondeige-

naren bij het natuurvriendelijk maken en/of 

(her)inrichten van hun erf. Door de juiste 

aanpassingen op het erf verhoogt de biodiver-

siteit en sluit het beter aan bij het Drentse 

(cultuur) landschap. 
 

Toename plantgoedaanvragen 

Dankzij het groeiende aantal initiatieven in de 

provincie, ziet Landschapsbeheer Drenthe 

een forse toename in de aanvragen voor het 

bestellen van plantgoed. Dit jaar wordt een 

nieuw record gevestigd; er zijn maar liefst 

200 aanvragen ingediend en circa 30.000 

bomen en struiken worden geleverd en ge-

plant.  
 

Plan Boom 
Mede dankzij de aandacht die vanuit het pro-

ject Plan Boom wordt gegeven aan de aan-

plant van nieuwe bomen en struiken is dit 

recordaantal gevestigd. Een deel van de bo-

men en struiken die de bewonersgroepen ont-

vangen, zijn ook geleverd door Plan Boom. 

Vanuit dit project werken Landschapsbeheer 

Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Dren-

the en het Drentse Landschap, met vele part-

ners, de komende jaren aan de aanplant van 1 

miljoen extra bomen in Drenthe.  
 

Streekeigen beplanting 
Het plantgoed dat door Landschapsbeheer 

Drenthe en Plan Boom beschikbaar is gesteld 

is inheems, autochtoon en zoveel mogelijk 

passend bij de streek. Het zijn bomen en 

struiken die van oorsprong in de provincie 

groeien, geschikt zijn voor de bodemomstan-

digheden en thuis horen in het karakteristieke 

Drentse (cultuur) landschap. 
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Toekomstvisie De Wolden  

Hoe willen we dat De Wolden er in 2040 uit-

ziet? Hoe zorgen we ervoor dat De Wolden 

klaar is voor de toekomst? Welke keuzes ma-

ken we en waarom doen we dat? Dat staat in 

de concept Toekomstvisie De Wolden 2022-

2040. Verantwoordelijk Wethouder Gerrie 

Hempen: “Het was voor mij een bijzonder 

proces. Een proces waar onze inwoners en 

ondernemers weer eens hebben laten zien 

waar De Wolden sterk in is. SAMEN doen! Ik 

ben dan ook heel blij, maar vooral ook trots, 

dat dit als rode draad terug is te zien in de 

visie, Samen aan zet!”  

Inwoners, ondernemers en organisaties 

zetten stip op de horizon  

Bij het maken van deze toekomstvisie is de 

grote betrokkenheid van inwoners, onderne-

mers en organisaties gebleken. Maar liefst 45 

organisaties en meer dan 1200 inwoners heb-

ben in (online) gesprekken richting gegeven 

aan deze toekomstvisie.  

Inwoners en organisaties zien het belang van 

gezondheid in, willen het landschap van De 

Wolden behouden en versterken en willen de 

leefomgeving verduurzamen. Dit zijn dan ook 

de hoofdambities van de toekomstvisie ge-

worden: vitale samenleving, duurzame leef-

omgeving en landschap als drager. De ambi-

ties en doelstellingen vertegenwoordigen 

waarden die verbonden zijn met zes onderlig-

gende thema’s: positieve gezondheid, wonen 

en leven, energie en klimaat, milieu en circu-

lariteit, economie en landbouw en toerisme en 

recreatie.  

De visie schetst een samenhangend toekomst-

beeld waar De Wolden heen wil. Hempen: 

“Corona heeft ons ongetwijfeld nieuwe in-

zichten gegeven. Inzichten hoe belangrijk het 

naoberschap nog is en hoe blij wij moeten 

zijn met de ruimte om ons heen. Met andere 

woorden, we zijn ontzettend trots op de 

mooie omgeving waarin we wonen, werken 

en leven. Dit geeft meteen ook aan hoe inge-

wikkeld het allemaal is. Er is een grote be-

hoefte aan bouwen en daarnaast moet er ook 

ruimte worden gevonden voor nieuwe manie-

ren om energie op te wekken. En dit moet 

allemaal passen in het landschap dat we wil-

len behouden. Welke afweging maak je dan 

als gemeente? Hoe kom je tegemoet aan ver-

anderingen zonder dat het ten koste gaat van 

ieders belangen? De uitgangspunten staan in 

deze visie. En aan ons is straks de taak om dit 

om te zetten naar spelregels waar iets wel of 

niet kan.”  

De raad bespreekt de concept visie aanstaan-

de donderdag voor het eerst. In januari kan de 

raad dan overgaan tot vaststelling van het 

ontwerp. Inwoners, ondernemers, verenigin-

gen en organisaties krijgen dan de mogelijk-

heid om een zienswijze over dit ontwerp in te 

dienen.  
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