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Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

De oplettende wandelaar c.q. bezoeker van 

het Reestdalgebied heeft het vast al gezien! 

De ijsbaan in De Wijk is weer onder water 

gezet. Voor schaatsliefhebbers is het te hopen 

dat het stevig gaat vriezen. Daar lijkt het nog 

niet echt op. Na een vrij zachte, tamelijk dro-

ge en sombere januari lijkt de start van febru-

ari niet veel anders te gaan verlopen. We 

zullen het dus voorlopig met oude beelden en 

herinneringen moeten doen!  
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Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

Te Koop: 

ANWB fietsendrager voor 2 elektrische fiet-

sen op trekhaak. Kantelbaar en inklapbaar. 13 

of 7 polige stekker. Telefoon: 06-29451691. 
 

Adverteren, tips, nieuws redactie?                                   
Telnr. 06-50953385                                                      

mail:   info@dewijk.info   

Internet: info@dewijk.info 

Zal ut zo wezen…..? 
 

Er zijn van die momenten, dat je jezelf achter 

de oren krabt en vervolgens door je weelderig 

bos haar wrijft en tot de conclusie komt……. 

das apart? 
 

Zoiets overkwam mij dus een paar dagen ge-

leden ook. Wel moet ik daarbij zeggen dat het 

bij mij bleef bij achter de oren krabben….. 

Die dag gebeurden er al een paar dingen, 

waarbij je ook kunt denken, daar kraait geen 

hond naar en het zal wel zo wezen. 

Die morgen had ik mijzelf getrakteerd op een 

lekker bakkie koffie en tijdens het koffie zet-

ten was ik de kelderkast ingedoken om een 

pennywafel te scoren. Helaas had de afdeling 

inkoop gefaald en lagen er alleen  nog een  

paar lange vingers en een handvol peperno-

ten. 
 

De radio tussentijds ook een slinger gegeven 

en met wat olde kneitermuziek  zoals De IJs-

beer (u weet wel, uit het Noorden) en het 

overbekende trio “Duo PeeNottie” werd het 

koffiedrinken zowaar best nog wel gezellig. 

Tijdens het nuttigen van de koffie had ik wel 

een paar keer door het raam gekeken, Het 

leek net of ik het getrappel van een paard 

hoorde. Dit kon onmogelijk de schimmel van 

de Sint wezen, want gezien de dag en tijdstip, 

moesten zij allang ergens in Spanje aan een 

Costa liggen en aldaar genietend van een 

cocktail, zon en een overdaad aan wortels uut 

Holland. 
 

Maar telkens als ik een blik door de ruiten 

wierp, wat wel wat krassen op de ruiten ople-

verde, was er van dat paard niets te zien.  

Iedereen weet natuurlijk dat we in De Wiek 

een 30 kilometer zone hebben en daar houdt 

het paard zich natuurlijk ook aan. Dus zo ver 

kon het peerd niet zijn. En de bekeurings bint 

niet mals tegenwoordig en van dat geld kuj 

een heleboel mooie aandere dingen doen. 

En je gaat ook niet met een knolle keihard 

deur ut dorp rennen, omdat je zojuist de SRV 

wagen gemist hebt en dus nog even snel naar 

de Coop moet. En de plietsie is ook niet gek 

en ze staan regelmatig met speciaal appara-

tuur, waarbij ook de snelheid van onder ande-

re paarden en rare vogels kan worden gecon-

troleerd Dus genoeg redenen om te denken 

dat er geen paard door de straat liep en hele-

maal niet op de gang zou staan.  
 

En vervolgens hoor je het laatste gerucht.. 

Vanaf komende, jawel elke week, staat er  een 

heuse Pipo de Clown op de markt, inclusief 

wagen en Paard. (de ezel heeft ADV) 

Volgens ingewijden zal de goedlachse clown 

samen met Mammaloe en Klukkluk een voor-

stelling genaamd “SapperdeFlap’ geven en 

wie weet is Dikke Deur ook wel van de partij! 

Bij slecht weer zou er in het Dorpshuis ge-

noeg plek zijn om de voorstelling te geven. 

Zal ut zo wezen…..? 
 

En tot mijn stomme verbazing hoorde ik een 

aantal zeer capabele inwoners het hadden 

over een ezel en een paard, die bij ut Riest-

bruggie richting De Rieverst het weiland in 

waren gelopen. Enkelen hadden nog wel ge-

keken, of ze nog te traceren waren en men 

had zelfs gekeken op de ijsbaan. Want geef 

toe, als je hoort dat er iemand met scheuvels 

um de nekke loopt en een Ard en Keesie mus-

se op hef, dan loop je daar naar toe en niet 

standaard naar de sporthal. Maar of dat ook 

van toepassing is bij een paard en een ezel…? 
 

Kop dur Veur                                                               
 

Stebo 
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Bord in speeltuin vernield 
 

Er is afgelopen periode hard gewerkt om in 

twee speeltuinen nieuwe speeltoestellen te 

plaatsen. Ook zijn er in alle speeltuinen nieu-

we borden geplaatst. Dit alles is met inzet van 

vrijwilligers en behulp van sponsoren ge-

daan. In de nacht van 24 op 25 januari is on-

derstaand bord vernield. Waarom?! Zo ont-

zettend jammer. Mocht je iets gezien en/ of 

gehoord hebben dan horen wij dit graag. Dit 

kan door te mailen naar info@speulhorst.nl  

mailto:info@speulhorst.nl
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Kind Veilig De Wijk  
 

Sinds 26 januari is de Facebook groep Kind 

Veilig De Wijk in het leven geroepen. ‘Met 

deze groep willen wij de aandacht vragen van 

de mensen om meer aan onze kinderen te 

denken en de snelheid in de straten naar bene-

den te halen. Aldus beheerder Peter Janssens.  
 

En het blijft niet bij praten alleen. Er is ook 

gelijk actie ondernomen door een aantal leden 

van deze groep. Zondag is er een bord ge-

plaatst op de kruising H. Tillemaweg/

Luchtenstein. Janssens: ’Het streven is om 

meer van dit soort borden te gaan plaatsen in 

De Wijk. We moeten alleen even uitzoeken 

hoe we dit financieel kunnen doen. We mo-

gen en kunnen geen geld vragen dus we gaan 

kijken of we door eventuele sponsoring meer 

van dit soort borden kunnen plaatsen. Er 

wordt in elk geval positief gesproken en daar 

zijn we blij mee... We blijven niet stil zitten’. 
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Gemeente ontvangt subsidie 

bouw flexwoningen 
 

Gemeente De Wolden heeft € 30.000,- subsi-

die ontvangen voor de bouw van zogenoemde 

flexwoningen voor spoedzoekers. Dit zijn 

inwoners die veel moeite hebben met het vin-

den van betaalbare woonruimte; denk hierbij 

aan ouders in scheiding. 
 

Versnelling woningbouw 

De druk op de woningmarkt is in onze ge-

meente, net als in de rest van Nederland, erg 

groot. Om de druk op de woningmarkt te ver-

lichten wil gemeente De Wolden inzetten op 

woningbouwplannen die op korte termijn te 

realiseren zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de 

bouw van tijdelijke woonruimten 

(flexwoningen) en de transformatie van be-

staande gebouwen. Voor tijdelijke woningen 

is geen bestemmingsplan nodig. Een (korte) 

vergunningsprocedure is genoeg. Dit scheelt 

veel tijd. Bovendien worden de woningen 

vooraf in de fabriek gemaakt. Ze zijn daar-

door snel te bouwen. 
 

Zes woningen 

De druk op de woningmarkt is voor alle wo-

ningzoekenden merkbaar, maar zorgt met 

name bij de spoedzoekers voor schrijnende 

gevallen. Om voor deze doelgroep tot een 

oplossing te komen, ontwikkelt de gemeente 

samen met woningcorporatie Actium een plan 

voor de realisatie van zes tijdelijke wooneen-

heden. 
 

Waar de woningen komen en hoe ze er uit 

gaan zien is nog niet bekend. De komende tijd 

werken Actium en de gemeente de plannen 

verder uit. De gemeente denkt aan locaties 

waar op termijn permanente woningen kun-

nen komen. De flexwoningen kunnen daar 

staan, tot de plannen voor de definitieve wo-

ningen klaar zijn. Vast staat in ieder geval dat 

de woningen verplaatsbaar moeten zijn. De 

woningen blijven maximaal 10 jaar staan. 

Daarna gaan ze weer naar een andere locatie. 

Het is ook mogelijk dat de woningen binnen 

die 10 jaar op verschillende locaties in de 

Wolden staan. 
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Online test helpt senioren                 

veiliger en prettiger te fietsen 
 

Senioren die fijn, veilig en vertrouwd willen 

(blijven) fietsen, kunnen sinds kort op maat 

advies krijgen over hun fietsgedrag en fietsbe-

kwaamheid. 
 

Door op www.veiligblijvenfietsen.nl een on-

line test te doen, krijgen ze allerhande per-

soonlijke tips en adviezen. Met deze test 

maakt de provincies Drenthe het senioren 

makkelijker om veilig en vertrouwd te blijven 

fietsen. De test maakt deel uit van het pro-

gramma Doortrappen waarmee de provincie 

senioren stimuleert vaker op de fiets te stap-

pen. 
 

Het is al enkele jaren speerpunt in verkeers-

veiligheidsbeleid: senioren op de fiets. Ter-

wijl senioren met gezondheidsprogramma’s 

gestimuleerd worden om in beweging te blij-

ven, is binnen deze doelgroep een groeiend 

aantal ongevallencijfers te zien. Voor de pro-

vincie Drenthe en de provincie Overijssel 

aanleiding om een online test te ontwikkelen 

die senioren meer inzicht geeft in de mate 

waarin zij veilig op de fiets aan het verkeer 

(kunnen) deelnemen. 
 

Online test 
De test komt als geroepen. Nu mensen er van-

wege het najaar minder met de fiets op uit 

gaan, is het een ideaal moment om eens na te 

gaan hoe (veilig) het fietsen het afgelopen 

seizoen ging. De test maakt deelnemers be-

wust van wat er komt kijken bij veilig fietsen 

en helpt hen oplossingen te vinden voor ver-

keerssituaties die ze tegen kunnen komen 

tijdens het fietsen. De resultaten van de test 

geven de provincies tegelijkertijd inzicht in de 

fietsbekwaamheid van de senioren in deze 

regio’s. Zij gebruiken die kennis om educatie-

middelen, trainingen en voorlichting te verbe-

teren die zij, samen met gemeenten, aanbie-

den in het programma Doortrappen. 
 

Doortrappen 
Het programma Doortrappen is bedoeld om 

seniore inwoners te stimuleren vaker te fiet-

sen. Fietsen is goed voor de gezondheid, soci-

ale contacten en mobiliteit van senioren in de 

provincie. Hiervoor is het programma Door-

trappen ontwikkeld. Dit wordt nu omarmd 

door de twaalf Drentse gemeenten en de pro-

vincie Drenthe. Het Drentse Doortrappen 

omvat diverse activiteiten (inclusief de test) 

die op lokaal niveau aan senioren worden 

aangeboden. Kijk voor meer informatie op 

www.doortrappendrenthe.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



  

 9 

Valentijnsactie De Wijk                              

voor het goede doel                    
 

Het is bijna februari. Valentijnsdag is weer in 

zicht. Een dag waarop geliefden elkaar extra 

aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes, 

bloemen of kaarten. Vorig jaar was dat voor 

getroffen ondernemers uit De Wijk, die door 

de lockdown in de problemen zijn gekomen.  
 

Dit jaar is het bedoeling om een zgn. 

‘Valentijnsfonds’ op te zetten. Om hiermee 

(kleine) dorps initiatieven en goede doelen 

financieel te ondersteunen in De Wijk. Dat 

kan een persoon, club of groep zijn die het 

verdiend om in het zonnetje gezet te worden.  

Iets in De Wijk dat aangepakt, gerepareerd  of 

opgeruimd moet worden, maar waarvoor 

geen geld beschikbaar is. Een nieuw dorpsini-

tiatief dat (door de jeugd) wordt ontplooid. Of 

specifiek iets voor de ouderen. In grote lijnen 

een algemeen ‘Dorpsfonds’ voor Wiekers 

waar een beroep op gedaan kan worden.  

Hiervoor zal t.z.t een commissie worden op-

gezet om dit onafhankelijk te beoordelen. En 

jij kunt helpen om dit op te zetten!  
 

In samenwerking met bakkerij Nijstad en 

bakkerij Dunnink en de stichting Storck, zijn 

twee heerlijke Valentijnstaarten ontwikkeld. 

Een schuimtaart en een caketaart. Hier kun-

nen 6-8 porties uit gesneden worden. De kos-

ten van deze Valentijnstaarten zijn € 8,00 per 

stuk en de opbrengst zal ten goede komen van 

het: ‘Valentijnsfonds De Wijk’. Deze actie is 

op touw gezet door Arend Klomp en Benny 

Spin en wordt ondersteund door Stichting 

Storck (Antrappers) en Businessclub Wacker. 
 

Bestellen via bestelbon                                                                                                                                                                              

De vrijwilligers komen  dit jaar NIET bij u 

aan de deur om de bestelling op te nemen en 

af te leveren!! (Mocht dit echt niet lukken dan 

kunt u ons bellen. 06-50953385) Bestellen 

kan via onderstaande bestelbon. Vul hem 

volledig in en doe hem bij de COOP in de 

brievenbus zoals op de bon is omschreven. 

Wilt u daarnaast ook nog eenmalig een be-

drag doneren, dan is dat ook mogelijk via de 

bestelbon.   
 

Bestellen per mail                                                                                                                                                                               

Natuurlijk kan u de bestelling ook per e-mail 

doen. Stuur dan uw naam en adres met de 

gewenste hoeveelheid taarten naar:                            

zonnedag@outlook.com   
 

Afhalen                                                                                                                                                                                        

De taartjes kunt op vrijdag 11 februari of za-

terdag 12 februari  tussen 13.00 en 17.00 uur 

afhalen bij de stand op de parkeerplaats bij 

Coop Dunnink. (Bij de grote roldeur naast de 

glascontainers) Via Drive-thru.  
 

BESTELBON VALENTIJNSTAART 

Bij deze bestel ik: …….x een caketaart van Bakkerij Dunnink 

     …….x een schuimtaart van Bakkerij Nijstad 

Ik machtig Stichting Storck om eenmalig het bedrag van de taart (en) van 8 euro 

per stuk af te schrijven van rekeningnummer……………………………………………... 

t.n.v.. ………………...………...adres: ….…………………………………………………… 

Daarnaast machtig ik eenmalig (vrije gift) het bedrag €.………………………………....  

Handtekening: 

Deze bon inleveren voor 10 februari in de groene brievenbus bij de 

statiegeldautomaat in COOP-Dunnink in De Wijk.  
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Gezond leven en goede 

weerstand opbouwen:               

belangrijker dan ooit 

Sportschool Atlas Sport is weer open! Wil je 

ook lekker sporten en aan je gezondheid en 

weerstand werken? Kom dan snel langs. Bij 

Atlas Sport heb je volop keus: van zelfstandig 

een fitnessprogramma afwerken tot lessen 

zoals spinning, bodypump, cross, kickfit, pi-

lates, yoga en bootcamp. Voor sporters van 

elk niveau en elke leeftijd. Heb je geen erva-

ring? We helpen je graag op weg.    

Weet je het nog niet zeker? Geeft niets, je 

kunt met onze 14 dagen pas twee weken lang 

alles in de sportschool proberen en daarna pas 

besluiten of je lid wordt. Je vraagt deze pas 

makkelijk aan via www.atlassport.nl/14.  

Denk je: ik wil wel een abonnement maar ik 

wil niet betalen als er weer een lockdown 

komt? Bij Atlas Sport pauzeren we je abonne-

ment als er een lockdown is zodat je dan niet 

betaalt. 

PvdA De Wolden vindt                

onderzoek naar Ooievaars 

overbodig 

De fractie van de PvdA De Wolden vindt een 

onderzoek naar de effecten van Ooievaars 

overbodig. 

In het nieuwe verkiezingsprogramma van 

Gemeentebelangen (GB) lijkt het speerpunten 

de Ooievaar te zijn. En in dit geval niet in 

verband met een te verwachten geboortegolf.    

Moet Gemeentebelangen het, als grootste 

partij van De Wolden, tijdens de komende 

verkiezingen hebben van een item als de Ooi-

evaars? Mark Turksma, raadslid voor de 

PvdA in De Wolden is eerder benieuwd naar 

hoe Gemeentebelangen de energietransitie 

gaat aanpakken, het sociaal domein overeind 

houdt, hoeveel extra woningen ze gaan bou-

wen of hoe ze de ambtelijke organisatie gaan 

verbeteren? Helaas kon hij daar in het verkie-

zingsprogramma van GB geen concrete aan-

pak over vinden. 

En wat de ooievaars betreft;  gaat het nu om 

schade aan de landbouw, de biodiversiteit of 

eigenlijk om de kans dat het Reestdal Natura 

2000 gebied wordt? Over het effect van (te)

veel ooievaars is al voldoende bekend. Daar 

is geen onderzoek voor nodig. Blijft de angst 

van Gemeentebelangen en haar agrarische 

luistervinken voor Natura 2000. Die angst is 

ongegrond. De meeste gronden in het Reest-

dal zijn in bezit van de provinciale landschap 

beheerders en worden al volgens ecologische 

uitgangspunten beheerd. Daar is helemaal 

geen Natura 2000 voor nodig. En dat gaat ook 

echt niet gebeuren volgens landbouwspecia-

list Rudy Rabbinge.  

Wellicht is het tijd voor een nieuwe frisse 

wind door het gemeentebestuur in De Wol-

den, waarbij we de Ooievaar maar even moe-

ten laten vliegen.  

http://www.atlassport.nl/14
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 Ria Westerhuis wint                   

poëziewedstrijd 
 

Ria Westerhuis uit De Wijk wint met haar 

gedicht Hunze de poëziewedstrijd ‘Mien 

plekkie bij de Hunze gevangen in taal’. De 

jury was onder de indruk van hoe het gedicht 

verleden en heden, mens en natuur met elkaar 

vervlecht en verbindt. Ook visueel inspireert 

het gedicht. De meanderende vormen van de 

tekst zijn als het stromende water van de 

Hunze. Het gedicht tilt de lezer op en voert 

hem mee. 
 

De gedichten die ingezonden zijn voor de 

wedstrijd kennen een grote variatie in vorm: 

er werden vrije verzen, sonnetten, haiku's en 

zelfs een stroomdiagram ingezonden. In de 

gedichten komt het beekdal veelzijdig naar 

voren. Soms lijkt de Hunze wel leraar, coach 

en inspirator ineen, merkt juryvoorzitter en 

dichter Willem Tjebbe Oostenbrink op. De 

beek inspireert en nodigt uit tot reflectie, be-

zinning, loslaten, dromen, maar vooral tot 

schrijven. 
 

Er waren zesentwintig inzendingen waaron-

der vier gedichten in het Nedersaksisch. 

Dichters schreven over geschiedenis, natuur-

beleving, het beekdal, dromen, bezinning en 

tot rust komen. De driekoppige jury heeft de 

gedichten geanonimiseerd en kwam unaniem 

tot de winnaar. Naast eeuwige roem op onze 

website, krijgt Ria een productenpakket dat is 

samengesteld door Het Drentse Landschap, 

Waterschap Hunze en Aa's, de Provincie 

Drenthe en Prolander. 
 

Ook over de tweede en derde plaats was de 

jury het snel eens. Als tweede eindigde 

Evelien van Dienst uit Almere met haar haiku 

De molenwieken. Op de derde plaats eindig-

de Tonko Ufkes uit Groningen met zijn ge-

dicht n Blaauwe dreum. Over deze gedichten 

schreef de jury: De molenwieken van Evelien 

van Dienst is een technisch perfecte klassieke 

haiku. In enkele woorden weet zij de Hunze 

sfeervol neer te zetten. n Blauwe Dreum van 

Tonko Ufkes heeft een mooie cadans en fraai 

gebruik van het Westerkwartiers aldus jurylid 

Roelie Koobs van het Huus van de Taol. 

Hunze  

Je schetst kwispelende lijnen  

in het oeroude land  

boeit en ontroert  

door het verleden  

met in het kielzog het heden  

waarin we je volgen  

langs broekbossen  

en hooilanden  

je verbindt  

historie, water en wind  

geen druppel weigert  

niemand zwicht  

maar koestert  

het trots gevangen licht 
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Rozenactie voor  

meer positiviteit  
 

Jongerenwerkers Jojanne, Yvonne en Mascha 

organiseren ook dit jaar een Rozenactie in De 

Wolden. Ze bezorgen gratis een roos met een 

boodschap aan iemand waarvan de aanvrager 

vindt dat die het verdient.  
 

Wil jij iemand (anoniem) de liefde verklaren? 

Je moeder laten weten dat je van haar houdt? 

Je opa verrassen met een lieve boodschap of 

iemand een hart onder de riem steken? Geef 

diegene dan nu op voor de Rozenactie. De 

jongerenwerkers nodigen jongeren tussen de 

10 en 23 uit om zo positiviteit te verspreiden 

in deze gekke tijd. De ontvanger van de roos 

moet in De Wolden wonen. Natuurlijk mag je 

ook een roos versturen als je zelf buiten de 

gemeente woont naar iemand in De Wolden. 

Je kan je opgeven tot 10 februari. De rozen 

worden aan huis bezorgd op 14 februari.   
 

Wil je iemand blij maken met een roos? Hier-

voor vul je een kort formulier in. Kijk hier-

voor op de Instagrampagina van 

@youngdewolden en klik op de link in de bio. 

Heb je geen Instagram? Stuur dan een appje 

naar jongerenwerker Mascha via 06-

19003861 om de link van het formulier te 

ontvangen via WhatsApp.   
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Uit de oude doos: Ongenode 

gasten blijven actief in Zwem-

bad de Slenken (11-01-2011) 
 

Met enige regelmaat publiceren we hier herin-

neringen en gebeurtenissen uit het verleden 

die tot de verbeelding blijven spreken. Op-

merkelijke, grappige, ontroerende en bijzon-

dere foto’s en verhalen die in de vergetelheid 

zijn geraakt, maar het verdienen om nog eens 

weer onder de aandacht te worden gebracht. 

Dit keer de Steenmarters terroriseren Zwem-

bad de Slenken in De Wijk  - 11 januari 2011. 
 

Steenmarters zijn de afgelopen tijd weer flink 

actief geweest in zwembad de Slenken in De 

Wijk. De schuwe en beschermde roofdieren 

zijn vooral ’s nachts actief en bewegen zich 

voort tussen het systeemplafond en het dak 

van het zwembad. Badmeester Fons Mos con-

stateerde aan de hand van uitwerpselen en 

urineresten dat het weer mis was.  
 

Het is niet de eerste keer dat steenmarters het 

zwembad terroriseren. Twee jaar geleden 

ontdekte Mos voor de eerste keer lekkage in 

zijn kantoor annex zwembadloket. Nadat hij 

de betreffende plafondplaat had verwijderd, 

zag hij de uitwerpselen liggen. Dakdekkers 

wisten hem te vertellen dat het om steenmar-

ters ging. De gemeente De Wolden besloot 

daarop ongediertebestrijding Klomp uit Giet-

hoorn in te schakelen. Mos: ‘de steenmarter is 

een beschermd dier. Bestrijden mag niet, 

maar verjagen wel! Overal zijn destijds wc 

blokjes opgehangen. De geur die dit verspreid 

moet er voor zorgen dat ze  uit de buurt blij-

ven. Wellicht zijn deze wc blokjes inmiddels 

uitgewerkt. Vorige week zijn er overal nieu-

we blokjes opgehangen’. 
 

Ondertussen mag de badmeester zich zelf 

bijna deskundige noemen op het gebied van 

steenmarters. De afgelopen jaren is hij veel-

vuldig bijgepraat, en heeft hij veel documen-

tatie vergaard en informatie opgezocht over 

de roofdieren. Tot de oplossing, en het verja-

gen van de roofdieren heeft dat echter nog 

niet geleid. Mos: ‘Ze zijn ons blijkbaar elke 

keer te slim af!’. 

Badmeester Fons Mos wijst de plaats delict aan. Archieffoto: BS/Weblog-dewolden.nl  
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Passie op het Platteland 

winnaar Raspaard 2021  
 

Overrompelt, maar aan twee blije dames heeft 

burgemeester Inge Nieuwenhuizen deze week 

het Raspaard De Wolden uitgereikt. Passie op 

het Platteland is een initiatief van ontwerper 

Vera Vos en filmmaker Manon Hessels.  

Nieuwenhuizen: “Het raspaard staat symbool 

voor hele initiatierijke ideeën en die mensen 

binnen De Wolden aan elkaar verbindt. Wat 

opvalt aan Passie op het platteland is dat Vera 

en Manon jongeren verbindt. Zij laten zien 

hoe leuk het wonen, werken en leven op het 

platteland is. En als je de passie nog niet had, 

dan krijg je het wel door Passie op het Platte-

land. De gemeente, vanuit het gemeentebe-

stuur, wil dit graag waarderen met het Rasp-

aard 2021.”  
 

Wisseltrofee  
Met de wisseltrofee waarderen we initiatieven 

in De Wolden. Dit jaar waren er maar liefst 

negen kanshebbers om het Raspaard 2021 in 

de wacht te slepen:  

• Carbid Academie  

• Passie op het Platteland  

• Rolstoelbus voor Mick  

• Symbool voor integriteit, verzet en opko-

men voor belangen van anderen  

• Herinrichting het Groene Hart  

• HartslagNu-burgerhulpverleners De Wolden  

• Zwembad de Waterlelie  

• Zwembad Ruinen  

• Roekpad Echten  
 

Passie op het Platteland is een maatschappe-

lijk- en creatief project dat Vera Vos uit De 

Wijk ontwikkelde vóór en dóór jongeren op 

het platteland in De Wolden. Samen met 

filmmaker, Manon Hessels, uit Ruinerwold 

gaat ze op zoek naar verhalen/meningen van 

de jonge generatie over hun passie óp-en-

voor het platteland, wat ze via Social Media 

en een interactieve kaart op hun website de-

len. Er zijn misschien niet heel veel facilitei-

ten, maar we worden zelf creatief om onszelf 

te vermaken. Van een passie voor muziek en 

pottenbakken tot het organiseren van activi-

teiten op de boerderij en het checken van wei-

devogels in het land.  
 

Documentaire 

Een deel van de verhalen zullen ze gaan do-

cumenteren tot een 4-delige korte serie, die 

begin 2022 in première zal gaan in De Wol-

den. We zetten waar nodig altijd jongeren met 

hun kwaliteit in tijdens het project, wat hope-

lijk in de toekomst nog tot meer lokale sa-

menwerkingen zal kunnen leiden'. 
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