
 
 
Beste Dorpsgenoten, 
 
Hopelijk gaat alles goed met iedereen en kan er weer meer genoten worden van wat ons mooie 
dorp te bieden heeft nu de maatregelen versoepeld zijn. Als het zo blijft zouden wij elkaar, op 1,5 
meter, weer kunnen ontmoeten op de openbare vergadering van de Dorpsraad op  
10 september 2020. Te zijner tijd zullen wij u daar meer over berichten en hou ook zeker onze 
website www.dorpsraadtwisk.nl in de gaten voor het laatste nieuws. 
 
“Wie is wie in de Dorpsraad” 
In de vorige Dorpskrant is onze voorzitter dhr. Vok Kay als eerste in de serie “Wie is wie in de 
Dorpsraad” aan het woord geweest. Vandaag is de beurt aan dhr. Rini Wichard. Hij is bestuurder 
en wijkcoördinator van de Beukenlaan, Rositastraat en Weidelaan. 
 

“Dag beste dorpsgenoten en verdere lezers van de dorpskrant. 
 
Mij is gevraagd om als bestuurslid van de dorpsraad een stukje te schrijven waarin ik 
mezelf in het kort even voorstel. 
 
Mijn naam is Rini Wichard. Ik ben 70 jaar en ben al 50 jaar getrouwd met Willy. Wij wonen 
inmiddels zo’n drieënveertig jaar in Twisk. Mijn zoon Michael woont samen met zijn gezin, 
Patty zijn vrouw en Roma zijn dochter, ook in Twisk. 
Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik gewerkt in de hulpverlening in de 
verschillende functies. In de psychiatrie een aantal jaren en in de jeugdhulpverlening meer 
dan dertig jaar. 
Ongeveer acht jaar geleden ben ik met vervroegd pensioen gegaan. 
Zoals velen van jullie zullen weten fiets ik veel en graag. Vooral nu ik niet meer werk doe ik 
dit veel. De auto komt amper uit de garage. 
Verder bridge ik graag, zowel in clubverband als bij ons of vrienden en kennissen thuis. 
Daarbij biljart ik twee keer in de week.   
Ik heb me voorgenomen dit stukje kort te houden. Ik denk dat dat mij is gelukt. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Rini Wichard” 

 
Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat, spreek uw wijkcoördinator 
aan of stuur een e-mail naar: info@dorpsraadtwisk.nl 
 
Pas goed op elkaar en blijf gezond en hopelijk zien wij elkaar op 10 september! 
 
Uw Dorpsraad: Vok Kay, Jos Beers, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert,  
Rini Wichard, Piet Ham, Marc Hutjes, Andries Rempt en Manette Labruyère 


