
  

   

Kerstwandeling gaat door het prachtige Reestdal 

                                     4e jaargang nr. 25 l 23 dec  2017 

Wilt u op tweede kerstdag even lekker een 

frisse neus halen? Kom dan genieten dan 

het mooie natuurgebied van het Reestdal.  

De VTRB / Tourist Info Het Reestdal orga-

niseert op 26 december haar jaarlijkse 

kerstwandeling in en rondom de Wijk.  

 

Er kan gekozen worden tussen een korte route 

van ca. 6 km en een lange route van ca. 12 

km. De routes lopen door velden en bossen en 

ze gaan een stukje langs de Reest. Onderweg 

klinken de geluiden van midwinterhoorns 

over het gebied, die bespeeld worden door 

leden van de midwinterhoornblaasgroep De 

Riesteblaozers. Bij de koek- en zopietent kan 

gepauzeerd worden om, rondom de vuurkorf, 

even op te warmen en de inwendige mens te 

versterken. Dit alles maakt de traditie van de 

kerstwandeling compleet. De start van de 

wandeling is bij de kantine van vv Wacker 

aan de Wiltenweg 1a in De Wijk.  
 

Er kan gestart worden tussen 10.00 – 13.30 

uur. Deelname kost € 3,00 voor volwassenen 

(inclusief consumptiebon te besteden in de 

kantine) en € 1,00 voor kinderen t/m 12 jaar. 

Het deelnamebedrag kan gepind worden, bij 

de koek- en zopietent kan alleen contant be-

taald worden.  
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Oudejaarsborrel en                

vuurwerkspektakel 
 

Zoals ieder jaar wordt er door de Business 

Club Wacker de traditionele Oudejaarsborrel 

georganiseerd. Op zondag 31 december knal-

len wij weer het oude jaar uit. Vanaf 14:30 

uur staat er een hapje en een drankje voor u 

klaar in de kantine van v.v. Wacker. Het is 

niet alleen voor leden van Wacker, BCW, 

supporters, familie, vrienden en sponsoren! 

Iedereen,  jong en oud  is van harte welkom 

om hierbij aanwezig te zijn. Ook al bent u  in 

het geheel geen lid van BCW en/of Wacker 

dat maakt niets uit zo benadrukt BCW. 
 

Kom gezellig een lekker drankje drinken, een 

oliebol of een appelflap eten, om zo het oude-

jaarsfeest te beginnen. Aan het eind van de 

middag (rond 17.30 uur) vindt er een vuur-

werkspektakel plaats. Ook dit jaar zoeken we 

weer vuurmeesters om de carbidbussen te 

laten knallen! Laat je kunsten zien en wordt 

de knaller van het jaar! Zien we je dit jaar?? 
 

Kunstroute slaat jaar over  
 

De 10de editie van Grensloos Kunst Verken-

nen is ondanks de heftige regen en storm fan-

tastisch verlopen. 'De hele organisatie is in het 

bestuur geëvalueerd, waarbij aan zowel de 

kunstcommissie als onze groep vrijwilligers is 

gevraagd hun ideeën en hun mening te geven 

voor de toekomst'. Zo laat bestuurslid Ank 

van der Ziel weten. Van der Ziel: 'We hebben 

de conclusie getrokken dat we in ieder geval 

2018  overslaan om ons op een groot aantal 

zaken te bezinnen, maar vooral  omdat de 

culturele wereld aan het veranderen is. Een 

gedegen voorbereiding is onmisbaar. Wij wil-

len dat het niveau van de route minimaal ge-

handhaafd blijft, we hebben de ambitie een 

route neer te willen zetten die voor alle kunst-

liefhebbers in Nederland een must wordt. We 

willen kunstenaars blijven aantrekken om iets 

te maken voor of toe te voegen aan het prach-

tige Reestdal. We hebben subsidie en sponso-

ren nodig om een route, zoals wij die ambi-

ëren neer te zetten en kunstenaars moeten al 

in een vroeg stadium gevraagd worden. Bin-

nen een bestek van een jaar is dat niet meer te 

realiseren'. De volgende Grensloos Kunst 

Verkennen zal in 2019 zijn.  Voor evt. nadere 

informatie :  06 – 2096 8583  Lineke Eskes, 

voorzitter. 

 

Wie wordt Wieker  

van het jaar? 
 

Wie is wat u betreft ‘Wieker van het jaar 

2017’? De Belangenvereniging “de Wijk e/o” 

nodigt u uit om mensen te nomineren voor 

deze titel. Wie heeft in 2017 iets extra bete-

kend voor ons dorp? Wie is wat u betreft een 

voorbeeld?  

U wordt van harte uitgenodigd om mensen te 

nomineren met daarbij een toelichting waar-

om u van mening bent dat deze persoon hier-

voor in aanmerking komt. Begin 2018 wordt 

de “Wieker van het jaar” dan in het zonnetje 

gezet. Uw opgave kunt u doen tot 15 januari 

2018 door een mail te sturen naar :                            

wijkerbelang@gmail.com onder vermelding 

van “Wieker van het jaar”. 

 

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 

10. woorden) extra woorden € 0,50 per 

woord.  (advertenties en geld gepast in enve-

lop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

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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Ik heb een wens voor iedereen, 

een mooie kerst met lieve mensen                  

om je heen. 

Mensen die van je houden om                            

wie je bent, 

en in wie je misschien een stukje                     

van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die                        

mensen geeft, 

dat je samen met hen iets                                 

moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dit alles 

brengen kan, en maak er een gezellig 

en fijn Kerstfeest van! 
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Verkeerde Jas 
Wie o wie  heeft op de Ladies Only, 24 no-

vember in de Havezate de verkeerde jas mee-

genomen? De eigenaar hiervan wil graag haar 

jas terug! Wellicht is de jas met deze verwis-

seld. Graag een berichtje via haar facebook-

pagina.   

https://www.facebook.com/regina.walther.50 
 

Regina Walther (De Wijk)  
 

Denk om uw huisdieren!                 
In de buurt waar ik woon, zijn veel poezen. 

Zelf heb ik er ook twee, en ik ben gek op ze. 

Als ik naar mijn werk ben, zijn ze binnen. S 

'Nachts ook. En als het vies weer is of koud 

dan zijn ze ook graag binnen. Ze krijgen aan-

dacht en af en toe praat ik tegen ze. Ze vinden 

huiselijkheid. Mijn hele leven lang heb ik 

poezen gehad. En ook zij willen weten ’ik 

hoor erbij’. En mensen... het knallen is weer 

begonnen, het nieuwe jaar komt aan, het 

vriest weer en het is koud. uw huisdier is dan 

ook graag binnen. Geniet van ze, koester ze, 

ze zijn....mooi 

Hennie Thijssen 
 

Openingstijden                             

Bibliotheek De Wijk  
Bibliotheek De Wijk is open op donderdag 21 

december, vrijdag 22 december en vrijdag 29 

december. In het nieuwe jaar is de Biblio-

theek weer gewoon geopend vanaf dinsdag 2 

januari. Het bestuur en de medewerkers van 

de Bibliotheek wensen iedereen prettige 

feestdagen en een mooi leesjaar! 
 

Conferencier Peer komt  

optreden in De Wijk 
Conferencier Peer verzorgt op vrijdag 19 

januari 2018 om 20.00 uur een optreden in 

De Havezate in De Wijk.  Hij viert daarmee 

ook het feit dat hij ruim 40 jaar in het vak zit. 

Ooit begonnen als conferencier bij Drenthe 

Plat speelt Peer alweer vele jaren een solo-

programma.  In het programma  ‘Ziel en Za-

ligheid’ geeft hij het publiek een kijkje in zijn 

leven. En komt de Katholieke Brabantse ach-

tergrond van Drentse Conferencier Peer bo-

ven drijven. Het programma is autobiogra-

fisch, en gaat terug naar Brabant in de jaren 

‘50’. Toen de meester nog een meneer was, 

de veldwachter het gezag vertegenwoordigde 

en samen met  de pastoor, dokter en de nota-

ris tot de notabelen van het dorp behoorde.  
 

Verhalen over zijn schooltijd, biechten en 

communie uit de jeugdjaren van Peer komen 

voorbij, zonder  daarmee de spot te drijven. 

Peer kan dit als geen ander. Het vertellen zat 

hem al vroeg in het bloed.   Of zoals zijn 

moeder vroeger al zei:  ‘als je iets doet, doe 

het dan met Ziel en Zaligheid’. Dit is door 

Peer goed in de oren geknoopt. Ook nu ko-

men vele typetjes voorbij met herkenbare 

streekhumor.  Dit wordt afgewisseld met mu-

ziek en zang.   
 

Kaarten € 10,00 zijn te koop bij de Havezate 

en Bemo Entertainment in De Wijk. 
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Duurzaam de Wijk 
Op woensdag 21 juni heeft in ontmoetings-

centrum De Havezate in de Wijk een infor-

matiebijeenkomst plaatsgevonden, georgani-

seerd door de werkgroep Duurzaam de Wijk. 

Het thema van deze avond was een Duur-

zaam de Wijk in 2025. 
 

De sprekers hebben verschillende aspecten 

binnen dit thema belicht. De presentaties zijn 

te vinden op onze website http://

www.duurzaamdewijk.nl De dagen na deze 

informatiebijeenkomst is huis-aan-huis een 

korte enquête verspreid, waar de inwoners 

van de Wijk een eerste visie hebben kunnen 

geven over hun bijdrage aan ‘energieneutraal 

binnen 10 jaar’. Ruim 20 procent van de in-

woners heeft deze vragenlijst ingevuld en 

teruggestuurd. De resultaten hiervan zijn te-

rug te vinden op http://

www.duurzaamdewijk.nl/index.php/rkdv-02 
 

Heeft u aangegeven deel te willen nemen aan 

de uitgebreidere vragenlijst, dan heeft u deze 

inmiddels ontvangen via de Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG). Vergeet niet deze tijdig in 

te vullen en terug te sturen. 
 

De werkgroep is inmiddels uitgebreid met 2 

nieuwe vrijwilligers, welkom Aalt en Jorrit, 

en is gestart met de voorbereidingen van een 

nieuwe thema avond begin 2018. 
 

Meer informatie of achtergrondinformatie is 

te verkrijgen bij: Werkgroep Duurzaam de 

Wijk Aalt Zwep / Eric Koldeweij / Frans 

Pols / Jan Willem Homan / Jorrit Spel 

Mail naar: info@duurzaamdewijk.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/

DeWijkduurzaam/ 
 

Winteravond een succes 
De Wieker Winteravond met muziek van Duo 

Tandem in de Meule is goed bezocht. Het 

was een gezellige aangelegenheid aldus 

Stichting De Wiek Actief. Voor Tandem was 

het een van de laatste optredens. Op zaterdag 

10 februari 2018 is het afscheidsoptreden bij 

Eetcafé Het Vergulde Ros in Staphorst. 
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Duiken voor goede doelen            
Duik voor Doelen. Zo heet de Nieuwjaars-

duik, die motorclub de Antrappers uit De 

Wijk op maandag 1 januari 2018 gaat organi-

seren. Het is inmiddels de veertiende keer dat 

deze duik gaat plaats vinden. Zoals elk jaar 

gaat de opbrengst van de duik  naar een twee-

tal goede doelen in De Wijk en IJhorst.  Voor 

De Wijk is dat voor Stichting Sint in De 

Wijk. Die elk jaar het Sinterklaasfeest in De 

Wijk willen blijven organiseren. Voor IJhorst 

is dit voor de bouw van een uitkijktoren in 

het Reestdal door de Dorpsraad.   
 

 Er kan worden deelgenomen door iedereen 

die dat wil. Als je maar kunt zwemmen! Mee 

doen is voor eigen risico. Ludieke kleding bij 

de duik wordt op prijs gesteld, maar is niet 

verplicht. Deelname is in principe kosteloos. 

Maar van elke duiker wordt een bijdrage van 

minimaal € 5 euro verwacht voor het goede 

doel. Van het aanwezige publiek wordt even-

eens een donatie verwacht. De duikers ont-

vangen na afloop een warme versnapering en 

een aandenken.  De Nieuwjaarsduik vindt 

plaats in de Reest nabij de brug aan de Julia-

naweg. Verzamelpunt is om 13.30 uur bij 

café de Wiekslag, of bij de tent nabij de brug 

om 13.45 uur. Het startschot klinkt om 14.00 

uur. Publiek wordt verzocht zoveel mogelijk 

te voet te komen. Automobilisten worden 

verzocht hun auto zoveel mogelijk te parke-

ren in de woonwijk rond de Julianaweg of bij 

de kerk in IJhorst. Opgave kan via                         

motorclub@antrappers.nl De Nieuwjaarsduik 

wordt ook dit jaar weer gesponsord door 

Unox.  
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Appartementen boven 

Modewereld 
 

De Dorpsstraat in de Wijk staat een metamor-

fose te wachten. Niet alleen als de reconstruc-

tie van de doorgaande weg komend jaar 

wordt aangepakt, ook door de nieuwbouw 

van Modewereld Van de Belt. Het bedrijf 

breidt uit en verdubbelt het winkeloppervlak. 

Bovendien komen er op de eerste en tweede 

verdieping acht appartementen. Naast 1730 

vierkante meter winkeloppervlak, worden 

ook kantoorruimte, magazijnruimte, maga-

zijnruimte voor online winkelen en een out-

letstore gerealiseerd. Van de acht apparte-

menten kijken er vier uit op de Dorpsstraat. 

De overige vier bieden uitzicht op de Profes-

sor Blinkweg. Met de realisatie van de appar-

tementen boven de uitbreiding wordt de le-

vendigheid in het dorp ook buiten winkeltij-

den vergroot, zo is de gedachte. In tegenstel-

ling tot het huidige pand, met een eenduidige 

architectuur, is volgens architect B+O uit 

Meppel nu gekozen voor architectuur met een 

duidelijke verkaveling en een individuele 

geveluitstraling. ‘Hierdoor sluit de uitbrei-

ding aan bij de karakteristieke lintbebouwing, 

die de Dorpsstraat door de eeuwen heen een 

eigen identiteit heeft gegeven’, aldus de ar-

chitect. 
 

Metamorfose 

De Dorpsstraat van de Wijk heeft het afgelo-

pen decennium een aantal herinrichtingen 

ondergaan. Zo maakte ongeveer tien jaar ge-

leden de interieurwinkel plaats voor het hui-

dige Modewereld van de Belt en kreeg het 

pand zowel vanbinnen als buiten een grote 

metamorfose. Hiermee kwam een stroom aan 

bezoekers op gang en verlevendigde het dorp. 

Vorig jaar verhuisde supermarkt Coop naar 

een nieuw pand naast de Wieker Meule en 

werd om deze reden het aantal parkeerplaat-

sen uitgebreid. 

Dit bevorderde de doorstroom in de Dorps-

straat en gaf het winkelend publiek meer 

ademruimte. Door de verhuizing van de su-

permarkt kwam het pand aan de Dorpsstraat, 

dat grenst aan Modewereld van de Belt, vrij. 

B+O Architecten heeft het ontwerp voor de 

uitbreiding gemaakt. Daarnaast begeleidt 

B+O het gehele proces van initiatief tot en 

met oplevering. Naar verwachting wordt de 

vernieuwde winkel van Modewereld van de 

Belt in het najaar van 2018 geopend. Eerder 

heeft B+O het huidige pand van Modewereld 

van de Belt ontworpen. 
 

Tweede stuk 

Jeanette van de Belt is sinds 1998 eigenaar 

van Modewereld, vanaf het moment dat haar 

ouders met de meubelzaak naar Rogat gin-

gen. Begonnen werd met 2.500 vierkante 

meter met vooral dames-, heren- en kinder-

kleding. In 2007 kwam het tweede stuk erbij. 

Van de Belt was al eigenaar van een deel van 

de supermarkt en kocht de rest erbij. Het wa-

ren eigenlijk tien pandjes die aan elkaar ge-

breid waren. Volgens Van de Belt komt er nu 

een mooi pand met een klassieke knipoog, 

geen moderne toestanden.                                         

bron: Artizzl Media/Peter Nefkens 
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Een Goochelaar, Kindershow 

Of spelshow boek je bij Bemo 

Clubshow zonder Hoenders en Siervogels  

Sporthal de Slenken vormde afgelopen vrijdag en zaterdag het decor voor de 52e club-

tentoonstelling van pluimvee- en konijnenfokkersvereniging D.W.O. De Konijnen, kippen, 

siervogels en duiven werden afgelopen vrijdag gekeurd. Omdat er de hoog pathogene variant 

van de vogelgriep uitgebroken was in Biddinghuizen en hierdoor een tentoonstellingsverbod 

werd opgelegd is er besloten om vrijdagmiddag de hoenders en siervogels naar huis te sturen. 

Hierdoor bleef er half gevulde hal over met alleen nog konijnen en sierduiven, maar geen 

gekakel meer. 



 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



  

 12 

Voedingsadvies bij                        

Atlas Sport 
Een gezond voedingspatroon is voor iedereen 

belangrijk. Dat geldt als je toewerkt naar een 

sportprestatie en ook als je wilt afvallen of 

aankomen. Soms is hulp hierbij handig. Onze 

voedingscoach kan je begeleiden en adviseren 

op het gebied van voeding. 

Onze werkwijze 
We beginnen met een intake waarin we een 

uitgebreide meting doen. We informeren ook 

naar je gezondheid en eventuele gezondheids-

klachten. Verder willen we graag weten welk 

doel je voor ogen hebt. Op basis hiervan ma-

ken we vervolgafspraken over voeding en ook 

over bewegen. Helemaal op maat zodat het 

optimaal aansluit bij wat jij nodig hebt. Het 

traject heeft een doorlooptijd van maximaal 

zes weken. 

Wat kost het? 
Leden: € 64,95 

Niet-leden: € 119,95 

Loop gerust binnen voor meer info of bel of 

mail voor een afspraak! 

www.atlassport.nl 
 

Nieuwjaarsconcert                    

Wijker Kunst 
 

Zangvereniging Wijker Kunst geeft zaterdag-

avond 13 januari 2018 een groots nieuwjaars-

concert in de Protestantse kerk in IJhorst. 

Het vrouwenkoor en het mannenkoor treden 

apart op, maar ook gezamenlijk als gemengd 

koor, onder leiding van hun vaste dirigent 

Bert Lammers.  
 

De koren worden gedeeltelijk op de vleugel 

begeleid door pianiste Joke Venhuizen. 

Voor het andere deel is de begeleiding in han-

den van het Vestibule ensemble. Dit ensem-

ble, wat ook zelfstandig zal optreden, is een 

veelzijdig en sfeervol salonorkest, dat in vele 

genres aansprekende muziek brengt, van Zi-

geuner -, Weense en salon muziek tot tango’s 

en volksmuziek. Hun hoofd instrumenten zijn 

viool, accordeon en contrabas. Zij spelen op 

grote podia in Nederland en over de grens, 

maar zijn ook een veelgevraagd orkest bij o.a. 

recepties, bruiloften en familie feesten. 
 

Voor dit nieuwjaarsconcert is gekozen voor 

een mengeling van Weens/Hongaarse- en Zi-

geuner zang en muziek. Zodat het publiek in 

Weense sferen belandt, zoals we dat gewend 

zijn bij het traditionele nieuwjaarsconcert van 

de Wiener Philharmoniker op 1 januari. Dus 

met veel bekende, gezellige en romantische 

liederen en muziek. 
 

De kerk in IJhorst, idyllisch aan de Reest ge-

legen, staat bekend om de goede akoestiek.  

Het concert begint om 20.00 uur (kerk open 

om 19.30 uur).  
 

De prijs van de entree kaarten is € 12,50, in-

clusief koffie/thee in de pauze + een                         

programma. 
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 Wieker Sportquiz 
 

Beste Sportliefhebber! 

Wat was het spannend, tijdens de vorige edi-

tie van de Wieker Sportquiz in november 

2016. In een nek-aan-nek race met (onder 

meer) ‘veelwinnaar’ KV Roreko mocht het 

team van Bikentertrainer de beker als beste 

team omhoog houden. De gezelligheid van de 

avond gonst nog na in onze hoofden!  Na-

tuurlijk hebben we daarom als bestuur van de 

stichting De Wiek op Wiel’n besloten, om 

ook een vierde editie van de Wieker Sport-

quiz te organiseren. Opnieuw voor alle ver-

enigingen in de Wijk! Wie mag zich na af-

loop een heel jaar lang de “Slimste Vereni-

ging Van De Wijk” noemen? 
 

We zijn erg blij, dat we u, in innige samen-

werking met de voetbalvereniging Wacker, 

opnieuw uit mogen nodigen voor de vierde 

Wieker Sportquiz op: zaterdagavond 20 janu-

ari 2018 in de kantine van de voetbalvereni-

ging Wacker aan de Wiltenweg. Inloop vanaf 

ongeveer 19.30 uur. Start van de quiz is ge-

pland tegen 20.00 uur.  
 

Wat vragen wij van u?                                                                                                                                        
U vormt uit uw vereniging een team van 4 

personen. Onder leiding van de zeer ervaren 

Quizmaster Martin Wolf zullen er aan de 

deelnemende teams vragen worden gesteld, 

in allerlei verschillende categorieën, welke 

allemaal betrekking hebben op sport in de 

breedste zin van het woord. Na afloop zullen 

de juiste antwoorden per team worden opge-

teld, waarna er met hulp van een deskundige 

jury een winnaar zal worden vastgesteld. Laat 

uw sportkennis testen zodat u straks een jaar 

lang met de borst vooruit door het dorp kunt 

lopen!  De quiz duurt naar verwachting tot 

ongeveer 22.30 uur. Uiteraard zal er na af-

loop nog ruim voldoende tijd zijn om ont-

spannen samen na te praten! De ervaring van 

de vorige jaren garandeert u een supergezelli-

ge avond!  Durft u het aan? Dan graag uw 

opgave per email: info@dewiekopwieln.nl.  

Graag tot ziens op 20 januari 2018 vanaf 

19.30 uur in de kantine van VV Wacker! 
 

Bridge Cursus  
 

WBC  is een gezellige club die iedere don-

derdagavond bridgers, gevorderden en begin-

ners, de mogelijkheid biedt om het bridgespel 

te beoefenen. Van eind september tot eind 

mei wordt er competitie gespeeld. In de zo-

mermaanden is er vrij bridgen en mogen ook 

niet-leden tegen een vergoeding van € 1,50 

per persoon met ons meedoen.  

      

Kun je bridgen  

en ben je op zoek naar een club?                

Je mag altijd vrijblijvend een paar keer mee-

doen om de sfeer van de club te proeven.  
 

Heb je interesse  

om te leren bridgen?           

Ook dan biedt WBC hiertoe de mogelijkheid.

       

Bij voldoende deelname wordt er weer een 

cursus voor beginners gegeven.   

Start:   januari 2018   

Locatie: Havezate  

Aanvang:19.30 uur of in overleg  

Opgave en inlichtingen bij: Albertje Hulze-

bos Telefoon: 0522 44 2153                                           

E-mail: bridgecursusdewijk@hotmail.com 
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Mijn eerste Kerstfeest 

Nu de bomen zo goed als kaal zijn, je de mensen ’s morgens het ijs van de autoruiten hoort 

krabben, besef je dat de decembermaand er aan komt. De maand met het Sint Nicolaasfeest 

en het Kerstfeest! 

En als je dan in eenzaamheid wat zit te mijmeren, over mijn eerste kerstfeest wat ik mij kan 

herinneren, dan kom ik terecht bij mijn kerstfeest van 1940. Ik ben geboren op 13 januari 

1934. Mijn ouders hadden een boerderij (een gemengd bedrijf). Mijn vader zat, naast zijn 

drukke werk op de boerderij,  ook in de kerkenraad ( ik denk iets van ouderling of diaken) van 

de Nederlands Hervormde Kerk in Coevorden.  

En dus was het logisch (voor die tijd tenminste) dat ik wekelijks naar de zondagschool ging. 

En die zondagschool vierde natuurlijk uitbundig het kerstfeest, dat op tweede kerstdag plaats 

vond in die prachtige N.H. kerk in de Kerkstraat in Coevorden. En ik neem u nu in gedachten  

mee naar het kerstfeest van 1940. Op 10 mei van dat jaar was de tweede wereldoorlog uitge-

broken en hadden de Duitsers ons land bezet. 

Mijn vader en moeder gingen met mij naar dat kerstfeest. Ik liep als 6 jarig  manneke, tussen 

hen in. Ze hadden mij bij de hand, een veilig gevoel dat je je leven lang niet meer vergeet!!! 

Het was al schemerdonker, het sneeuwde en er was heel weinig licht bij de huizen te zien om-

dat alles, op bevel van de Duitsers, zo veel mogelijk verduisterd moest zijn. Ik begreep daar 

uiteraard niets van, maar het gaf wel een spannend gevoel. Temeer omdat er heel weinig ge-

sproken werd onderweg. Mijn vader vond namelijk dat, als je op weg was naar de kerk, dat 

dat zo  plechtig en zo stil mogelijk moest gebeuren. 

Toen we de kerk naderden, hoorde ik al muziek. Mijn vader fluisterde mij in het oor dat dat 

orgelmuziek was. We beklommen een hoge stoep, terwijl de muziek steeds harder werd. Toen 

we de kerk binnenkwamen (een prachtig rond gebouw, een koepelkerk, met allemaal banken 

en in het midden stoelen). Hoog, boven de ingang was dat orgel dat die (mooie) muziek speel-

de. De klokken, die ik wel eens gehoord had, luidden dwars door de muziek heen. Ik was diep 

onder de indruk. Een schitterend versierde kerstboom (met echte kaarsjes) stond in het mid-

den van de kerk. Er waren heel veel ouders en grootouders met hun kinderen al aanwezig. En 

plotseling begonnen al die mensen, ook mijn vader en moeder,  met begeleiding van dat orgel, 

te zingen: “Komt allen tezamen”. Mijn moeder en ik zochten een plaatsje in de kerk en mijn 

vader ging ergens anders naar toe. Later zag ik dat hij met een stok met een zakje er aan liep, 

waarin de mensen geld gooiden. 

Mijn juffrouw van de zondagschool vertelde een spannend verhaal over Jozef en Maria, en 

een ezel en een os in een stal, en engelen die zongen. Ook de mensen in de kerk gingen weer 

zingen: ‘Er is een Kindeke geboren op aard’.  Hoewel ik natuurlijk lang niet alles begreep 

van wat er gebeurde, had ik er toch een warm gevoel bij. Zo lekker dicht tegen je moeder aan-

zitten met al die mensen om je heen! 

Nadat we aan het eind van de bijeenkomst ook nog het lied “Ere zij God” hadden gezongen , 

gingen we, onder de mooie tonen van “Stille Nacht”, gespeeld op het orgel, weer naar buiten. 

Er lag inmiddels een flinke laag sneeuw en mijn moeder beloofde mij dat we thuis warme cho-

colademelk (zij noemde dat cacaomelk!) zouden krijgen. 

Nu, 77 jaar later moet ik nog vaak denken aan deze avond.  Onvergetelijk!  

Jan Tijink 
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