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Veel belangstelling voor Bouw & Woonbeurs

Wethouder Jan ten Kate heeft afgelopen zaterdag officieel de Bouw & Woonbeurs
in de Wijk geopend. In een grote tent op de nieuwbouwlocatie Dunningen stonden
de gemeente, bouwbedrijven, adviseurs op het gebied van duurzaamheid, financiële
experts en projectontwikkelaars uit de regio klaar om advies te geven aan bezoekers.
Belangstellenden konden zich ook alvast inschrijven voor de verkoop van bouwkavels
in het plan ‘Dunningen 3e fase’. Daarbij gaat het om 39 kavels met prijzen variërend
vanaf 50.000 tot 175.000 euro.
De gratis toegankelijke beurs werd goed
bezocht door inwoners die zich graag
lieten voorlichten over de mogelijkheden.
Behalve dat was de beurs ook interessant
voor inwoners van de gemeente De Wolden
met een eigen woning, gebouwd voor 1
januari 2006. Zij kunnen vanaf 10 mei een

subsidie aanvraag indienen voor woningisolatie en energieopwekkende maatregelen.
De Bouw & Woonbeurs was een initiatief
van de provincie Drenthe en de Drentse
gemeenten om de woningmarkt een duwtje in de rug te geven.
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Luchies Bouw
Wiltenweg 19
7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

10 jaar Multiflora de Wijk!

Vaste tuinplanten, vers opgepot, eigen
kweek, pesticiden vrij en heel voordelig.
Tot juli gaat de vaste planten verkoop
door. Iedere donderdag van
van 13 tot 18 uur of na afspraak.
U bent van harte welkom!
Caroline Hendriksen
Wiltenweg 37
7957 AM de Wijk
Tel 0613849121
www.multifloradewijk.nl

www.luchiesbouw.nl

Ouderen ontmoeten elkaar 't Veurhuus"
Ieder mens heeft behoefte aan gezelligheid en sociale contacten. Wij bieden dagopvang
gericht op ouderen met een zorgvraag. U bent van harte welkom in “ ’t Veurhuus” op
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend incl. warme maaltijd van 9:30 tot 13:30 uur.
Heeft u interesse in ons ochtendprogramma dan nodigen wij u graag uit voor een
kennismakingsgesprek onder het genot van een kopje koffie. Dan kunnen wij samen de
mogelijkheden bespreken.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Francisca Zantingh, 06-83556655 of mailen
f.zantingh@destouwe.nl Adres: WZC Dunninghe, Prins Clauslaan 6, 7957 EA De Wijk
Tevens zijn wij opzoek naar vrijwilligers die ons kunnen meehelpen in t ’Veurhuus”
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Griet en Piet

ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften en verzorgt professioneel
belastingadvies. Voor ondernemers en
particulieren.
Geen zin om zelf uw (complete)
boekhouding te doen? Wij kunnen dat
snel en efficiënt voor u verzorgen.
Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

Overstap Actie

Overstap actie!
Kom op Kom op Kom Op nou
Tijd om over te stappen?
Doe het nu!
U sport gratis bij Fit In De Wijk
zolang uw abonnement bij een andere
sportschool loopt.
Voor meer informatie 441090

www.fitindewijk.nl

-

Bej d’r nog e west?
De bouw en woonbeurs, ja zekers!
Was ut nog drok?
Ut leup mooi deur doar
Mooi tentie zag ik
Niks mis mit
Had nog wel een feesie achter an e kunt
Precies, dat dacht ik ook
Wieker feest is nog een ende weg
Eem wat aans
Hef Jan Tijink now zien eigen baankie?
- Dat was zien olde baankie
- Hoezo olde, zo zag ut er niet uut?
- Tis op e knapt, stiet now bij de iesbane
- Wier deur Jan zelf onthult
Tijdens de historische rondwandeling
- Hij wus er zelf ook niet van
- Wat zul de volgende stap ween?
- Dat ze een stroate naar hum vernuumt
- De Jan Tijinkweg of meester Tijinklaan
- Klinkt niet verkeerd.
- Wie wet komp dat er nog wel een keer
- Hef dat beneﬁetconcert nog wat op
bracht?
- Duuzend euro heurde ik
- De avond4daagse nog e leupen?
- Bin er niet an toe e komen
- Ie hebt ook altied wel een smoesie
- Toch mooi um te zien
- Dat zeker
- Dauwtrappen komp er ook weer an
- Dat liekt mij wel wat
- Dan muj wel vrog op stoan
- Gien punt
De morgenstond hef gold in de mond
- Precies
- Yow
- Goed Goan
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Zie ik u in mijn salon?
Dé salon voor dames,
heren en kinderen
Knippen op afspraak (ook op maandag en ’s avonds)

GOED EN VOORDELIG
Koopmans perkoleum
in glans en zijdeglans
in bijna alle kleuren te maken

750 ml. vanaf 19,95
2,5 ltr. vanaf 49,95

Koopmans Impra
voor schutting of tuinhuisje
bijv. grijs of zwart

2,5 ltr. 19,95

WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

SIGMA-SIKKENS-DRENTH-WIJZONOL
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Historische Wandeling
De historische vereniging De Wijk-Koekange heeft een historische wandeling
samengesteld, die door het dorp, langs
de Dunninger Es, het kerkpad, Dickninge, Voorwijk en via het Veenhovenplein
en de Dorpsstraat weer terug bij het
startpunt de “Wieker Meule”.
Op 1 mei is de wandeling officieel gestart
met een wandeling met het bestuur van de
Historische Vereniging, enkele bestuursleden van de voetbalvereniging Wacker,
vrijwilligers van Tourist Info De Wijk en
Jan Tijink. Onder leiding van een van de
gidsen, Albert Veld, ging het gezelschap
via de Julianaweg, naar het Kerkpad, over
het pad achter Voorwijk richting het park
van Dickninge. Aangekomen bij het toegangshek van het park, dichtbij de ijsbaan,
werd Jan Tijink door voorzitter Aaltienus
Buiter van de Historische Vereniging verzocht om het nieuwe bankje, dat enkele
weken geleden is geplaatst, te onthullen.
Volledig verrast trok hij het kleed van het
bankje en zag dat er een plaatje op de
rugleuning was geplaatst met als tekst:
Het Wackerbaankie van Jan Tijink. Het
bankje heeft jaren gestaan op het voetbalveld van Wacker, waar op Jan Tijink,
zittend of staand, verslag deed van de
voetbalwedstrijd. Het bankje is opgeknapt
en de besturen van de Historische Vereniging en Wacker hebben dit bankje, in
overleg met de rentmeester van landgoed
Dickninge, de heer Erdbrink, een plekje
gegeven aan de rand van de ijsbaan met
een schitterend uitzicht op het Reestland
en IJhorst.

De historische rondwandeling door De Wijk
wordt elke 3e donderdag in de maanden
mei t/m oktober gehouden onder leiding
van een gids. Bij een deelname van minimaal tien personen wordt er om 14.00 uur
gestart bij de Wijker molen. Deze wandeling duurt ongeveer twee uur. Aanmelden
kan men tot 12.00 uur bij Tourist Info De
Wijk, 0522-443275 of via email: dewijk@
touristinfodewolden.nl.
De wandeling, die ongeveer 1 uur duurt
kan een ieder op eigen initiatief lopen aan
de hand van de routebeschrijving, die in
een brochure staat. Deze brochure kan
men kopen bij Tourist Info De Wijk, die in
de molen is gevestigd.
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CH de Wijk met Pinksteren

Landgoed Dickninge en de prachtige landerijen er om heen vormen met de Pinksteren weer het decor van het Pinksterconcours. Het belooft weer een interessant paardensportevenement te worden op 6, 7 & 9 juni.
In de spring- en dressuurringen zijn de verrichtingen te volgen van spring en dressuurruiters en amazones. Zowel pony’s als paarden verschijnen aan de start. Op de
laatste concours dag zijn ook de tuigpaarden ruim vertegenwoordigd. Zij vormen elk
jaar weer een enorme publiekstrekker. Het ‘Pinksterconcours’ in De Wijk is een sfeervol en gezellig gebeuren, waar ruiters, amazones en toeschouwers genieten van een
mooie en sportieve competitie.

Sam Sam De Wijk en Ruinerwold e.o.
Dinsdagavond 27 mei om 19.30 uur in de Havezate in De Wijk een gezamenlijke avond
over de presentatie van de formele en informele zorg. Elke organisatie krijgt 5 minuten de tijd om te vertellen wat zij doen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt
u hier bij zijn? Voor meer informatie en opgave bel Helena Telgenhof 0522-444200 of
mail helenatelgenhof@welzijndewolden.nl
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Groep 8 legt bloemen bij graf Sergeant Latham
Groep 8 van OBS de Horst is de vrijdag
voor de meivakantie naar het kerkhof
geweest in het kader van de 4 mei herdenking. Samen met de leerkrachten juf
Hilde Flokstra en juf Bianca Rozeboom
werd een krans gelegd bij het graf van de
gesneuvelde sergeant Ferdinand Graham
Latham die begraven ligt op de gemeentelijke begraafplaats in De Wijk.
De kinderen hebben de afgelopen periode
tijdens de geschiedenislessen gewerkt
aan een project over de Tweede Wereldoorlog. Jan Tijink kwam daarbij als gastspreker vertellen op school. De leerlingen
zijn altijd erg onder de indruk van zijn
verhaal. De leerlingen hadden zelf verhalen en gedichten gemaakt over oorlog en
vrijheid. De juffen hebben samen met de

leerlingen gekozen welke leerlingen iets
van hun werk mochten voorlezen bij het
graf van Francis Graham Latham. Wethouder Mirjam Pauwels en Jan Tijink waren
hier ook bij. Het werd een sfeervolle
herdenking.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Voor een ieder die het ochtend gloren in het Reestdal wil beleven. Voor een ieder die
na een prachtige wandeling en een heerlijk Wieker Meule ontbijt wil nuttigen in de
molen. Voor een ieder die vroeg uit de veren is en van een uitdaging houdt. Voor een
ieder die de kinderen de prachtige natuur van het Reestdal wil laten zien.
Kortom voor heel veel mensen organiseert de VTRB de Wijk het traditionele dauwtrappen met Hemelvaartsdag 29 mei 2014. De start is tussen 6 en 7 uur ’s morgens bij het
TIP kantoor in de Wijk (onder de molen). Er is een prachtige route door het Reestdal van
ongeveer 10 km uit gezet. De kans om reeën te spotten en ooievaars te horen klepperen
is groot. Na afloop staat er voor de wandelaars een ontbijt buffet klaar in de molen. De
kosten voor dit alles zijn € 7,50 voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar kunnen gratis
mee. Honden zijn helaas niet toegestaan. Opgave t/m 19 mei 2014.
Opgave en inlichtingen : TIP kantoor in de Wijk telefoon: 0522443275 of per mail: dewijk@tipdewolden.nl
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Jaarvergadering Belangenvereniging
De Wijk
Op 15 april hield de Belangenvereniging De Wijk de jaarlijkse ledenvergadering.
Naast de gebruikelijke agendapunten als de financiën en het jaarverslag, stelde
het bestuur voor om drie nieuwe bestuursleden te kiezen: Ina ten Wolde, Bea van
Oenen en Bouwina Harthoorn. De leden gingen hiermee akkoord.
Gina Homan, die sinds december het voorzittersstokje overgenomen heeft van Jan
Boerstra, gaf aan blij te zijn met deze versterking. ‘Er komt veel op de Belangenvereniging af, vooral vanuit de gemeente .D ie ziet de Belangenvereniging als eerste
aanspreekpunt voor het dorp. Daarmee was meteen de brug gemaakt naar het thema
van de avond: ‘De Wolden, doe-het-zelf-gemeente. Wat vraagt dat van u?’ Door de
grote bezuinigingen bij de gemeente dreigen veel voorzieningen in de knel te komen,
zoals het dorpshuis De Havezate, het zwembad en de bibliotheek. De gemeente wil die
‘teruggeven aan het dorp’. Maar… willen en kunnen we dat en hoe moeten we dat dan
organiseren?
Het bestuur heeft Jannes Kuik gevraagd om iets te vertellen over de veranderingen
die er zijn en welke ideeën hierachter zitten. Jannes is opbouwwerker bij Welzijn
De Wolden. De gemeente is opdrachtgever van Welzijn. Jannes schetst aan de hand
van een PowerPoint presentatie de geschiedenis van de belangenverenigingen en hun
veranderende rol in de samenleving. Eerst bestonden ze alleen in de kleinere kernen,
waar ze vanuit een underdog positie de gemeente aanspraken op hun wensen. Na de
herindeling is de gemeente fors gegroeid en heeft veel meer kernen. Ook de grotere
kernen kregen een belangenvereniging, maar onder deze inwoners zijn vaak grote
verschillen in de belangen en wensen. Het is dus veel complexer. Op dit moment wil
en moet de gemeente krimpen in de uit te voeren zaken. Gemeenten krijgen meer
taken met minder geld. Steeds meer en grotere vraagstukken, zoals beheer van
dorpshuis en zwembad, worden naar de dorpen geschoven onder het motto ‘zelf doen
wat men zelf kan’. En dat schuiven naar het dorp doet de gemeente via de Belangenvereniging. Deze vereniging heeft in De Wijk ruim 200 leden. Afgezet tegen het inwonertal is dat niet veel. Kan de Belangenvereniging dan optreden als spreekbuis van de
inwoners? Bezoekers geven aan dat ze hier zorgen over hebben. Als de gemeente de
mening van de inwoners wil weten, moet de gemeente inwoners rechtstreeks benaderen. Natuurlijk kan de Belangenvereniging dan ondersteunen. Maar niet overnemen.
Het is goed als inwoners zich inzetten voor beheer en behoud van voorzieningen. Als
we die willen behouden, moeten we bereid zijn er iets voor te doen, vindt men. Voor
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de verzelfstandiging van de Havezate is inmiddels een initiatiefgroep opgericht. De
bedoeling is dat de Havezate vanaf 2017 zelfstandig draait onder beheer van ‘het
dorp.
Tijdens de rondvraag wordt onder meer aandacht gevraagd voor de (on)veiligheid van
de kruising Postweg/ Dorpsstraat en van de hoge drempels richting Postweg. Ook de
openingstijden van het zwembad komen aan de orde. Het zwembad is tussen de middag van 11.00 tot 14.30 uur gesloten. Vorig jaar heeft dit veel potentiële bezoekers
gekost; ze weken uit naar Balkbrug. Het bestuur van de Belangenvereniging gaat aan de
gemeente voorstellen om een enquête onder de gebruikers te houden.
Het bestuur van de Belangenvereniging kijkt terug op een geslaagde avond met bijna 25
bezoekers, waaronder een aantal niet-leden die meteen lid zijn geworden.

Veteranen Wacker in nieuw gestoken

De veteranen van voetbalvereniging Wacker zijn afgelopen zondagmorgen in het nieuw
gestoken door Ferry Johannes en Melchior Schoenmakers van FM Sports Group, Henry
Platje van Stanry RVS Jachtbeslag en Erwin Teunissen van Bakkerij Nijstad. Deze geste
werd bijzonder gewaardeerd door de spelers en leiders. De sponsoren kregen daarom een
bloemetje aangeboden van de voetbalclub.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Byzantijns Koor in kerk IJhorst-de Wijk
Op zondag 25 mei aanstaande verzorgt het klein Byzantijns Koor Utrecht een concert
in de monumentale NH kerk IJhorst-de Wijk. Het koor bestaat uit 21 leden en vertolkt liturgische muziek uit de Russisch orthodoxe kerk. Er wordt uitsluitend a-capella
gezongen omdat volgens deze Byzantijnse traditie, zo wordt verondersteld, alleen de
menselijke stem in staat is om God te prijzen.
De muziek is meestal vierstemmig, soms zes- tot achtstemmig. Op het programma staan
werken van Tsjaikovski, Rachmaninov en Chesnokov. Het koor staat onder de bezielende
leiding van dirigent Ilia Belianko. Deze geboren Rus volgde de opleiding koordirectie bij de
muziekschool van Rimsky Korsakov, en voltooide achtereenvolgens studies aan de Thalma
Yalin School of Arts in Tel Aviv, het Jerusalem Academy of Music en het Conservatorium van
Amsterdam. Het concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het adres van de NH kerk IJhorst-de Wijk is Kerkweg 10 IJhorst.
Het koor kan gevraagd worden voor kerkdiensten van alle gezindten, ter ondersteuning
van de liturgie. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Kees van Es 06-40324980 of via de
website www.kleinbyzantijnskoorutrecht.nl
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Collecteweek Maag Lever Darm Stichting
In de week van 19 tot en met 24 mei gaan 17.000 collectanten langs de deuren om
geld op te halen voor de Maag Lever Darm Stichting. Het geld dat opgehaald wordt zal
worden gebruikt om wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker mogelijk te maken.
Darmkanker
Dagelijks krijgen 35 mensen de diagnose darmkanker te horen. 5.000 mensen overlijden
jaarlijks aan deze ernstige ziekte. Daarmee is darmkanker de tweede vorm van kanker waar
Nederlanders aan overlijden. Darmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker,
mits de ziekte in een vroeg stadium wordt vastgesteld. Daarom is er meer wetenschappelijk
onderzoek naar vroege opsporing en betere behandeling nodig. De Maag Lever Darm Stichting
wil dit mogelijk maken. Het geld dat opgehaald wordt met de collecte, stelt de Maag Lever
Darm Stichting in staat om wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker te financieren.
Collecte
Binnenkort zal er ook bij u een collectant aan de deur komen. Help mee en Stop Darmkanker. Geef aan de collectant!

Dorpsstraat 75A De Wijk telefoon 0522-441666

www.timmerman-autos.nl

In-en verkoop nieuw en gebruikte auto’s
•
•
•
•
•
•

Bosch Car Service
APK Keuringsstation
Airco Service
Wasstraat
Autostofzuiger
Boedelbak verhuur

TANKSTATION
--------------------------------------------------------------------------openingstijden tankstation : ma. t/m vr. : 07.00 tot 22.00
zaterdag : 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00
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Voor BUIS en HULPSTUKKEN
moet bij HUISJES zijn

Nie

Ve

KOPER buis en fittingen
12 – 15 – 22 mm.
C V buis en fittingen
15 – 22 - 28 mm.
AFVOER buis en hulpstukken
32 – 40 – 50 – 75 – 110 – 125

Nieuwbouw

De Wijk Tel. 0522-851 233
Nieuwbouw
Verbouw

On

www.bouwbedrijfboverhof.nl

Verbouw

Renovatie

Renovatie

H W A buis en hulpstukken
60 – 70 – 80 – 100 mm.

WijkDe Wijk
Tel.
0522-851
Tel.
0522-851
233
INST. BUIS
crème
en grijs 233

Onderhoud
Onderhoud

5/8 en 3/4

www.bouwbedrijfboverhof.nl
w.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk

Nie

Ve

Re

Tel. 0522-851 233

www.bouwbedrijfboverhof.nl

scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen
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Benefietconcert brengt € 1051,90 op
Zaterdag 3 mei werd er een benefietconcert in Café de Wiekslag georganiseerd met
als goede doel stichting Homeride/ Ronald McDonald Kinderfonds. Het was een erg
geslaagde avond met verschillende optredens van singersongwriter Ruud Fieten, Gin
gedonder en Dj Hillman. Organisator Lisanne Fieten werd op de avond zelf verrast met
een cheque van €100,- aangeboden door de Antrappers. Ook Cafe de Wiekslag heeft
een percentage van de omzet die avond gedoneerd aan het goede doel. Daarnaast
werden er lootjes voor de loterij verkocht en het vragen van een kleine entree is er
uiteindelijk €1051,90 opgehaald.
Stichting Homeride houdt op 28 en 29 juni een
sponsortocht van 500 km die in 24 uur gefietst
moet worden. Alle teams die hier aan meedoen , moeten minimaal €7.000,- sponsorgeld
ophalen. Met het geld dat ingezameld wordt,
wordt het mogelijk gemaakt dat meer ouders
in een Ronald McDonald huis kunnen logeren,
dicht in de omgeving van hun zieke kind.
Iedereen die hier aan deze succesvolle avond
heeft meegewerkt of heeft bijgedragen wordt
hiervoor hartelijk bedankt.

Winnaars klaverjassen bekend
DE WIJK - De klaverjascompetitie seizoen 2013/2014 zit er
weer op bij cafe de Wiekslag.
Elke maandag wordt er door
bijna 30 personen een kaartje
gelegd. Hierbij zijn vlees en
geldprijzen te winnen. Maandagavond werden de winnaars
van het afgelopen seizoen dat
van september tot april duurt
bekend gemaakt. 1e prijs R.
Scholten - 101622 punten. 2e
Jan Roze – 101423 punten, 3e A Schuphof - 101148 punten, 4e A. Hester – 100729
punten, 5e JG Scheper – 100698 punten en 6e J. Kolk – 100274 punten.
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Jong en oud bij Avondvierdaagse

Vier dagen wandelen door De Wijk en omgeving. Het kon deze week tijdens de Avond4daagse van 13 tot 16 mei. Voor jong en oud was het genieten van prachtig uitgezette routes.
Bij de inschrijftafels was het dinsdagavond tijdens de eerste dag gelijk al een drukte van
belang. Vanwege de prima weersomstandigheden besloten velen zich op het laatste moment
nog in te schrijven. Daarbij kon gekozen worden uit vijf of tien kilometer per dag. Voor de allerkleinsten wordt er op de slotdag ook altijd een mooie route uitgezet van 2,5 kilometer. Mede
dankzij vele vrijwilligers was het weer een groot succes.

Verkoop afgeschreven boeken in bibliotheek De Wijk
Vanaf dinsdag 20 mei tot en met 1 juli kunt u in bibliotheek De Wijk afgeschreven boeken
kopen. Wilt u boeken kopen voor een schappelijke prijs dan kan dit, tijdens de openingsuren, in bibliotheek De Wijk. Voor elk wat wils en volop keuze. De verkoop duurt ongeveer
één maand. Regelmatig worden de afgeschreven boeken aangevuld. Kom dus regelmatig
eens snuffelen. U bent van harte welkom. Voor meer informatie: Bibliotheek De Wijk, Prins
Clauslaan 4, 7947 EA De Wijk. Tel: 0522-441434. info@bibliotheekdewijk.nl

Ook adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385
e-mail info@dewijk.info
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Oorlogsherinneringen
Al vele jaren komen bij mij de herinneringen boven als de Bevrijdingsdag nadert, echter deze kan ik alleen een maand later vieren. Waarom?
Zoals veel Scheveningsemannen dagelijks op zee verbleven, was mijn vader varensgezel op
de Koopvaardij. Bij het uitbreken van de 2de W.O. vertrok mijn vader, in augustus 1939 op
het toenmalige Koopvaardijschip de Johan van Oldebarneveldt als zeeman voor een reis,
naar het voormalig Nederlands Indië. Op de terugreis, brak de Mobilisatie uit, en vielen de
Koopvaardijschepen onder het Militairgezag, en mochten de schepen niet meer terug keren
naar Nederland. Zo bleven wij als gezin moeder met drie kinderen, zoals vele gezinnen
achter zonder man en vader.
Eind 1941 kregen wij bericht dat wij uit Scheveningen moesten vertrekken. Daar wij geen
economische verbintenis hadden met Den Haag e.o., kregen wij geen huisvesting aangeboden en kreeg mijn moeder bericht dat wij moesten evacueren naar elders. Mijn moeder
ging met nog enkele andere zeemansvrouwen, die in een zelfde situatie verkeerde. Op
zoek naar woonruimte. Via de kerk, kregen wij o.a. een aanbeveling voor een bezoek om
in Ermelo, naar een nieuw inwoonadres te gaan kijken.
Ook de tijd van gebrek aan eten ging ook ons niet voorbij, ook kregen wij als bewoners
van elders ook met honger te maken. Na familieberaad werd besloten - het was inmiddels januari 1945 - er op uit te trekken richting Drenthe - mijn moeder en een tante en ik
gingen met een handkar op weg. Na drie dagen lopen kwamen wij een Boer tegen op een
paard en wagen, en vroeg of wij om eten kwamen. Hij stelde voor om met hem mee tegaan naar zijn Boerderij op Groot Oever in Oud Avereest, - dat adres vergeet je nooit - Wij
werden zeer gastvrij ontvangen. Na twee dagen rust van die lange tocht gingen mijn moeder en tante met de gedeeltelijk gevulde handkar met voedsel, terug naar Ermelo. Mijn
moeder had samen met het boerenechtpaar afgesproken mij als 13 jarige, achter te laten
bij de Familie Veldman. Al spoedig draaide ik volledig mee op de Boerderij, geweldig, binnen enkele dagen zat ik al onder de Koeien te melken. Deze familie, heeft in de Oorlogsjaren veel mensen uit het Westen voorzien van een tijdelijke overnachting en voedsel.
Daar er geen communicatie mogelijkheden aanwezig waren, was het wachten op de goede
afloop. Na de bevrijding in 1945 werd ik in juni van dat jaar door mijn vader - die inmiddels gelukkig gezond door de oorlogsjaren was heen gekomen - opgehaald. Nog steeds heb
ik een heel goed kontakt met de kinderen van het Boerenechtpaar uit die periode!
Leen Keus – Den Haag,
l.keus@casema.nl
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• Artiesten
• Bands
• Drive-in shows
• Goochelaars
• Clowns
• Kindershows
www.bemo-entertainment.nl
tel.: 0522 - 440410

Informatie:

Alarmnummer ................................................................... 112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk ..........................0522 – 442672
Bibliotheek De Wijk ....................................................... 0522 – 441434
Centraal Meldpunt De Wolden ................................. 0528 – 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe ............0522 238508
Gemeente De Wolden ................................................... 14 0528
Huisartsenpost Meppel ................................................ 0900-1120112
Huisartsenpraktijk De Wijk ....................................... 0522 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
OBS de Horst ...................................................................... 0522 441 942
Ontmoetingscentrum De Havezate .......................0522-44 42 00
Politie de Wolden ............................................................ 0900-8844 (geen spoed)
Regionale nieuws ............................................................ www.weblog-dewolden.nl
Tourist Info de Wijk ....................................................... 0522-44 32 75

deWijk.info

Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws over De Wijk is ook te vinden op: www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 31 mei 2014. Kopij inleveren voor 26 mei 2014 10.00 uur
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