
  

   

Sinterklaas en zijn Pieten arriveren in De Wijk 

                                     4e jaargang nr. 23 l 25 nov  2017 

Sinterklaas en zijn gevolg zijn zondagmor-

gen gastvrij ontvangen in De Wijk. Het 

gezelschap uit Spanje kwam om 10.30 uur  

met een Paardenkoets aan bij de Wieker 

Meule. Hier stonden veel kinderen en hun 

ouders al met smart te wachten op zijn 

komst.  
 

De goedheiligman werd welkom geheten door 

ceremoniemeester Martin Wolf. Enige con-

sternatie was er doordat het konijn van Sinter-

klaas was weggelopen. Ondanks massaal ge-

roep van de kinderen liet Snuitje zich niet 

zien. Samen met het Pietenorkest werden er 

ook een aantal bekende sinterklaasliedjes ge-

zongen voor de Sint. Onder begeleiding van 

Apollo werd er daarna een korte tocht door 

het dorp gemaakt. Ondanks het slechte weer 

had Sinterklaas het geluk dat het tijdens de 

intocht droog bleef. Aansluitend was er voor 

de kinderen t/m groep 4 een gezellige activi-

teit in de Havezate. Het Sinterklaasfeest werd 

dit jaar georganiseerd door de  nieuwe Stich-

ting Sint in De Wijk. De uittocht van Sinter-

klaas is op 5 dec om 17.30 uur bij de molen. 



  

 2 

Wat mij deze keer opviel!! 
Het is altijd weer een heerlijkheid als je vanaf 

de A28 richting ons mooie dorp rijdt. Die 

mooie lange bocht,  richting de Voorwijk,  de 

prachtige bomen, het landschap de verkeer 

regulerende maatregelen die men daar geno-

men heeft enz. enz.  Mooi allemaal!! 

En toch……viel mij  wat op. 

Onlangs, op een avond, het was wat nevelig, 

reed ik met de auto bovengenoemd traject. En 

ik kwam tot de ontdekking, dat er op dit hele 

hierboven genoemde stuk weg (vanaf Rogat 

tot de afslag De Schiphorst) geen enkele witte 

streep op het wegdek te vinden is. Dus geen 

enkele aanwijzing hoe hoog je snelheid op dit 

gedeelte mag zijn. Is het 60 KM per uur of 

misschien 80 KM?. Bovendien zijn de bermen 

van dien aard, dat je daar beter niet in kunt 

komen! Nu deze weg er al enkele tientallen 

jaren ligt, lijkt het mij geen overbodige luxe 

om daar wat veiligheidsmaatregelen op los te 

laten. 

‘Wat schetst mijn verbazing toen ik vanmor-

gen (een week later) rijdend over de mooie 

Hessenweg, ontdekte dat genoemde weg 

voorzien is van mooie, witte strepen!! 

Ik wist (en weet) dat ons college van B. en W. 

weinig aarzelingen kent bij het nemen van 

besluiten! Maar dat het binnen een week zou 

kunnen……? Of was het toch een samenloop 

van omstandigheden? 

Maakt niet uit, de Hessenweg is in elk geval 

een stuk veiliger geworden!!” 

Jan Tijink                                                                   

Prins Claus 1 

Wieker Winteravond  

Dit jaar geen echte Kerstmarkt in De Wijk 

zoals twee jaar geleden rond de Wieker mo-

len. (storm, regen en tenten die de lucht in 

gingen, dat moeten we maar niet meer doen! 

aldus Stichting De Wiek Actief op haar FB 

pagina)   

Maar er is wel besloten iets anders te doen. 

Dus daarom is er op zaterdag 9 december 

2017 een muzikale Wieker Winteravond met 

live muziek van Duo Tandem in de Wieker 

Meule vanaf 17.00 uur. (Gewoon gratis en-

tree!) Tandem gaat er mee stoppen!!, dus kom 

ze nog een keer live aanschouwen in De Wijk. 

Kom samen met je vrienden, kennissen, fami-

lieleden/ buren lekker een biertje drinken, 

glühwein proeven of warme chocolademelk 

drinken. Gratis Entree. Meer informatie kijk 

op: ww.facebook.com/wintermarktdewijk  

Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260        
 

Wintermarkt zat. 25 november  
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur 

‘De Inmenning’ (fam. Lubberink) 

Heerenweg 43a te IJhorst 

Te koop, gevonden, verloren, 

aangeboden e.d. 
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Scherpe prijzen, zuinige brandstof en  

Airmiles sparen  

 

 

                                            

openingstijden tankstation :   

ma. t/m vr.  : 07.00 tot  21.00                                      

zaterdag      : 07.00 tot  21.00                                         

zondag        : 08.00 tot  21.00 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

Wat een reuring in iens int dorp 

- Hoezo det? 

- Tandem stopt er mit. De Vuurwerkgi-

gant stopt, en Jan en Hilly ook al 

- Stopt Tumpie er ook mit? 

- Ja ze hebt ut over e doane 

an een ander bedrief 

- Nou ja geef ze iens ongeliek 

ze hebt ut 40 joar e doane 

- En een tankstation Is 7 dagen                     

per weke lus vergeet det niet 

- Groot geliek hebt ze 

mooi d’r van genieten now 

- En Vuurwerkgigant dan? 

- Die stopt omdat de woning woar                     

ze eerst zaten is verhuurd 

- Ai het wult verhuuzen 

muj alles opnej opbouwen dus? 

- Precies, en dat is teveule rompslomp 

um daarin nog te investeren? 

- Dan hej een neje bunker neudig 

veur de opslag van vuurwerk 

- Dat zal zeker niet zo ien twee drie 

zomaar kunnen mit al die regels 

- Klopt, doar wordt steeds meer                   

veiligheidseisen an e stelt en wat                  

denk ie dat zoiets kost dan! 

- Sinterkloas die olde boas is ook  

weer veilig an komen in De Wiek! 

- Ja zag ut, is dat tegenwoordig                       

op een zundag dan?  

- Ja dat zal dan wel denk ik 

- Bej de Coop waren opnames an’t 

maken veur een commercial zag ik 

- Vanaf 6 dec op tv eem kieken dus! 

- Dat ga ik zeker eem doen 

- Yow                                                 

- Goed Goan  



 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
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Museum Doomijn                    
Afgelopen week was het museum van de 

peuterspeelzaal Postweg op woensdag, don-

derdag en vrijdag geopend. Elke groep had 

zijn eigen museum gemaakt. Zes weken lang 

hebben de peuters gewerkt met het thema 

‘Kunstige Herfst’.  
 

Alle werkjes die ze gemaakt hebben kwamen 

in het museum. Ook in de groep hadden de 

kinderen de hele periode een klein museum 

van allerlei herfstspullen staan.  Ze hebben in 

deze periode van alles geleerd over de Herfst, 

dus dat de bladeren van de bomen vallen, 

maar ook andere herfstspullen. Dat hebben ze 

in de eerste week zelf kunnen zien. Toen 

hebben we een boswandeling gemaakt en 

heel veel materiaal gevonden. Met deze ma-

terialen hebben de kinderen kunst gemaakt, 

onder andere een doorzichtig kunstwerk en  

een muziekflesje. Ook hebben we spinnen 

gemaakt en herfstbomen. Als echte kunste-

naars hebben we geprobeerd een appel na te 

schilderen, wat heel goed is gelukt. Want ook 

over Kunst hebben we veel geleerd. En waar 

kun je kunst vinden? Juist, in een museum. 

Ook hebben we gewerkt aan een mooie lam-

pion passend in het thema. Bedoeld voor Sint 

Maarten. Alle ouders en andere belangstel-

lenden konden afgelopen week het museum 

bezoeken. De opening werd verzorgt door de 

kinderen zelf. De ouders werden verwelkomd 

door een muziekconcert van de kinderen.  

Het Uilenbos is uitgebreid 

Kinderopvang Het Uilenbos in De Wijk is 

groter geworden. Door de enorme groei van 

kinderen was dit nodig. Dus was het zaterdag  

4 november  alle reden voor een klein feestje. 

Vele papa’s en mama’s met hun kroost kwa-

men een kijkje nemen in het onderkomen 

gevestigd aan de Dorpsstraat 81.                                     

Arinda: ‘Het aantal kinderen dat van de 

kleinschalige kinderopvang gebruikt maakt  

is flink gestegen, en daar zijn we best trots 

op.  Daarom hebben we de opvang iets groter 

gemaakt’. Een deel  van  de oude verfwinkel 

van haar ouders is er bij aangetrokken om zo 

de iets oudere kinderen meer ruimte te geven 

om te spelen. ‘We hebben plaats voor 14 

kinderen per dag, per week maken er onge-

veer 35 kinderen gebruik van de opvang bij 

ons. Het Uilenbos is gezellig en kindvriende-

lijk ingericht. Er is genoeg speelgoed voor de 

kinderen om zelf op ontdekkingstocht te 

gaan. Maar er is ook tijd en ruimte om bij-

voorbeeld heerlijk samen een boekje te lezen 

op de bank. 'Buiten spelen vind ik erg be-

langrijk en dat kan in de kindvriendelijke tuin 

met glijbaan, zand/water tafel en fietsjes. 

Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen, 

daarom spelen we ook in op de  behoefte van 

het kind’. Voor de veiligheid van de kinderen 

is het omringd met hekwerk. Ook een be-

zoekje aan de winkel, bibliotheek, het bos of 

de speeltuin staan geregeld op de planning.   
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Geslaagd concert  

De kerk van IJhorst zat  zaterdag 11 novem-

ber gezellig vol bij het concert dat de mannen 

van Wijker Kunst zaterdagavond organiseer-

den, samen met mannenkoren uit Meppel, 

Ruinen en Emmen. Elk koor zong ongeveer 

vijf nummers uit het eigen repertoire, waarbij 

erop was gelet dat er geen doublures voor-

kwamen. Klapstuk van het programma was 

wel dat alle koren gezamenlijk het lied ‘der 

Hammerschmied’ zongen, o.l.v. Bert Lam-

mers en begeleid door Joke Venhuizen op de 

piano en Mannes Hofsink op het orgel. Vlak 

voor de pauze werd er ook even niet gezon-

gen: de 18-jarige violiste Marilin Jonkman uit 

Zuidwolde oogstte een daverend applaus na 

het spelen, samen met pianist Gerrit Jan Rut-

gers, van een presto van Vivaldi de Meditati-

ons uit Thais van Massenet. De algehele pre-

sentatie werd verzorgd door Jan Steenbergen, 

voorzitter van Wijker Kunst. 
 

Sint Maarten brengt              

veel kinderen op de been                     
Net als in veel andere dorpen werd Sint Maar-

ten op 11 november ook in De Wijk gevierd. 

Het verzamelpunt was de Wieker Meule. En 

daar was het ontzettend druk.  
 

Met Apollo voorop werd een route door het 

dorp gelopen. Gewapend met een zelfge-

maakte lampion met lampje er in, en natuur-

lijk een lege tas, trok de jeugd daarna het dorp 

in. Bij menig huis werd aangebeld. Waar er 

een Sint Maarten liedje werd gezongen. Met 

als doel zoveel mogelijk snoepgoed te verga-

ren. Vele kinderen en hun ouders liepen mee. 

De tocht ging van start bij de molen en ging 

via de Dorpsstraat, Oldenhof, Prins Claus-

laan, Julianaweg weer terug naar de molen.  

De lampionnenoptocht werd georganiseerd 

door Speeltuinvereniging De Speulhorst.  

Geslaagde uitvoering 

WGV in Sporthal 
WGV heeft afgelopen zaterdag 18 november 

een geslaagde tweejaarlijkse uitvoering gehad 

in Sporthal de Slenken. De opkomst was 

enorm groot. Naar schatting enkele honder-

den bezoekers kwamen kijken. Alle zitplaat-

sen waren daardoor tot de laatste stoel bezet.  
 

Thema van de avond was ‘A Night at the Mo-

vies’. Er waren verschillende spectaculaire 

optredens te zien.  Fraaie uitvoeringen van: 

‘Grease, Avatar, Pipi Langkous, ET, Mission 

Impossible, Minios, Jurassic Park, Alice in 

Wonderland en een Disney Medley kwamen 

voorbij. De groepen die meededen waren 

Peuter Gym, Free Running en Acro. En daar-

naast een selectie Turnen van drie groepen. 

Foto’s van deze avond staan ook op: 

www.dewijk.info - www.weblog-dewolden.nl 
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Belangenvereniging wil 

AED's in kaart brengen 
De Belangenvereniging de Wijk e/o heeft het 

plan opgevat om de bereikbaarheid van 

AED's (Automatische Externe Defibrillator) 

met de gecertificeerde burgerhulpverleners 

voor deze apparaten, in kaart te brengen en 

zondig uit te breiden, teneinde bij te dragen 

aan het redden van levens. 
 

Hulp kan elk moment nodig zijn! 
Elk jaar krijgen zo'n 16.000 mensen in Neder-

land een circulatiestilstand, ook wel hartstil-

stand genoemd. Van die slachtoffers worden 

er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dit bete-

kent ongeveer 200 reanimaties per week. De 

meeste reanimaties gebeuren thuis.  
 

Bij een melding van een mogelijke circulatie-

stilstand bij 1-1-2, stuurt de meldkamer Am-

bulancezorg altijd twee ambulances naar het 

slachtoffer. De grootste kans op overleven 

biedt echter de burgerhulpverlener met AED. 

Door het organiseren van een netwerk van 

AED's en burgerhulpverleners in de Wijk, kan 

dit levens redden. 
 

Wij hebben reeds enkele namen en adressen 

doorgekregen waar een AED aanwezig zou 

zijn. Mocht u, uw vereniging, organisatie of 

bedrijf, ook in het bezit zijn van een AED en 

bent u nog niet door ons benaderd, laat het 

ons dan weten. De projectgroep wil dan graag 

met u in gesprek. U kunt het doorgeven via 

email:  wijkerbelang@gmail.com 
 

Doppenactie  
 

De Vrouwen van Nu afdeling De Wijk is ge-

start met een actie om harde plastic doppen en 

deksels in te zamelen ten behoeve van het 

KNGF. Dit is een organisatie ten behoeve de 

geleidehond.  
 

Iedereen heeft wel verpakkingen, waarop een 

plastic dop of deksel zit. Alle soorten ronde 

en harde plastic doppen en deksels kunnen 

worden ingeleverd. Ze moeten wel schoon 

zijn, dus karton, metaal of rubber moet er af. 

Voor de inzamelpunten is dit belangrijk, an-

ders gaat het opgeslagen materiaal schimme-

len en stinken. 
 

Welke doppen kunnen o.a. worden ingeza-

meld: van zuivel-,frisdrank- en sappakken, 

van tubes tandpasta, van de pindakaaspot, van 

spuitbussen, bijv. slagroom, van frisdrankfles-

sen, van wasmiddelen enz.  Kortom, als ze 

maar rond en hard zijn. 

Ander plastic materiaal mag niet ingezameld 

worden. 

Waar kunt u ze inleveren: 

Supermarkt COOP De Wijk 

Drogisterij Wens De Wijk 

Snackbar Anytime De Wijk 

Supermarkt Spar Koekange 
 

De Vrouwen van Nu hopen op een goede 

opbrengst!! 
 

Boeiende avond in Bieb    

met Ronald Giphart  
 

Op woensdagavond 15 november nam schrij-

ver Ronald Giphart in een volle zaal het pu-

bliek verrassend gemakkelijk mee op reis in 

de wereld van de ( schrijf-) robots. Dat deed 

hij op een inspirerende, informatieve en inter-

actieve wijze in het kader van de landelijke 

november actie Nederland Leest, waarmee de 

bibliotheekklanten jaarlijks een boek cadeau 

krijgen. De avond werd georganiseerd door 

de vier bibliotheken in de gemeente De Wol-

den. 

 

mailto:wijkerbelang@gmail.com
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Nieuwjaarsduik 
De Unox-Nieuwjaarsduik wordt weer georga-

niseerd door Motorclub De Antrappers en 

wel op maandag 1 januari 2018. Ondanks het 

feit dat ze al enkele aanmeldingen hebben 

kunnen er nog goede doelen worden opgege-

ven. Dit wel graag voor maandag 4 decem-

ber. Op de vergadering die avond zal dan 

door het bestuur een keuze worden ge-

maakt. Dus weet u nog een leuk goed en met 

name verantwoord maatschappelijk goed doel 

geef deze dan door, met een kleine motiva-

tie, naar:  motorlub@antrappers.nl.   

Aangemelde doelen van het afgelopen jaar 

doen automatisch nog een jaar mee in de ver-

kiezing.  
 

Staande ovatie Geuzen 
 

Zondagmiddag 5 november 2017 vond het 

Najaarsconcert van De Dickninger Geuzen 

plaats in de Havezate . Voor dit concert werd 

streektaalzanger Luuks Nijsingh benaderd om 

er gezamenlijk een gezellige middag van te 

maken. Om 14.30 uur kon de voorzitter een 

overvolle zaal welkom heten (er moesten nog 

stoelen bijgeplaatst worden). De Geuzen be-

gonnen met hun repertoire ten gehore te bren-

gen. Als derde lied stond  ‘Dat Rooie Hoar’ 

op het programma, het lied is geschreven 

door bovenvermelde Luuks Nijsingh. Aldus 

voegde Luuks zich ook bij het koor en werd 

dit lied gezamenlijk ten gehore gebracht. Er 

was inderdaad een persoon met ‘Rood Hoar’ 

die op het podium verscheen om medewer-

king te verlenen. Het publiek zong mee, en zo 

was al vroeg in de middag de toon gezet. Na-

dat het eerste blok van de Geuzen was afgelo-

pen kon Luuks z’n kunsten vertonen. En ook 

hij kreeg meerdere keren de volle medewer-

king van het publiek. Na de pauze vervolgde 

Luuks z’n optreden met ook weer het publiek 

op z’n hand.  Daarna was het weer de beurt 

aan de Geuzen voor het tweede en laatste 

blok met een aantal meezingers voor het pu-

bliek. Om 17.00 uur werd de middag afgeslo-

ten met de meezinger ‘Het kleine café aan de 

haven’. Daarna volgde een staande ovatie. 

Apollo verkoopt lekkers                         
 

Wie  denkt aan Sinterklaas denkt, denkt aan 

speculaas en pepernoten. Dit komt goed uit 

want op zaterdag 25 november vanaf 10.00 

uur komen de leden van Koninklijke muziek-

vereniging Apollo langs de deuren in de Wijk 

om deze lekkernijen te verkopen. Naast dat 

dit een plezier is om uiteindelijk zelf op te 

eten, sponsort u ook de vereniging waardoor 

de Wijk weer opgeleukt kan worden met di-

verse optredens door de vereniging! 
 

Op het moment dat Sinterklaas net het land 

uit is, maakt het slagwerkensemble zich al-

weer op voor het Univé kerstconcert. Op 13 

december 20.00 uur zal het slagwerkensem-

ble samen met Chr. Muziekvereniging De 

Bergklanken en Chr. Mannenkoor Steenwijk 

de avond kleuren met een kerst thema. Klan-

ten van Univé kunnen gratis naar dit concert 

in theater De Meenthe in Steenwijk. Helaas is 

dit concert al volledig uitverkocht, kaarten 

bestellen gaat daarom niet meer. 
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Healing Tao/Tao Yoga 

Voor meer vitaliteit en 

emotioneel evenwicht. 
 

De Vos van Steenwijkstraat 13 

7957 BE De Wijk 
 

Lichaamsbewegingen, meditaties 

en visualisaties herstellen de                   

innerlijke balans. Verschillende 

soorten lessen en trainingen. 
 

www.creatievetaotraining.nl 

Tel. 06-51094209 
 

Cornelia Meienhofer;                         

Healing Tao Instructeur. 

Groepswerk en persoonlijke                       

begeleiding. 

Opnames bij Coop Dunnink voor Kerstcommercial  
Medewerkers van Coop Dunnink in De Wijk werkten vrijdag 10 november mee aan de nieu-

we Kerstcommercial. De hele middag was een camerateam in de winkel om opnames te schie-

ten. Ook op het parkeerterrein , waar het behoorlijk fris was werden opnames gemaakt tot het 

donker werd. Deze scenes werden eerst een aantal keren gerepeteerd. En moesten daarna nog 

een aantal keren worden overgedaan. Uiteindelijk kwam het helemaal goed. De commercial is 

als alles volgens plan verloopt vanaf 6 december te zien op TV.  
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 Pakjesavond 5 december 2017 
 

 

 

 

Woon je in de omgeving van De Wijk en wil je ook een huisbezoek van Sinterklaas en/of 

Zwarte piet? Dat kan, hoe leuk is dat!  
 

Na de uittocht, die plaatsvindt om 17:30 uur bij de molen, gaan de Sinterklaas en zijn pieten 

bij de huizen langs om kadootjes te brengen. Dit zal plaatsvinden tussen 18:00 en 20:00 uur. 

Graag bij de voordeur de zak met kadootjes klaarzetten. 
 

Wil je dit bezoek; vul de onderstaande gegevens in en lever deze uiterlijk 4 december in bij 

WenS. Dit tegen een kleine vergoeding van € 4,- (deze dient ter plaatse betaald te worden). 

Er hoeft bij WenS dus niet meer een zak met kadootjes ingeleverd te worden.    
 

 Naam: .....................................................................                                                                          

Adres: .....................................................................                                                                      

Naam kinderen: .....................................................  leeftijd: .... jaar 

              .................................................... leeftijd: .... jaar               

       .................................................... leeftijd: .... jaar     

Wij wensen u alvast een fijne pakjesavond!  Namens Stichting Sint in De Wijk  

Ps. Voor vragen: info@sintindewijk.nl  
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‘De Vuurwerkgigant’ stopt er mee na bijna 30 jaar                                                  
Na bijna 30 jaar komt er einde aan vuurwerkverkoop bij ‘De Vuurwerkgigant’ in de 

Wijk.  Martin Wolf vertelt het complete verhaal in een exclusief Interview aan De-

wijk.info  ‘Op 30 december 1989 verkochten we voor het eerst vuurwerk. Verkoop vanuit de 

garage en opslag in het oude kolenhok. Toen we 31 december  ’s avonds om 21.00 uur alles 

hadden opgeruimd bleek de stekker van de verlengsnoer vast gesmolten in het stopcontact!’. 

Heel veilig was het allemaal niet, klanten liepen tussen het vuurwerk door en konden alles 

zelf pakken. Vuurwerkverkoop bleek lucratief en we bouwden een ‘echte’ bunker.  In 1990 

verkochten we vanuit de bijkeuken waar die bunker tegen aangebouwd was. Dit was al een 

stuk beter. Klanten konden het vuurwerk wel zien maar niet zelf aanraken. 

‘s Morgens om 07.00 uur stonden er al rijen jongens te wachten tot we eindelijk open gingen. 

De hele dag werd er vuurwerk afgestoken voor de winkel. Op 1 januari was alles rood. Af en 

toe kwam de politie langs en die at een oliebolletje mee. De verkoop groeide en het vuurwerk 

werd steeds mooier. De Diamand Collectie van  Schuurmans vuurwerk tilde midden jaren 90 

de standaard omhoog door met kwalitatief heel goed maar ook veel duurder vuurwerk te ko-

men. De jaren daarna bleef de verkoop van dit vuurwerk toenemen. 

Millenniumwisseling                                                                                                      
Het hoogtepunt was de millenniumwisseling.  We mochten inmiddels drie dagen verkopen 

i.p.v. twee, en er was paniek in Nederland omdat mogelijk het vuurwerk uitverkocht zou ra-

ken. De eerste verkoopdag was enorm, rijen mensen voor de deur van ’s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat. Tweede dag net zo. Vuurwerkhandelaren belden onafgebroken met elkaar. Waar 

was nog voorraad en wat was er nog? Aan het einde van de tweede dag waren wij bijna uit-

verkocht. We konden nog een partij kopen in Drachten maar dat was heel veel en we hadden 

geen zin om met een hele grote voorraad onbekend vuurwerk te blijven zitten. Daar kwam 

nog bij dat er ‘Happy Millennium’ op stond. Een collega in Groningen nam de gok wel.  De 

derde dag, we hadden extra mensen ingezet, want normaalgesproken haalden we de derde dag 

evenveel omzet binnen als dag een en twee bij elkaar. In dit bijzondere jaar niet. De derde dag 

kwamen er nauwelijks klanten. In de media werd geroepen dat er nergens meer vuurwerk te 

krijgen was! Onze collega’s in Groningen hebben nog jaren vuurwerk in de bunker gehad met 

daarop ‘Happy Millennium’!  >> 
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 Op 13 mei 2000 ging het mis 

in Enschede. We hadden 

inmiddels een tweede bunker 

ondergronds en deze werd 

direct verboden. We moesten 

een nieuwe bunker bouwen. 

Zo gezegd zo gedaan. Reke-

ning houdend met het feit dat 

het nooit zo druk kon worden 

als het millennium feest wer-

den we verrast. Met de komst 

van de Euro in 2001 wilden 

veel mensen nog even van de 

guldens af want de verkoop 

overtrof die van het jaar er-

voor nog weer ruimschoots. 

Dit keer zonder paniek, iedereen was druk met de euro. Toen begon een nieuwe periode, ge-

baseerd op angst voor wat er allemaal mis kan gaan. Eerste nieuwe regel, bunkers moesten 

worden voorzien van dubbele deuren. Een jaar later, er moest een sprinkler installatie in alle 

ruimtes komen, die moest worden gekeurd en er moest een programma van eisen bij worden 

gemaakt. Alles net weer klaar moest er een brand meldt centrale komen die werd aangestuurd 

dor de sprinkler. Ook net klaar moesten de kabels worden vervangen want deze voldeden 

niet aan de eisen. Klaar met de kabels bleek de mantelbuis niet bestand tegen de druk en hitte 

bij een explosie. 

Ook weer ‘laten doen’ want je mocht niks zelf doen. Toen moest de sprinklerpompinstallatie 

ook nog brandvrij worden weg gebouwd. Onduidelijkheid over hoe het allemaal moest voer-

de de boventoon en ieder jaar kwam er wel weer een regeltje bij wat dan tevens bakken met 

geld kostte. Inmiddels is de woning van waaruit de verkoop plaats vond verhuurd en daarom 

moest de verkoopruimte worden verplaatst. Aangezien alle apparatuur goedgekeurd en wel 

voor handen is leek dit een formaliteit. Niet dus! Verplaatsing van de sprinkler en brand meld 

centrale door gecertificeerde bedrijven. Keuring, herkeuring en aanpassing/vernieuwing van 

het Programma van eisen. Met op de achtergrond de discussie over de verkoop van consu-

mentenvuurwerk. 

Het heeft ons doen besluiten ermee te stoppen. Het was een prachtige tijd. We hebben heel 

veel mensen over de vloer gehad, heel veel gelachen, goede doelen gesteund en acties ge-

sponsord. Na 30 jaarwisselingen ’s avond om 22.00 uur uitgeteld neer te ploffen op de bank 

lijkt het ons ook wel lekker om een keer gewoon om 20.00 uur gedoucht en wel klaar te zit-

ten voor de jaarwisseling. 

Wij willen iedereen die op wat voor manier dan ook iets heeft bijgedragen aan  ‘de Vuur-

werkgigant’ Heel hartelijk danken.  

En we wensen iedereen alvast een prettige jaarwisseling! 

Martin en Paulien Wolf                                                                                                                           

Jan Wolf sr.                                                                                                                                            

Jan Wolf jr.                                                                                                                                 

Paul en Kim.  

Martin Wolf in de vuurwerkbunker (archieffoto: BS -2011) 
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Shell Timmerman                            

in nieuwe handen 

Na 40 jaar met volledige toewijding te heb-

ben gewerkt in hun bedrijf vinden Jan en 

Hilly Timmerman het welletjes, en zetten 

een punt achter Tankstation Shell Timmer-

man.  Per 1 december a.s. zet N. van Stave-

ren B.V. het tankstation in De Wijk voort.  

 

Jan en Hilly zijn blij met deze opvolger: ‘De 

klant zal er weinig van merken en we hebben 

alles prima met elkaar kunnen regelen’. Van 

Staveren is een familiebedrijf, opgericht in 

1947 en houdt zich sindsdien bezig met de 

handel in brandstoffen en smeermiddelen.  
 

Met de voortzetting gaan ook de medewerkers 

mee over naar Van Staveren. Voor hen veran-

dert er weinig. Zij blijven het vertrouwde 

gezicht op het tankstation. Ook de faciliteiten 

blijven op het tankstation, zoals de shop en de 

wasbox. 
 

Dat Jan en Hilly gaan stoppen met het Tank-

station zal voor velen niet helemaal als een 

verrassing komen. In 2015 werd al een stapje 

terug gedaan door Autobedrijf Timmerman 

over te dragen aan Jack Burgwal. Hilly; De 

shop is zeven dagen per week geopend en het 

houdt je altijd bezig. Het is mooi geweest nu. 

We zijn beide nog fit en gezond en hopen dan 

straks nog lang van onze vrije tijd te kunnen 

genieten ’. Het is voor Jan en Hilly ook een 

hele geruststelling dat er voor Shell Timmer-

man zoals de naam ook blijft, met Van Stave-

ren B.V een geschikte opvolger is gevonden. 

Van Staveren is gestart in de Noordoostpolder 

en inmiddels uitgegroeid tot een middelgrote 

brandstoffen handelaar en tankstation exploi-

tant. Het familiebedrijf viert dit jaar het 70-

jarig jubileum. In Noordoost Nederland ex-

ploiteert het bedrijf 37 bemande en onbeman-

de tank- en 10 waslocaties. Tevens zijn ze een 

groothandel op het gebied van brandstoffen, 

Shell smeeroliën, propaan en tankinstallaties. 

Er werken 115 medewerkers bij het bedrijf. 

www.staveren.nl 
 

Mantelzorgers in het                   

zonnetje gezet 

Vele mantelzorgers zijn in het zonnetje 

gezet tijdens de week van de Mantelzorg in 

De Wolden. ‘Deze mensen die zorgen voor 

hun partner, een ouder, kind, familielid, 

vriend of kennis verdienen deze blijk van 

waardering’ aldus wethouder Mirjam 

Pouwels die een welkomstwoord sprak tot 

de aanwezigen in de Havezate.  

 

Mantelzorg is meer dan de gebruikelijke hulp 

die mensen elkaar geven. Wethouder Mirjam 

Pauwels geeft aan dat mantelzorgers het vaak 

als vanzelfsprekend ervaren om iemand uit 

zijn of haar omgeving te helpen. ‘Als ge-

meente willen we extra waardering tonen 

voor deze groep mensen. Hun belangeloze 

inzet is van onschatbare waarde’. De mantel-

zorgers konden mee doen aan diverse work-

shops. Tevens was er een bloemetje voor hen.  

Voor jonge mantelzorgers was er een Las 

Vegas Avond. 

http://www.staveren.nl
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