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Wethouder Jan van ’t Zand heeft afgelo-

pen donderdag de nieuwe prullenbak ont-

hult, maar ook de twee tegels van Neder-

landSchoon. In 2018 stond de Wijk, samen 

met Zuidwolde, in de top 10 van schoonste  

winkelgebieden kleine gemeente. Dit jaar 

heeft de Wijk zelfs gewonnen en is geëindigd 

op de eerste plek met een rapportcijfer van 

een 8,1. De nieuwe prullenbak staat voor 

supermarkt Coop. Dit is een prullenbak waar-

mee ook afval in de openbare ruimte geschei-

den wordt ingezameld. Deze prullenbak heeft 

een strak nieuw design en er wordt een schei-

ding gemaakt tussen PMD en restafval. 
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Te koop gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Collecte Alzheimer 
De collecte voor Alzheimer heeft 1169,00 

euro op gebracht. Hartelijk dank aan degene 

die gecollecteerd heeft en een dank aan alle 

gevers. 

Wat me deze keer opviel!! 
 

Je zult in onze omgeving van Zuidwest Dren-

the flink moeten zoeken, om een hoofdstraat 

door een dorp zo sfeervol in Kerstsfeer ge-

bracht te zien, als de Dorpsstraat in De Wijk. 

 Bij avond een fantastisch aanzien als je ons 

dorp binnenkomt rijden! Elk jaar wordt dit 

weer door vrijwilligers (ik verdenk hier ene 

Jannes en ene Roelof van) ‘versierd’! 

Hulde, driemaal hulde! 
 

Wat me nog meer opviel!! 
 

Ze zijn er altijd! Of het nou is bij de Sint 

Maarten optocht (in de regen) of bij Konings-

dag, of bij het Wijkerfeest, of bij het bevrij-

dingsfeest, of bij het uitreiken van koninklijke 

onderscheidingen, of bij de verjaardag van 

b.v. 100 jarigen enz. Ze zijn er altijd. De le-

den van onze Koninklijke Muziekvereniging 

Apollo, al meer dan 120 jaar oud! 

Maar minimaal één keer per jaar wil men 

graag, via een concert, tonen, waartoe men 

muzikaal in staat is. En dat is veel! 

Afgelopen zaterdag 16 november was het 

weer zover! Het herfstconcert in de kerk in 

IJhorst. Een volle kerk (ondanks de interland 

voetbalwedstrijd op de T.V!) kon, (na een 

ingelast, tamelijk onbekend koraal, overigens 

prachtig en indrukwekkend gespeeld, ten ge-

volge van het overlijden van Grietje Boverhof

-Kist) voor de pauze genieten van een aantal, 

wat men noemt, ‘zware stukken’, uitstekend 

gespeeld onder leiding van hun, bewonde-

renswaardig, strak en mooi dirigerende 

(nieuwe) dirigent Jan Wijenburg. 

Na de pauze liet het orkest (ongeveer 55 mu-

sici) horen, ook de filmmuziek en de popmu-

ziek op een hoog niveau te beheersen. Zelfs 

een stukje Egerländer  muziek werd prachtig 

vertolkt. (Ging er als koek in bij het publiek!) 

Opvallend op dit concert waren de solistische 

kwaliteiten van een aantal musici uit dit or-

kest. Grote klasse! Voorzitter Lambert Vos 

was dan ook terecht een trotse man toen hij 

dit mooie herfstconcert, met enkele dank-

woorden en de nodige bloemen, afsloot. 
 

Jan Tijink          

Prins Clauslaan 50. 
 

 

Kerstconcert Nameless 
 

Zaterdag 14 december nodigt popkoor Na-

meless u uit voor een muzikale kerstavond in 

een sfeervol ingerichte kerk van IJhorst-de 

Wijk. Het koor werkt al maanden lang aan 

een avondvullend programma die u muzikaal 

voorbereid op het aanstaande Kerstfeest. Een 

geweldig programma dat een lust voor oog en 

oor is!  
 

Nameless zingt niet alleen originele kerst-

nummers als 'Silent night' en 'Hallelujah', ook 

het hedendaags kerstrepertoire met o.a. 

'Merry Christmas everybody', “Being alone” 

en 'Wonderful Christmastime' worden gezon-

gen. Tijdens een korte intermezzo vertelt 

spreker, Dhr. Maes een verhaal over Kerst, 

wat betekent Kerst anno 2019, en omzien naar 

elkaar. Claudia Conijn voert een muziekstuk 

uit op de door haar geliefde marimba. 
 

U bent van harte welkom om deze sfeervolle 

avond samen met ons te vieren. Het concert 

begint om 19.30 uur.  

De kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten à € 

7,50 zijn verkrijgbaar bij de entree van de 

kerk. Protestantse kerk IJhorst-De Wijk Kerk-

weg 10 7955 AA IJhorst.  
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 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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Kerstmiddag in Havezate 
 

Op 11 december is in Ontmoetingscentrum de 

Havezate in De Wijk  er een Kerstmiddag met 

volksverhalen en muziek.  Het betreft een 

compleet verzorgde middag met koffie/thee 

en lekkernij en drankjes, hapjes en diverse 

gerechten. Aanvang 14.00 uur. Kosten zijn € 

15.00 p.p en opgave is mogelijk tot 9 decem-

ber. Telefoon 0522-444200. 
 

 

Clubshow DWO  
 

Vrijdag 13 december en zaterdag 14 decem-

ber organiseert kleindieren vereniging DWO 

uit De Wijk weer een clubshow.  Deze ten-

toonstelling vindt plaats in Koekange, Pr. 

Margrietlaan 1.  Dit wordt mede mogelijk 

gemaakt door een enthousiaste groep helpers 

en met financiële steun van onze adverteer-

ders. 

Er worden hoenders, dwerghoenders, sierdui-

ven en konijnen tentoongesteld. De verwach-

ting is dat er ongeveer 300 dieren aanwezig 

zullen zijn.  Alle dieren zullen vrijdagochtend 

13 december door ervaren keurmeesters wor-

den gekeurd.  De opening voor het publiek is 

vrijdagavond van 19.00 tot 22.00. Zaterdag 

14 december kunt u ook nog komen van 

10.00 tot 15.00 uur. We hopen dat u dat u een 

bezoekje komt brengen aan onze tentoonstel-

ling. We vertellen u dan graag meer over onze 

hobby 
 

RoReKo Kipactie 
 

Vanaf 25 november start RoReKo met de 

kipactie. Dit jaar bestaat het assortiment uit 

de kiprollade, de kippenbouten, TV-sticks en 

kipnuggets. De opbrengst komt geheel ten 

goede aan de jeugd – en overige korfbalacti-

viteiten. Als u niet thuis bent kunt u ook on-

line te bestellen via: kipactie@kvroreko.nl  

Op zaterdag 21 december wordt de bestelling  

bij u thuis afgeleverd.  
 

Kerstconcert kerk IJhorst 
 

Op vrijdag avond 13 december brengt zang-

vereniging Wijker Kunst een zeer afwisselend 

kerstconcert in de kerk te IJhorst. Onder lei-

ding van dirigent Mannes Hofsink zullen het 

vrouwenkoor, het mannenkoor en ook geza-

menlijk als gemengd koor, een keur aan kerst-

liederen ten gehore brengen. 
 

Na het zeer succesvolle  voorjaarsconcert is 

dit het 2e optreden van de koren dit jaar. 

Er worden deze avond vele bekende, maar 

ook minder bekende kerstlieden gezongen. 

Een van de liederen wordt muzikaal onder-

steund door een ‘Little drummer boy’. 

Allen tezamen in een goede kerst sfeer komen 

is het uitgangspunt van deze avond. Pianiste 

Ellen Wynia zal de koren, waar nodig, bege-

leiden. 
 

Het wordt een behoorlijk Wieker gebeuren, 

want naast de koren is er een optreden van 

een kinderkoortje van OBS De Horst. Boven-

dien zal een klarinetkwartet van Apollo een 

tweetal intermezzo’s verzorgen. 
 

Deze opsomming betekent dat een ieder aan 

zijn/haar trekken zal komen. Het concert, in 

de sfeervol ingerichte kerk begint om 20.00 

uur ( de kerk is open om 19.30 uur). 

De entreeprijs is € 12,50 incl. een kop koffie/

thee in de pauze. Voor kinderen t/m 14 jaar  € 

5,00 incl. glas drinken. Vanaf  30 nov. zijn 

kaarten in voorverkoop bij leden te bestellen.  
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Sint arriveert in De Wijk 
 

Sinterklaas en zijn gevolg zijn zondag 24 november gastvrij ontvangen in de Wijk. Het gezel-

schap uit Spanje kwam per koets naar het plein voor de Coop, waar veel kinderen en hun ou-

ders al met smart te wachten op zijn komst. De goedheiligman werd welkom geheten door 

burgemeester Roger de Groot en spreekstalmeester Martin Wolf.   
 

Samen met het Pietenor-

kest werd een aantal be-

kende sinterklaasliedjes 

gezongen voor de Sint. 

Onder begeleiding van 

Apollo werd daarna een 

korte tocht door het dorp 

gemaakt. Aansluitend was 

er voor de kinderen tot en 

met groep 4 een gezellige 

activiteit in de Havezate. 

Het Sinterklaasfeest werd 

dit jaar georganiseerd door 

Stichting Sint in De Wijk. 

De uittocht van Sinter-

klaas is op donderdag 5 

december bij de molen. 
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Peter Roos en BttB Grand 

Champion BBQ Culinair  
 

Bad to the Bone met in de gelederen Peter 

Roos uit De Wijk is wederom Grand Champi-

on BBQ Culinair geworden. Voor de tweede 

keer op rij in de competitie en de geschiede-

nis van de Stichting BBQ Wedstrijd Neder-

land S.B.W.N. is dat nog nooit eerder ver-

toond maar met de versie 2018 en 2019 is dat 

nu een voldongen feit. 
 

Zondag 10 november  was de laatste wed-

strijd in Gorssel. En daar stelde het team de 

competitie veilig. Met een keuze uit negen 

wedstrijden waarvan de vijf beste wedstrijden 

gelden voor de totaal score wisten zij de 

meeste punten te behalen. 'Uit een steeds ster-

ker wordend deelnemersveld van echte barbe-

cue fanaten en buitenkook liefhebbers is het 

toch echt een zwaarder dan vorig jaar bevoch-

ten titel' aldus Roos. 
 

Bij deze vorm van barbecueën gaat het niet 

om bakken van speklapjes en satéstokjes. Er 

komt meer bij kijken. Het gaat naast smaak 

en bereiding ook om een culinaire opmaak. 

Denk daarbij aan mooie borden met complete 

maaltijden of gerechten bereid op een barbe-

cue, Joy-Stove een Dutch Oven of op open 

vuur. Dit wordt na de bereiding voorgescho-

teld aan een deskundige jury, die het geheel 

beoordeeld en de punten verdeeld.  

 

Roos: Wie wie een indruk wil hebben, moet 

eens kijken op onze Facebook pagina 'Bad to 

the Bone BBQ en outdoor cooking team'. 

Hier is een impressie te vinden, van wat en 

hoe er gekookt wordt. Dit varieert van hele 

fazant, struisvogelei en procureur tot aan bro-

den en taarten. Alles wordt bereid op kolen'. 

Hoewel er op het scherpst van de snede wordt 

gestreden op een wedstrijddag is de verhou-

ding onderling uiterst vriendelijk. 'Er is toch 

een mate van kameraadschap, waarbij er al-

tijd gevraagd kan worden om advies, peper en 

zout of hulpstukken. Ook buiten de wedstrijd 

om is er onderling een prima sfeer. Het be-

lang van de S.B.W.N. staat bij ons voorop. 

Voor volgend jaar verwachten we door deze 

positieve sfeer weer aansluiting van nieuwe 

teams, die de competitie aan willen gaan en 

gewoon graag stoeien met vuur en de beheer-

sing ervan'. 
 

Het team Bad To The Bone bestaat uit leden 

vanuit het hele land, Christiaan Boomker, 

Rick Snijder, Jan Oosterbroek, Erik en Aleida 

Manders en Peter Roos, hebben door thuis 

veel te oefenen en veel App verkeer onder-

ling, de titel binnengehaald en verdedigd. 
 

v.l.n.r. Peter Roos, Christiaan Boomker, Rick 

Snijder, Aleida Manders, Jan Oosterbroek en 

Erik Manders 
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Drentse bakkers                          

werken samen met boer  

en molenaar 

Bakkerij Dunnink in De Wijk  heeft samen 

met een groep bakkers, verspreid over de pro-

vincie, de ambitie om met lokale grondstoffen 

te werken. Ze benaderden daarom onderne-

mers in de agrarische sector en de molenaar 

in Kropswolde. Ondersteund door provinciale 

subsidie gingen ze op zoek naar mogelijkhe-

den om tot kwalitatief goede producten te 

komen. Een kleine groep bakkers begon al 

met deze granen te bakken. Nu hebben zich 

meerder aangesloten en ligt het resultaat van-

af deze maand bij meerdere bakkers in de 

winkels: Dubbel Drents Brood.  

Spelt, tarwe en rogge groeien op Drentse ak-

kers bij boeren die streven naar een onderne-

ming met een gesloten kringloop. Na de oogst 

gaan de granen richting Kropswolde, waar 

Molenaar Mulder Pot de granen maalt en 

mengt tot broodmixen. Om ervoor te zorgen 

dat de grondstoffen voldoen aan de hoge ei-

sen van de kritische bakkers, is er nauw over-

leg tussen de bakkers en molenaar. Allereerst 

presenteren alle aangesloten bakkers twee 

Dubbel Drentse broden: de Dubbel Drents 

Volkoren en de Dubbel Drentse Kroon. De 

laatste is een speltbol verrijkt met rozijnen, 

honing en rogge. In de toekomst zal het ge-

meenschappelijke assortiment worden uitge-

breid.  

De deelnemers hebben het streven om van het 

zaaien tot aan het consumeren de omgeving 

zo gering mogelijk te belasten. Ze proberen 

de kilometers die de grondstoffen tussen de 

drie lokale partijen afleggen zo laag mogelijk 

te houden. De boer doet er alles aan om de 

natuurlijke bronnen zo min mogelijk te belas-

ten. De bakkers zijn op zoek naar betere op-

ties voor verpakkingsmaterialen.   

Ondersteund door de Gebiedscoöperatie 

Zuidwest Drenthe hebben de ondernemers, 

die samenwerken onder de naam Dubbel 

Drents Brood, veel ambities. Ambities gericht 

op alle voordelen die de regionale samenwer-

king met zich meebrengt met ondersteuning 

van de provincie Drenthe. Bij alles zal de 

passie voor het ambacht uitmonden tot mooie 

producten waar de Drenten trots op kunnen 

zijn!  



  

 10 

‘SUNTERKLAOS IN 

VROEGERE JAOREN’ 
(Het schijnt een waar gebeurd verhaal te zijn!) 

  

Er was groot nieuws op het kleine dorps-

schooltje! Dit jaar zou Sinterklaas persoonlijk 

het schooltje bezoeken! Dat was nog nooit 

gebeurd, want de oude bovenmeester was niet 

zo’n voorstander van allerlei buitenschoolse 

activiteiten. En daar viel, volgens hem ook 

duidelijk een bezoek van de goedheiligman 

onder. Nee, er moest geleerd worden! 

 Maar deze keer had de oudercommissie, met 

wat nieuwe, jonge leden in hun midden, het 

voor elkaar gekregen dat de meester door de 

bocht ging! En dus moest de meester op pad 

om een en ander te regelen. Omdat de ‘echte’ 

Sint het natuurlijk veel te druk had om hun 

kleine school te bezoeken, moest meester 

maar eens in het kleine  dorp een ‘namaak-

sinterklaas’ zien op te scharrelen. In eerste 

instantie kwam hij terecht bij een boer, een 

grote man die qua lichaam uitermate geschikt 

leek om de mooie functie uit te voeren. Hij 

wilde het ook wel (graag zelfs) want hij 

speelde al jaren de hoofdrol bij de jaarlijkse 

uitvoering van de bloeiende toneelvereniging 

‘Van Knop tot Bloem’. Vandaar dus! 

 De andere klus voor de meester was het op-

scharrelen van een zwarte Piet. Meester had 

een tijdje geleden alweer, een leerling op 

school gehad van een Haagse familie die in 

Drenthe was blijven hangen, waarvan de va-

der een vlotte Haagse ‘babbel’ had! Hij kon 

praten als Brugman en hij vond deze vereren-

de uitnodiging een geweldige uitdaging. Nee, 

meester hoefde zich geen zorgen te maken, 

het kwam, volgens hem, helemaal voor elkan-

der! Het volgende probleem wat meester op 

moest lossen, was het ‘opkalefateren’ van de 

beide hoofdpersonen. Gelukkig was de kap-

per van het dorp bereid om ‘er wat verf’ op te 

strijken, zoals hij dat noemde. Hij had ook 

nog wel wat attributen in de kast liggen. Nee, 

ook daar hoefde meester zich niet ongerust 

over te maken: Dat kwam best voor elkaar 

volgens de barbier! Op weg naar huis schoot 

meester nog iets te binnen: Het vervoer naar 

school! 

En hoewel de uitverkoren Sinterklaas boer 

van beroep was, had hij heel duidelijk uitge-

sproken absoluut niet op een paard te gaan 

zitten. Daar had hij op zijn boerderij al zoveel 

narigheid mee gezien! Elk vervoermiddel 

vond hij goed, maar….niet op een paard! 

 Hoe nu, dacht meester. Er waren nog maar 

weinig mensen in het dorp die een auto had-

den, doch de bode van het gemeentehuis had 

een kleine Fiat 500, waarin hij boodschappen 

deed voor de burgemeester en de gemeentese-

cretaris. Als ik die bode nou eens vraag, 

speelde het door zijn hoofd. Niet geschoten is 

altijd mis. Hij schoot meteen raak! O nee, ook 

daar hoefde meester zich geen zorgen over te 

maken. Hij vond het zelfs prachtig en hij zou 

zorgen dat het wagentje er spic en span bij 

zou staan.  

Op 5 december was het zover! De bode tufte 

richting de kapper om zijn belangrijke passa-

giers te gaan halen. Toen Sint naar buiten 

kwam, bleek dat zijn mijter nog al hoog was 

uitgevallen en hij zat met bisonkit op zijn 

voorhoofd geplakt, evenals zijn baard (van 

een flinke pluk watten) die op dezelfde wijze 

onder zijn kin was geplakt. Dus van afdoen 

van mijter of aftrekken van de baard kon ab-

soluut geen sprake zijn. De Hagenese Piet had 

in verhaaltjes wel eens gelezen dat de oor-

spronkelijke Piet altijd een zware ketting om 

zijn been had.  >> 
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Boer Sinterklaas had nog wel zo’n ding in de 

schuur hangen die hij gebruikte bij het ver-

plaatsen van zware machines.  Zwarte Piet 

knoopte dit gevaarte om zijn been en moest 

hem steeds optillen als hij wou lopen! Toen 

kwam het ‘instapprobleem’ in het kleine Fi-

atje. Piet moest maar voorin gaan zitten, naast 

de bode en als Piet zich een beetje naar bene-

den liet zakken, zou het net kunnen. 

Het ‘Sinterklaas instapprobleem’ was van 

grotere orde! Doordat die hoge mijter niet af 

mocht (en kon) lag daar toch op deze Sinter-

klaasmorgen wel een geweldig probleem!!

Gelukkig had de bode van het gemeentebe-

stuur voor veel hetere vuren gestaan! 

‘Sinterklaas moet languit gaan liggen, met de 

benen omhoog op de achterbank’ was zijn 

slotconclusie. En na wat getrek en duw werk 

kon het zaakje vertrekken richting school. 

 Het uitstappen bij de school, vooral van Sin-

terklaas, verdiende ook geen schoonheids-

prijs. Gelukkig waren de leerlingen in school 

druk aan het zingen met ‘Sinterklaasje kom 

maar binnen met je knecht’ en hebben ze niet 

kunnen zien dat Sinterklaas zijn broekspijpen 

bij zijn sokken had ingestopt! 

 De oude school had nog een hoge stoep met 

treden en er bovenop lag een ijzeren rooster. 

Zwarte Piet beklom de stoep met de zware 

ketting, die achter hem aan rolde. Aan die 

ketting zat een grote haak en toen gebeurde er 

iets heel ergs! De ketting, met haak, zakte 

door het rooster en zat meteen muurvast! 

‘Schiet op riep Sint. we moeten naar binnen’.  

‘Ik zit vast, ik zit muurvast’ jammerde Piet. 

‘Maak hem dan aan je been los’ riep Sint. 

‘Nee, nee’ riep de eigenwijze Piet, ‘die ket-

ting gaat mee naar binnen’! Sinterklaas greep 

in! Hij trok zijn rokken hoog op, ging op de 

knieën op het rooster liggen en trok uit alle 

macht. Toen ging de deur van de school open 

en daar stond de meester: ‘Waar blijven jullie 

nou? We zitten al een hele tijd te wachten, het 

liedje van ‘Sinterklaasje kom maar binnen’ 

komt ze de strot uit! Toen kregen Sinterklaas 

en Zwarte Piet de slappe lach, terwijl ze daar 

in een hoopje op het rooster lagen. Meester 

knoopte de ketting van het been van Zwarte 

Piet los en de ketting zakte meteen weg in het 

rooster 

Eindelijk kon het officiële gedeelte in de klas 

beginnen en voor de zesde keer zongen de 

leerlingen ‘Sinterklaasje kom maar binnen 

met je knecht’. 

 Sinterklaas begon zijn verhaal af te steken, 

doch de show werd gestolen door Piet. Hij 

ontdekte achter in de klas wat jonge moeder-

tjes die even kwamen kijken naar het feest 

van hun kinderen! Piet vloog op ze af!! Daar 

waren de moedertjes (terecht) niet van ge-

diend en het werd een race over de banken 

door de klas, tot groot vermaak van de leer-

lingen. Doch niet van Sinterklaas!! ‘Piet, kom 

hier naast mij  staan en je blijft staan als een 

paal zolang ik aan het woord ben’! Na een 

tijdje viel Piet plotseling voorover. 

 ‘Wat doe je nou’ schreeuwde Sint, ‘je zou 

blijven staan als een paal’! ‘Ja, zei Piet, maar 

de paal viel om’. Hoewel het hoofd van de 

school zich wel afvroeg of een en ander peda-

gogisch wel verantwoord was, was het toch 

een geweldige middag. Dit nog: De kinderen 

van de namaakzwartepiet zaten ook in die 

klas en die zeiden later: ‘Als we de ogen 

dicht deden, was het  net of we onze papa 

hoorden’!  (Auteur bij redactie bekend) 
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Henk en Grietje  

Hendriks-Vogelzang  

60 jaar getrouwd 
 

Het was woensdag 13 november een heugelij-

ke dag voor Henk en Grietje Hendriks- Vo-

gelzang uit De Wijk. Precies 60 jaar geleden 

stapten ze in het huwelijksbootje.  Genoeg 

reden voor Loco- burgemeester Jan van ’t 

Zand om even op bezoek te gaan met een 

mooie bos bloemen. 
 

Henk uit Fort en Grietje uit Zuidwolde 

(beiden 78 jaar) ontmoetten elkaar al jeugdige 

leeftijd.  Grietje: ‘Ik denk dat we toen een jaar 

of 14 jaar waren. Nog te jong om naar het 

café te gaan, dus we fietsten wat met groepjes 

door Zuidwolde. Zo ging dat  in die tijd’. De 

twee verloren elkaar niet uit het oog, en kwa-

men elkaar weer tegen tijdens danslessen bij 

cafe Smits. ‘Daar waren vaak meer meiden 

dan jongens.  Henk kwam gelijk na de repeti-

tie bij muziekvereniging Woudklank nog 

even langs om mee te dansen’. 
 

Ze kregen verkering en trouwden op 13 no-

vember 1959. Na afloop was er feest in het 

Dorpshuis van Linde. Henk: ‘Wij waren een 

van de eersten die daar feest gaven, omdat het 

zaaltje nog maar net klaar was’. Na de trouw-

dag trokken ze in op de boerderij bij de ou-

ders van Henk in Fort. Al vrij snel daarna liet 

Henk zich omscholen tot Timmerman.  En dat 

kwam later goed van pas toen ze in 1966 ver-

huisden naar De Wijk. Hier bouwden ze hun 

eigen huis aan de Nic. ten Woldeweg. Een 

plek waar ze nog steeds met veel plezier wo-

nen. Behalve timmerman bij Duntep 

reed  Henk ook een aantal jaren op een melk-

auto tot hij er op zijn 59e jaar uit kon. Grietje 

deed het huishouden en had de zorg over de 

vier kinderen. Die op hun beurt zorgden voor 

negen kleinkinderen en drie achterkleinkin-

deren.  Het eerste kleinkind was overigens 

ook een bijzondere gebeurtenis in hun leven. 

Grietje lachend: ‘Henk ging gelijk naar Zuid-

wolde, om daar iedereen vol trots te vertellen 

dat hij opa was geworden’. 
 

Vervelen was er ook na het prepensioen niet 

bij. ‘Er was altijd wel iets te timmeren of te 

klussen bij de kinderen of kleinkin-

deren’. Grietje mocht altijd graag handwerken 

en was maar liefst zesenvijftig jaar lid van de 

plattelandsvrouwen in Fort. Henk speelde 

vele jaren accordeon bij de plaatselijke mond-

harmonicaclub. Inmiddels opgeheven wegens 

te kort aan leden. Samen trekken ze er ook 

nog steeds op uit met de auto of fiets. In het 

verleden hebben ze ook heel wat afgereisd en 

bus vakanties gemaakt naar Italië, Zweden, 

Oostenrijk en Zwitserland. En ze mogen ook 

nog graag een kaartje leggen. 
 

Ze houden daarnaast 

vooral van gezellig-

heid vertelt dochter 

Henriette. ‘Het is thuis 

net de zoete inval. Ie-

dereen is welkom en 

krijgt koffie aangebo-

den’. Grietje beaamt 

dit. Een geheim voor 

het langdurige huwe-

lijk is er niet echt. 

‘Gezond blijven, geven 

en nemen en gewoon 

door gaan met leven 

dat is het eigenlijk 

wel’.  
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Het is mij een raadsel! 
 

Zo goed als dagelijks loop ik met mijn hond twee keer per dag in het bos tussen De Wijk en 

IJhorst nabij de Reest. Telkens geniet ik ervan om daar te wandelen. Inmiddels ken ik het bos 

redelijk goed. Vandaar dat ‘veranderingen’ in het bos mij dan ook voornamelijk opmerken. 

 
  Slechte doorgang van de wandelpaden.          Afgebroken bomen in het bos. 
 

De opmerkelijke en goed zichtbare ‘veranderingen’ (want deze gebeuren zéér regelmatig), 

wil ik graag met u delen aan de hand van de foto’s. Elke keer is het voor mij een raadsel wie 

zoiets nou doet en waarom. Is dit werk van vandalen, onderhoud van bosbeheer of zijn het 

dan toch de dassen? Heeft u enig idee? Het aanzien van het bos gaat in mijn beleving achter-

uit, de wandelpaden krijgen een slechtere doorgang en dit alles vind ik oprecht jammer! 
 

Mevr. M.A. Minnema-Limburg 

(indien u wilt reageren, bij voorkeur naar: m.a.limburg@home.nl) 
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Van Goor Schilderwerken 

restaureert de dorpskerk 

van Sleen 

Van Goor Schilderwerken uit De Wijk heeft 

een groot en bijzonder project afgerond. Drie 

weken achtereen werd er met drie personen 

gewerkt om de dorpskerk van Sleen van bin-

nen te restaureren. 
 

De kerk is een van de oudste kerken van 

Drenthe en dateert uit de 15-de eeuw. Het 

kerkgebouw heeft een belangrijke functie in 

het dorpsleven. Naast de kerkdiensten worden 

er onder meer concerten en tentoonstellingen 

gehouden. Ongeveer 25 jaar geleden werd de 

binnenkant van de kerk voor de laatste keer 

gewit. Dit gebeurde destijds door vrijwil-

ligers. Vanwege het vele achterstallig onder-

houd leek het de kerkrentmeesters Piet Mul-

der en Ruud Wilting beter om het door een 

professioneel en ervaren bedrijf uit te laten 

voeren. 

Door de kerkrentmeesters werden drie offer-

tes aangevraagd, maar het stichtingbestuur 

besloot de klus toe te vertrouwen aan Van 

Goor Schilderwerken uit De Wijk. Vanwege 

de zachte ondergrond was een hoogwerker 

geen optie. Daarom werden er enorme bouw-

steigers geplaatst die reikten tot aan het pla-

fond. Hoogte van plafond is 9,5 meter. 

Hoewel het orgel goed was ingepakt, was het 

eerste wat de schilders ’s morgens deden de 

luchtdrukmachine aan te zetten. Om ervoor te 

zorgen dat er bij het orgel overdruk ontstaat, 

zodat het stof niet naar binnen kon. De muur-

verf die gebruikt werd is niet op latexbasis, 

maar op zandbasis omdat de oude dikke mu-

ren moeten kunnen blijven ademen. Henk van 

Goor: ‘ruim 300 liter is erin verwerkt en dat is 

goed te zien. We hebben vele complimenten 

ontvangen over het geleverde werk o.a. van 

monumentenzorg’. 
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