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Bewoners en personeel van Dunninghe wer-

den zondag in het zonnetje gezet door de  

Antrappers. De motorclub die dit jaar het 40 

jarige jubileum viert had gebak en bloemen 

mee gebracht voor personeel en bewoners 

van het zorgcentrum in De Wijk. Vanwege 

het coronavirus heerst er momenteel een be-

zoekverbod.  Lees meer op pagina 2>> 



  

 2 

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                   

 

Vervolg van voorpagina 

Ook zijn er hekken om het gebouw geplaatst 

om bezoekers te weren. ‘Dit maakt het alle-

maal extra zwaar voor alle betrokkenen. Op 

deze manier willen we ons medeleven be-

tonen’ vertelt voorzitter Arend Klomp.  
 

Ook de geplande 'Zonnedag' en filmavond 

van de Zonnedag 2019 gaat dit jaar niet door. 

Tijdens dit jaarlijkse uitje gaan de Antrappers 

met de ouderen en personeel van Woon- en 

zorgcentrum Dunninghe en de 80-plussers uit 

De Wijk/IJhorst een dag op stap.  
 

Klomp: 'En voorlopig ook geen ritje met de 

Duofiets waar we in april mee zouden begin-

nen. Om deze omstandigheden iets te ver-

zachten heeft de club gemeend wat te doen. 

Een bloemetje en een stuk gebak voor ieder-

een in het zorggedeelte. En ook een stuk ge-

bak voor de mensen in de aanleunwoningen, 

de ziekenverzorgenden, medewerkers, en 

vrijwilligers'. De Antrappers hopen vanaf juni 

weer met de Duofiets een rondje te kunnen 

maken. En als alles mee zit in september een 

Zonnedag te kunnen organiseren. << 
 

 

Gratis Aloë Planten  
 

Het spandoek op de Wieker Meule, en de 

levenslustige houding van de ouderen in Dun-

ninghe inspireerden Mariet Mulder uit De 

Wijk om haar Aloë planten weg te geven. Op 

zondag 19 april tussen 13.30 en 14.30 uur 

biedt ze de planten gratis aan bij de molen op 

parkeerterrein Coop.  
 

Mulder:' Het is een gezellige makkelijke plant 

die mensen goed in hun vensterbank kunnen 

zetten. Gewoon wat water geven is voldoen-

de. Hij lijkt een beetje op een agave, maar dan 

kleiner. Het is een plant die je iedere dag 

weer plezier geeft. Zeker in deze hachelijke 

weken dat we nog binnen moeten blijven. Ik 

heb ongeveer vijftien tot twintig planten die 

ik jaarlijks stek en nu in verse aarde heb ge-

zet. En ik wil daarmee de mensen in De Wijk 

ook een hart onder de riem steken. Kom een 

plant halen voor je moeder, je buurman, je 

vader, je buurvrouw of gewoon omdat je ie-

mand weet die nu niet veel bezoek krijgt'. De 

Aloë plant kan jaren meegaan en kan je ook 

nog dienen als je je hebt gebrand (aan het 

strijkijzer bijvoorbeeld) door het sap, het gel 

in de bladeren, op je huid te smeren. Of na 

een dagje zonnen het branderige gevoel weg 

te nemen. Of als een mug je gestoken heeft, 

wat aloë gel erop doen zodat het jeuken over-

gaat. Tijdens de gratis actie zal ik de mensen 

dit even voordoen, het is makkelijk en handig. 

Graag niet iedereen tegelijk maar maximaal 

twee personen die een plant kunnen komen 

uitzoeken. We willen tenslotte geen bekeu-

ring krijgen voor samenscholing van meer 

dan drie personen!   

 

Winactie bij Knip & Krul  
 

Knip & Krul bij Anita bestaat 1 jaar. Anita: 

‘Vanwege de coronamaatregelen kunnen we 

dit jammer genoeg niet in de kapsalon vieren. 

Daarom nodigen we iedereen in de maand 

april uit om een kaartje naar ons te sturen. 

Om kans te maken op 1 jaar gratis knippen’. 
 

Zodra we weer open mogen, werken we tijde-

lijk op afspraak en beginnen dan ’s morgens 

om 08.30 uur. Ook gaan we dan tijdelijk een 

avond extra open. 
 

Mensen kunnen online een afspraak maken 

op www.knipenkrul.nl of bellen naar: 06-

45620561. Anita: ‘Vanaf de dag dat we weer 

open zijn kan er gebeld worden naar de salon 

telefoon: 0522-443400. Tot die tijd gelieve 

het mobiele nummer te bellen. We werken 

volgens de voorzorgsmaatregelen van het 

RIVM. 
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J&J markt en partijhandel 

Elke 1e zaterdag v/d maand zijn wij aanwezig 

op de  IJhorster markt  (april t/m okt)  

E-mail:  info@jenjmarkthandel.nl 

Al wandelend zwerfvuil 

ruimen en bloemen zaaien 
 

De weg tussen Meppel en de Wijk wordt al 

heel wat jaren van zwerfvuil ontdaan door 

Joost Kam. De inwoner van de Wijk volhardt 

in zijn missie om het zwerfvuil tijdens zijn 

fietstochten vanaf zijn werk terug naar huis 

op te schonen. Afgelopen zaterdag werd er 

voor het eerst ook gezaaid.  
 

„Ik heb vorig jaar bij het vuil ruimen veel last 

gehad van de eikenprocessierups, ik werd er 

knettergek van, daarom besloot ik nu ook 

zaad voor een bloemrijke berm mee te ne-

men”, vertelt Joost. Op Facebook riep hij 

dorpsgenoten op om mee te doen met deze 

dubbele actie, alleen gooide het coronavirus 

roet in het eten. Het weerhield Joost er niet 

van om samen met zijn vrouw Noes op pad te 

gaan. Vanaf hun woning aan de De Vos van 

Steenwijklaan naar het Veenhovenplein en 

vanaf daar langs het fietspad richting Havix-

horst. Ze kregen steun van Caecile Cnoops, 

eigenaar van Atelier C en in haar buurt be-

hoorlijk actief op velerlei gebied.  >> 

Terwijl Joost Kam de kar trekt, zaait zijn vrouw Noes alvast wat zaad voor een bloemrijke 

berm. (© Artizzl Media / Peter Nefkens) 
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Vuilniszakken 

Doordat het wat rustiger is op de weg, ligt er 

ook minder rommel in de berm en sloot, toch 

lukte het zaterdag weer om vier volle vuilnis-

zakken te scoren. Lege flesjes, blikjes, een 

kentekenplaat van een auto en een wieldop, 

naast natuurlijk een flinke hoeveelheid pa-

piertjes. ‘Maak van dit fietspad geen viespad’, 

valt te lezen op het plakkaat achter op de 

fietskar, die Joost van zijn buurman leent als 

hij op pad gaat. Hij begrijpt niet waarom 

mensen hun rommel niet bij zich kunnen hou-

den en thuis in de prullenbak of kliko doen. 

„Er is ook een of andere automobilist die 

steeds weer zijn rommel van de McDonald’s 

bij de bocht uit het raam kiepert, Iedere keer 

weer vind ik op dezelfde plek deze rommel.” 

De blik van Joost verraadt grote ergernis. 
 

Geoefende ogen 

Duidelijk is tijdens dit ritje dat met name 

Joost geoefende ogen heeft: hij ziet de klein-

ste propjes nog tussen de grassprieten liggen. 

„Ik heb in al die jaren wel het idee dat het wat 

verbeterd is én er zijn meer mensen die rom-

mel rapen.” 

„Hij is fanatiek hoor”, zegt zijn vrouw Noes, 

die zelf ook de rommel aan de andere kant 

van de autoweg opsnort. „Hij ziet echt overal 

rommel.” 

„Ik voel me net een oude idealist als ik dit 

soort dingen doe”, reageert Joost. „Het is ei-

genlijk zo makkelijk! Er zijn mensen die roe-

pen dat de gemeente dit werk maar moet 

doen, maar je bent deel van de gemeenschap. 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” 
 

Gemakzuchtig  

Dat de mens erg gemakzuchtig is, zag Joost 

ook die keer toen een wandelclubje langs-

kwam en hun flesjes bij hem in de zakken 

wilde deponeren. Daar kwam niets van in. 

Noes refereert aan een grote zak schoenen die 

ze vond tijdens een landelijke opschoondag. 

Joost ging ooit met Hilco Vos opruimen langs 

het talud bij de snelweg: 7 zakken vol troep. 

„En na Donderdag Meppeldag is het ook al-

tijd raak, dan mag je wel een veger en blik 

meenemen. Er ligt dan altijd kapot glas op het 

fietspad”, merkt Joost een tikkeltje geërgerd 

op. 
 

Zaterdag was het in ieder geval perfect weer 

en ook Caecile zag hoe tevreden je van dit 

werk kunt worden. „Ik merk dat je wel op een 

heel andere manier naar de weg kijkt.” Het 

drietal werd ook nog verblijd met de aanwe-

zigheid van meerdere reeën, spechten en een 

eekhoorntje. En richting de Havixhorst werd 

het zaaigoed gestrooid, in de hoop dat er 

mooie bloemen opkomen die de natuurlijke 

vijand van de eikenprocessierups aantrekken. 

„Er zal altijd wel iets van opkomen”, denkt 

Joost Kam.   
 

IJhorstermarkt afgelast 
 

De IJhorstermarkt geniet grote bekendheid in 

de wijde omgeving. De markt is een perfecte 

mix van antiek, brocante, vlo, braderie en 

warenmarkt. Dit jaar bestaat de markt alweer 

vijftig jaar.  
 

Van de 1e zaterdag in april tot de 1e zaterdag 

van oktober van 08.00 tot 13.00 uur treft men 

vele kooplieden en particulieren die hun goe-

deren en waren aan de man proberen te bren-

gen. Er is altijd wel wat leuks te vinden. Ui-

teraard wordt er ook aan de inwendige mens 

gedacht. Vanwege het coronavirus is de markt 

van zaterdag 2 mei afgelast.  
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 Gouden bekroning                  

Bakkers Coop Dunnink 

De bakkers van Coop Dunnink zijn wederom 

de in de prijzen gevallen. Waren het in de-

cember nog de kerstkransjes en oliebollen die 

met goud werden bekroond door het Neder-

lands Bakkerij Centrum in Wageningen. Dit 

keer zijn het de advocaat paastaartjes en paas-

broeders die een gouden bekroning kregen. 

'In deze moeilijke tijd hebben we toch nog 

een klein momentje om te vieren. Daar zijn 

wij super blij mee’, zo laat ondernemer Niek 

Slomp weten. 

Hiermee voldoen de producten aan strenge 

kwaliteitseisen en onderscheidt het zich van 

andere producten. Bakkerij Dunnink mag de 

titel de komende 6 maanden voeren voor deze 

producten. Bakkers die kwalitatief hoogwaar-

dige producten bakken, komen in aanmerking 

voor een Gouden Bekroning. Tijdens de keu-

ring, die wordt uitgevoerd door de keurmees-

ters van het Nederlands Bakkerij Centrum in 

Wageningen, wordt naar diverse aspecten van  

 

 

 

 

het product gekeken. De geanonimiseerde 

producten worden beoordeeld op bijvoor-

beeld vorm, kleur, geur en smaak/aroma. 

De lat ligt hoog 

Om in aanmerking te komen voor een Gou-

den Bekroning moet het product aan hoge 

eisen voldoen. De score wordt uitgedrukt in 

maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. 

Wanneer een product op 3 onderdelen de 

maximale score haalt en op alle andere onder-

delen niet lager scoort dan een 4, verdient het 

de titel. Bekroond met Goud van Bakkerij 

Dunnink en andere met Goud Bekroonde 

producten zijn voor de consument herkenbaar 

door de gouden zegel. Alle producten die met 

Goud Bekroond worden, zijn terug te vinden 

op de website www.bekroondmetgoud.nl 
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Pas op een hondendrol!  
 

Hondenpoep leidt vaak tot ergernissen van 

omwonenden. De overlast die mensen onder-

vinden van hondenpoep in hun woonomge-

ving is en blijft een actueel onderwerp. Voor 

de hondenbezitter is het een sociale verplich-

ting de poep op te ruimen. Niemand trapt er 

graag in! Een buurtbewoner van de Briëtweg 

in De Wijk heeft er iets op gevonden door een 

waarschuwingsvlaggetje, met de tekst ‘Drol’ 

bij de vers gelegde bolus te plaatsen. Het is 

ieder geval nog iets, maar uiteraard niet de 

oplossing voor de overlast!  

Om overlast hiervan zoveel mogelijk te be-

perken, heeft de gemeente regels voor het 

uitlaten van honden. 
 

Dit zijn ze: 
•Binnen de bebouwde kom moet u uw hond 

altijd aanlijnen. 

•Buiten de bebouwde kom mag uw hond los 

lopen op de openbare weg, maar alleen als u 

uw hond onder appèl houdt. 

•Zorg ervoor dat uw huisdier andere dieren en 

mensen en het verkeer niet hindert. 

•In agrarisch gebied is de toegang – met of 

zonder hond – verboden, tenzij u toestem-

ming heeft van de eigenaar van de grond. 

•In recreatieve gebieden geeft de beheerder 

aan wat de regels zijn. Vaak moet de hond 

ook worden aangelijnd (bijvoorbeeld Klein 

Zwitserland en Echtense bos). 

•Zorg er voor dat uw hond niet aanwezig is 

bij kinderspeelplaatsen, zandbakken, speel-

weiden, sportaccommodaties en andere door 

het gemeentebestuur aangewezen gebieden. 

Deze zijn herkenbaar door een bordje 

‘verboden voor honden’. 

•Honden mogen niet poepen op plekken die 

(mede) voor voetgangers bestemd zijn, zoals 

voetpaden, parkeerplaatsen en pleinen. Uw 

hond kan hiervoor wel terecht op plaatsen 

waar geen mensen lopen, zoals bosschages en 

smalle groenstroken langs voetpaden. 

Bij ’ongelukjes’ hoort de eigenaar van de 

hond de uitwerpselen zelf op te ruimen. Als 

we ons allemaal aan deze regels houden, 

wordt de overlast beperkt! 
 

Seniorenvereniging DW  

De Nieuwjaars bijeenkomst van de Senioren-

vereniging De Wolden had in januari een 

mooie start in de Havezate te De Wijk. De 

middag werd verzorgd door het Voetbalkoor 

De Meulenwiekers. In maart waar onze alge-

mene ledenvergadering zou plaats vinden 

heeft het bestuur doen besluiten om deze geen 

doorgang te laten vinden gezien de situatie op 

dat moment.  
 

Een week later gooide het coronavirus roet in 

het eten wat inhield dat er tot eind mei geen 

activiteiten meer plaats konden vinden.  

Vriendinnen en vrienden houd u aan de regels 

van de overheid zodat wij u na deze periode 

allen weer op een volgende bijeenkomst kun-

nen verwelkomen. Blijf gezond en zorg goed 

voor je zelf.  
 

Het bestuur heeft besloten dat eind mei begin 

juni weer een nieuwsbrief bij jullie op de mat 

valt met daarin vermeld of de bijeenkomst 

van 12 juni naar Vledder doorgang kan vin-

den of dat de leden die zich hebben opgege-

ven daar persoonlijk bericht over krijgen. 

Ook zullen wij het programma van september 

tot en met december hier in op nemen. Verder 

willen wij jullie er op wijzen dat de regels 

voor de huurtoeslag per 2020 zijn veranderd 

zodat meer ouderen recht kunnen hebben op 

huurtoeslag. 



 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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Het is voorjaar! 
 

In deze tijden van het Coronavirus, waarin we 

ons leven anders moeten inrichten, anders 

moeten leven dan we gewend waren, alleen of 

bang zijn, is er ook tijd om na te denken    hoe 

we leven. Wat is echt belangrijk? En wat kun-

nen wij bijdragen om deze wereld een mooie 

plek te laten zijn om te leven! 

Al geruime tijd weten we, door wetenschap-

pelijk onderzoek wereldwijd, dat de insecten 

aan het verdwijnen zijn.  
 

Wat gebeurt er als de insecten verdwijnen? 

In Nederland zijn er zo’n 20.000 soorten. 

We zien insecten vaak als vliegend, krioelend 

en kruipend ongedierte. (de ongemakken) Of 

beestjes die schade aanrichten aan gewassen 

of ziektes overbrengen. Ongeveer 80% van 

planten en gewassen wordt bestoven door 

insecten. Voor de bestuiving van groenten, 

bloemen (honing), fruit en zelfs voor de kof-

fie- en de cacaoplant (oh, stel je voor, er is 

geen chocolade meer!) zijn insecten noodza-

kelijk. Vogels, vleermuizen, amfibieën, ze 

zijn er afhankelijk van. Het hele ecosysteem 

is afhankelijk van insecten. Als oorzaak noe-

men de wetenschappers de intensieve land-

bouw en het grootschalig gebruik van insecti-

ciden. De verstedelijking en de klimaatsver-

andering. Nu denk je misschien:   
 

Kan ik hier wat aan doen? 

Ja, dat kun je dus wel !! 

In de eerste plaatst nadenken over dit stukje!! 

Als ik om me heen kijk in de Wijk, zie ik tui-

nen vol met bestrating, lekker gemakkelijk! 

Bomen of struiken ( b.v. coniferen) die geen 

inheems  gewas zijn. 

Daar komt geen insect op af. 

Ook het regenwater kan geen kant op, wat 

bijdraagt aan een lage grondwaterstand en op 

andere plaatsen wateroverlast. 

* plant inheemse planten 

* zaai wilde bloemen 

* neem een moestuin, voor bio groenten en 

het is tevens een grote speeltuin voor insecten 

 * zet struiken die bijen en vlinders aantrek-

ken 

 * Laat een stuk tuin verwilderen en kijk wat 

er gebeurt! 

Ook kan de Gemeente de Wolden zich focus-

sen op biodiversiteit. (gras lekker laten groei-

en, bladeren laten liggen, burgers stimuleren 

om hier mee aan de slag te gaan b.v. gratis 

wilde bloemzaadmengsels beschikbaar te stel-

len. Ook bij het aanleggen van openbaar 

groen zou hier rekening mee gehouden kun-

nen worden. (Ecoloog inschakelen ??) 
 

Twee weken geleden stond 

er een stukje in de Wolder 

Courant over de bestrijding 

door de gemeente van de 

eikenprocessie rups. Het 

was idd vorig jaar een 

plaag! De Gemeente stelt 

extra geld beschikbaar voor bestrijding hier-

van bij scholen zwembaden en winkels . 

Maar…… Buiten de bebouwde kom wil men 

deze bestrijding aangaan door inzet van de 

‘natuurlijke vijand’ van de rups: mezen, vleer-

muizen en roofinsecten. Dit door het plaatsen 

van nestkasjes, inzaaien van bloemmengsels 

en het planten van inheemse struiken. Dit 

bevordert de biodiversiteit. 

Ook ecologisch bermbeheer staat op de lijst! 

Ik was heel blij met dit artikel en dacht nog: 

misschien hebben ze het vorig jaar ook wel 

gelezen! 

Ja, Wiekers, laten wij als inwoners dan samen 

iets doen aan een mooi dorp met heel veel 

insecten! 

We willen toch graag allemaal leven in een 

dorp, een land een wereld die mooi en natuur-

lijk is?   
 

Zetten we samen De Wijk weer in bloei?  
 

Joke Pape 
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Voorverkoop voor zwemabonnementen en lessen 
 

De maatregelen in verband met het coronavirus hebben ook gevolgen voor zwembad De 

Slenken in De Wijk. Het is duidelijk dat het bad niet open kan op de geplande datum van 25 

april omdat de huidige maatregelen gelden tot en met 28 april. Het kabinet besluit in de week 

van 20 april over maatregelen na 28 april. Na dat besluit verwacht het bestuur een besluit te 

kunnen nemen over het komende seizoen. We hopen van harte dat we snel na 28 april open 

kunnen.  
 

De voorverkoop is ondertussen van start gegaan.  

Bestellen kan via www.zwembaddeslenken.nl. De periode van voorverkoop – en dus extra 

voordelig kopen – is verlengd tot 28 april.  
 

Het zwembad ligt er alweer mooi bij. De oude kiosk is ontmanteld waardoor het er weer heel 

anders uitziet. De komende maand wordt hard gewerkt aan de grote schoonmaak en aan het 

vullen van de baden.  

http://www.zwembaddeslenken.nl/
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Wat me dit keer opviel!! 

Dat was (en is), ondanks de hectiek rondom 

de Coronavirus, de grote belangstelling 

(vooral bij de media) die er is voor het feit dat 

het dit jaar 75 jaar geleden is dat we bevrijd 

werden van het vijf jaar durende Duitse ‘juk’. 

Vijf ongelooflijk moeilijke jaren!! 

En omdat ik van het ‘bouwjaar’ 1934 ben, 

heb ik deze vijf jaren toch redelijk bewust 

(als kind weliswaar) meegemaakt. En juist in 

deze dagen, zittend in het verzorgingscentrum 

Dunninghe, op een leeftijd van 86 jaar, vlie-

gen vele herinneringen en verhalen uit die tijd 

aan je gedachten voorbij. 

Hoewel die vijf jarige  periode voor mij als 

kind een groot avontuur was, zag ik wel de 

angst bij mijn vader en moeder. Ik had een 

broer die tien jaar ouder was en die dus dui-

delijk in de ‘gevarenzone’ zat om wegge-

voerd te worden naar Duitsland. 

Ik wil in dit verhaal graag vertellen hoe de 

laatste dagen van die bezetting door de Duit-

sers, eind maart en begin april 1945, zijn ge-

weest. Mijn ouders hadden een boerderij tus-

sen Coevorden (dicht bij de Duitse grens) en 

Dalen, aan De Looweg 49c. Zowel in 1940 

(de inval van de Duitsers) als bij de bevrij-

ding in 1945 (door de Canadezen en de Po-

len) lag dit gebied behoorlijk in de vuurlinie. 

In die laatste dagen van begin april 1945, 

brokkelde het Duitse leger volkomen af, en 

was al muitend op haar retour. Wat een ver-

schil met dat geweldig gedisciplineerde Duit-

se leger van de meidagen van 1940 (bij de 

inval!) Toen zingend en marcherend ons land 

binnenkomend, en in 1945 een stelletje losge-

laten ongeregeld! Totaal gedesillusioneerd! 

Toch zat er zo nu en dan nog wel eens een 

groepje fanatieke soldaten tussen dat terug-

trekkende leger, die tot het bittere einde door 

wilden vechten. Zo’n groepje (vermoedelijk 

een peloton van zo’n vijfentwintig soldaten) 

meldde zich begin april bij de boerderij van 

mijn ouders. Ze wensten inkwartiering op 

verschillende plaatsen in de boerderij! Het 

peloton stond onder leiding van een nog zeer 

jeugdige (ongeveer 20 jaar) Oberleutnant. Hij 

en zijn officieren namen bezit van onze slaap-

kamers en wij, de familie Tijink, moesten 

maar in het hooi slapen, waar ook de andere 

Duitse soldaten lagen. 

Ik was 12 jaar en zelden ben ik dichter tegen 

mijn moeder aangekropen dan in die tijd! 

Nog zie ik mijn vader zich mateloos opwin-

den, wanneer die Duitse soldaten, liggend in 

het hooi, een sigaret opstaken. De eieren uit 

het kippenhok werden door de Duitse solda-

ten weggehaald! De jeugdige Oberleutnant 

probeerde in fanatieke bewoordingen zijn 

manschappen er van te overtuigen dat der 

Krieg nog lang niet verloren was en dat men 

er zich op voor moest bereiden, dat de strijd 

rondom Coevorden nog hevig zou worden!! 

Het was vermoedelijk 3 april, dat er inder-

daad met het genoemde Duitse peloton opge-

rukt werd richting de stad Coevorden. >> 

De bevrijding van de Wijk in april 1945 door de Canadese militairen  
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De angst zat er bij de bevolking zodanig in, 

dat men met het idee leefde dat het nog wel 

eens enkele ‘hete’ dagen  konden worden!  

Mijn vader besloot om ons gezin tegen even-

tuele beschietingen te beschermen, en een 

aantal loopgraven te maken. Diepe kuilen, 

waarin  men zich kon verschuilen tegen in-

slaande kogels. Bij onze buren, Blauwgeers, 

had men een soort hol gegraven onder een 

‘zaodbult’! 

Het hierboven genoemde Duitse peloton is 

inderdaad nog flink tekeer gegaan bij de 

Bentheimerbrug in Coevorden. Een aantal 

van deze fanatieke knapen heeft deze actie 

met de dood moeten bekopen, doch de over-

macht van de Canadezen en de Polen was 

dermate groot, dat we op 8 april bevrijd wa-

ren! 

Het waren angstige, ernstige en bange tijden! 

En toch was er ook nog wel eens humor (wel 

vaak ‘galgenhumor). Het volgende: Er moest 

gedorst worden op de boerderij. Er waren 

toentertijd nog geen combines, waarbij het 

koren tegenwoordig op de akker gedorst 

wordt. Nee, dat gebeurde bij de boerderij ‘aan 

de bult (de korenmijt) door een grote dorsma-

chine.   

Nou waren er in die tijd ‘Tommies’ (een an-

der woord voor de snelle Engelse vliegtuigen) 

in de lucht, die op alles schoten wat maar 

enigszins in het belang van de Duitsers leek 

te zijn. Treinen, vrachtwagens, een boer met 

een vracht suikerbieten enz. enz. Zo dus ook 

op dorsmachines, die bij de boeren aan het 

werk waren. Bij zo’n dorsmachine behoorde 

personeel (ongeveer vijf mensen) en een van 

die mensen (mannen) was de z.g. “instopper” 

die zich boven op de dorsmachine bevond en 

de garven in de machine stopte om gedorst te 

worden. Een van de mannen hield zo’n beetje 

de wacht om te kijken of er ook ‘Tommies’ in 

de lucht waren. Als dat zo was, sloeg de man 

alarm en iedereen zocht dan ‘as de wiede 

weerga’ een veilig plekje op. Nou waren die 

piloten van die ‘Tommies’ zo sportief (??) 

om, voordat ze begonnen te schieten, twee of 

driemaal een duikvlucht te maken, zodat ie-

dereen de tijd had om te vluchten. En ja hoor, 

ook bij onze boerderij ging het gebeuren! 

Groot alarm en iedereen zocht snel een veilig 

heenkomen. Ook de ‘instopper’ die nog bo-

ven op de machine zat, ging er als een speer 

vandoor! Waar naar toe?? Hij zag in de tuin 

bij onze buren een mooi houten hokje staan 

met een deur ervoor. Dat was er door de Duit-

ser neergezet als…………………….latrine! 

(een gat in de grond, een paal er over gespan-

nen waar je op kon zitten en dan kon men 

‘zijn behoefte doen ). Onze ‘instopper’ was 

natuurlijk niet op de hoogte van de functie 

van een latrine en dacht: ‘Dit lijkt mij een 

veilig plekje’! 

Hij trok de deur open en stapte naar binnen! 

De rest laat zich raden!! Tot aan zijn middel! 

Toen de beschieting van de ‘Tommies’ voor-

bij was, heeft het nog wel even geduurd voor 

er verder gedorst kon worden!  
 

Jan Tijink, Prins Clauslaan 50 

Links: garage Vosseberg aan de Dorpsstraat. Archief: Historische Ver De Wijk - Koekange 
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0522 - 820377 
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