
  

   

Clubiconen v.v. Wacker in het zonnetje gezet  

                                     8e jaargang nr. 06 l 20 maart 2021 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Roelof Klomp (91) en Roelof Hulzebos (76) 

zijn afgelopen vrijdag door v.v. Wacker in 

het zonnetje gezet. Klomp is ruim 75 jaar lid 

van de voetbalclub en eveneens van de 

KNVB en tevens het oudste lid. Hulzebos is 

ruim 60 jaar lid van de blauw-witten. Beide 

leden werden thuis verrast met een oorkonde 

en een prachtige bos bloemen voor bewezen 

diensten. En deze geste werd door de heren 

bijzonder op prijs gesteld. 
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Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

Martijn Witte overleden                                
Op 42-jarige leeftijd is vrijdag in Zwolle 

Martijn Witte overleden. De inwoner van de 

Wijk leed aan de spierziekte ALS en verbleef 

sinds vorige zomer in  het hospice Lotus van  

het Zand. ‘Gisteren is na een dappere strijd 

mijn lieve vent, allerliefste papa van de hele 

wereld en al het andere wat hij voor iedereen 

was van ons heengegaan. Het lichaam was 

op, zijn geest nog lang niet. Hij kon nog zo 

genieten van de kleine dingen’. Zo staat op: 

www.facebook.com/heldenvanmartijn.                 

We wensen zijn familie heel veel sterkte.  

Aangeboden, gevonden, overig 

Wat me dit keer opviel!! 
 

Als bewoner van huize ‘Dunninghe’ hebben 

we natuurlijk vele buren. Eigenlijk zijn we 

allemaal buurman of buurvrouw van elkaar. 

Maar een aparte groep buren vormen de vele 

ooievaars, met hun  nesten rondom ons ge-

bouw! Er zullen in onze omgeving niet veel 

dieren zijn, die zo vaak op de foto gezet wor-

den door vooral de vele toeristen die fietsend 

of wandelend langs Dunninghe komen. 
 

Onlangs was er in de kolonie van de ooie-

vaars toch wel enige paniek. Wat was er na-

melijk aan de hand?  Er zijn plannen in een 

vergevorderd stadium om bij Dunninghe een 

aantal nieuwe appartementen te bouwen op 

het grasveld langs de Julianaweg. En laten 

daar nou juist net twee prachtige ooievaars-

nesten bewoond worden door twee echtparen. 
 

Het ene echtpaar, tegenover Hillie en Jan 

Timmerman, kan blijven wonen waar ze zit-

ten, doch het andere nest zal, in verband met 

de bouwwerkzaamheden, tijdelijk moeten 

verhuizen naar een plekje aan de Prins Claus-

laan. Dat zouden enkele mannen wel even 

‘versieren’. Men begon te graven om de be-

hoorlijk lange paal (inclusief  fors ooievaars-

nest) uit de grond te krijgen. En…….je zag 

het aankomen! Door de zwaarte van, ook 

vooral het nest, werd een en ander knap 

‘topzwaar’ en ja hoor……..met veel lawaai 

knalde alles uit  elkaar! Paal kapot en het 

prachtige nest middendoor! Geen verzeke-

ring!  
 

En ik heb al vaker ontdekt: Ooievaars zijn 

intelligente dieren. Ik vermoed, dat ze hoog 

zouden scoren op de Cito-Toets! De paal met 

het nest bleef nog een aantal dagen liggen aan 

de Prins Clauslaan en het ooievaarsechtpaar 

vloog maar heen en weer van Julianaweg, hun 

oude plekkie, naar de Prins Clauslaan. En 

maar zoeken naar een geschikte, nieuwe plek. 

Het leek de woningnood bij de mensen wel!! 

Soms zag je ze vergaderen op de rand van de 

dakgoot en je kon zien dat ze overlegden hoe 

ze uit deze ‘woningnood’ moesten komen! 

Protesteren (ze zagen dat regelmatig bij de 

mensen!) zou ook niets helpen. Hun besluit 

stond vast! Er moest een nieuwe woning ko-

men. Gemakkelijker gezegd dan gedaan!! 

Alle geschikte bomen waren bezet en in som-

mige bomen had men zelfs aan etagebouw 

gedaan, door boven elkaar te bouwen. Vader 

ooievaar (natuurlijk hij) kreeg plotseling een 

lumineus idee! In de dakgoot op een van de 

gebouwen! Dat moest het worden! Het liep  

wel een beetje schuin naar boven, maar dat 

mocht, met hun architectonische kwaliteiten, 

absoluut geen probleem zijn en dat kon 

(volgens vader ooievaar tenminste) wel opge-

lost worden. 
 

Zelden heb ik twee dieren zo druk en handig 

aan het werk zien gaan als deze twee ooie-

vaars. Af en aan vliegen met takken (en niet 

zulke kleine!), gras, hooi, mest, modder. Je 

ziet, dat ze haast hebben, want de eieren moe-

ten binnenkort gelegd worden. Of ze het halen 

in het inderdaad schuinlopende nest? Ik gun 

ze, deze prachtige vogels, het graag, maar ik 

heb er een zwaar hoofd in! We wachten in 

spanning af en leven met onze buren mee! 
 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 50. 
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Wandelen voor Hartstichting 
 

Op zaterdag 10 april vertrekken ruim 70 wan-

delaars in De Wijk voor een wandeling van 

30 kilometer. Met de wandeling wordt geld 

opgehaald voor de Hartstichting, die op deze 

dag in het hele land wandelevenementen or-

ganiseert onder de naam Hartstocht.  
 

De deelnemers kunnen starten tussen 8.00 en 

9.00 uur bij Atlas Sport in De Wijk. Iedere 

deelnemer krijgt een routeschrijving mee en 

de route wordt onderweg ook met pijlen aan-

geduid. Mogelijk gemaakt door uw plaatselij-

ke ondernemers 
 

Atlas Sport zorgt voor een mooie route en 

voor de nodige versnaperingen onderweg. En 

heeft ook een bezemwagen beschiktbaar om 

eventuele uitvallers op te pikken. Coop ver-

zorgt de lunch voor de deelnemers en Wel-

koop zet daar een tent voor op als het slecht 

weer is. Als de maatregelen het toelaten, staat 

voor de deelnemers na afloop een drankje 

klaar bij Atlas Sportcafé. 

Inschrijven kan nog 

Inschrijven kan nog via www.hartstocht.nl.  
 

Kosten 

Het kost € 15 per persoon. Dit geld gaat naar 

de Hartstichting. Kies voor de route van 30 

kilometer en geef aan dat je wilt aansluiten 

bij een team. Zoek op ‘Atlas Sport’ en vul de 

resterende gegevens in en doe de betaling. 
 

Wandelend op weg naar 10 april 

Natuurlijk vraagt zo’n lange wandeling om 

een goede voorbereiding. Vanuit Atlas Sport 

is er wekelijks op zaterdag om 10.00 uur po-

werwalking; dat is net iets meer dan 

‘gewoon’ wandelen. Je wandelt met een ho-

ger tempo dan wanneer je bijvoorbeeld een 

blokje om gaat of de hond uitlaat. En daar-

mee laat je je lichaam net iets meer werken 

waardoor je conditie verbetert. Zolang de 

sportschool dicht moet zijn vanwege corona, 

kun je ook wandelen op maandag en woens-

dag om 10.00 uur. Check www.atlassport.nl/

corona voor info en startplek. 
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Piet en Annie 50 jaar getrouwd 
 

Piet en Annie Pieters-Brinkman uit De Wijk 

waren vrijdag 5 maart vijftig jaar getrouwd. 

En dat bleef met een grote opblaasbare boog 

in de tuin niet onopgemerkt. Piet: ‘Onze fami-

lie is daar altijd heel attent in’. En dat bleek 

vanmorgen ook nogmaals. Toen ze werden 

verrast met een ontbijtje bij de voordeur, aan-

geboden door de kinderen. 
 

Piet (72) uit Havelte ontmoette Annie (68) uit 

De Wijk op een dansavond bij Takens in 

Balkbrug. ‘Daar sloeg de vonk gelijk over’ 

vertelt de vrouw des huizes. Op 5 maart 1971 

trouwden ze in het oude gemeentehuis in De 

Wijk. Ze werden in de echt verbonden door 

gemeentesecretaris Goldstein.  
 

De huwelijksdag kunnen ze zich nog goed 

herinneren. ‘Het was echt een hele  koude dag 

met sneeuw en vorst. Maar gelukkig brandde 

de kachel bij het plaatselijk café Wittink, en 

was het feest na afloop er niet minder om’ 

vertelt Piet. Ze woonden daarna zeven  jaar in 

Uffelte, en keerden terug naar De Wijk toen 

Piet voor de gemeente ging werken. 'Altijd 

met veel plezier gedaan, en ik  was in de peri-

ode ook brandweercommandant’.  

Actief bezig 

Hoewel beiden zijn gepensioneerd, is er van 

stilzitten geen sprake. Piet is nog een dag in 

de week actief met borden plaatsen voor een 

makelaar in de regio. En Annie mag de men-

sen graag mooi aankleden in een naburige 

modezaak. ‘Dat is echt heel leuk om te doen, 

en ook goed voor de sociale contacten’. Daar-

naast mogen ze graag samen fietsen, wande-

len en tuinieren. Daarnaast is Piet graag bezig 

als imker. En zodra het mooie weer er aan 

komt, trekken ze er op uit met de caravan. 

Gewoon in eigen land. Annie: ‘We mogen 

graag aan de kust vertoeven, er is hier nog 

zoveel moois te zien. Daarvoor hoeven we 

niet naar het buitenland’. Samen kreeg het 

echtpaar twee dochters. En de familie is in-

middels uitgebreid met vijf kleinkinderen en 

twee achterkleinkinderen.  
 

Geven en nemen 

Het geheim van hun vijftig jarige huwelijk is 

niet zo ingewikkeld. Annie: ‘Elkaar accepte-

ren en vrijheid geven’. Daar is Piet het roe-

rend mee eens. ‘Het is geven en nemen, we 

zijn dankbaar dat we dat in goede gezondheid 

mogen doen. En dat feestje halen we later nog 

wel eens in, zodra het weer mogelijk is’. 
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Zal ut zo wezen…..? 
 

Soms heb je van die dingen, als je er later bij 

een verjaardag weer over hebt, dan rol je van 

de bank van het lachten. Zo hoorde ik jaren 

geleden een verhaal van iemand, die bij de 

dokter was geweest voor een klein kwaaltje. 

Niks ernstigs, maar toch voor de zekerheid 

even heen, je kent het wel. Mooi op tijd zat 

hij al in de wachtkamer, want je kunt natuur-

lijk niet te laat komen, toen de dokter hem op 

vriendelijke wijze uitnodigde om plaats te 

nemen in de behandelkamer. Op de vraag hoe 

het ging, antwoorde de patiënt dat het aardig 

minder werd. De dokter begreep er niks van. 

Minder? Het zou toch echt beter moeten 

gaan….. Na een korte stilte en een bulderen-

de lach van beide namen de beide afscheid 

van elkaar. 
 

En dan heb je natuurlijk ook nog van die 

moeilijke namen als bommeldingen, verffres-

ten, of kassalade. Dat brengt nog wel eens 

wat verwarring met zich mee. De Nederland-

sche Taal zit dus soms vreemd in elkaar. 

Maar om dan gelijk een karrevracht aan En-

gelse woorden te gebruiken, vind ik nou net 

iets te ver gaan. De Master Bedroom is voor 

mij nog steeds de grote slaapkamer van va en 

moe en Black Friday is gewoon uitverkoop 

en waarom hebben we het steeds over de 

Kids? 

Nee, doe dan maar die Belgen. Hunnie bint 

nog niet zo dom en soms moet je iets twee, 

drie of misschien wel tig lezen, maar dan 

verschijnt er zeker en vast een glimlach op je 

gezicht. 
 

Na het lezen van onderstaande zal er bij me-

nigeen ook wel een glimlach op het gezicht 

verschijnen, maar toch……. 

Nadat er door een aantal prominente Wiekers 

al vaak in het diepste geheim over is gepraat, 

vergaderd, gefilosofeerd, geanalyseerd, is er 

uiteindelijk toch een aantal archeologen uit 

Drenthe bereid gevonden om serieus, echt 

serieus na dit gerucht te kijken. 

Het is algemeen bekend dat de Hunebedden, 

want daar gaat het in dit geval over, veelal 

zijn gevonden in het oosten, zuidoosten van 

onze provincie. In de tijd van de Hunen had 

de EDS (Eerste Drentse Stoomtrammaat-

schappij) nog geen lijndienst tussen pak hem 

weg Grolloo en De Wiek en waren de bak-

fietsen in die tijd nog niet van betrouwbare 

kwaliteit. Dus waarom zouden de Hunen 

energie steken om ergens in De Wiek iets te 

gaan bouwen,  terwijl er bijvoorbeeld op de 

heide van Havelte of Exloo ruimte genoeg 

was? 

Feit is wel dat mocht er een Hunnebed gevon-

den worden in De Wiek, dit wel het zuidelijk-

ste exemplaar is van de hele provincie Dren-

the.  Uitgerust met de nieuwste apparatuur 

reisden de archeologen af naar De Wiek en 

werden er in het diepste geheim op een door-

deweekse dinsdagmorgen, de eerste onder-

zoeken gedaan. Het zoeken werd al gauw 

beloond en werkelijk, op een perceel waar 

bijvoorbeeld de tent van het Wiek Feest kon 

staan, gilden de sensoren van het apparaat. 

Vol enthousiasme is er een tekening gemaakt 

van het terrein met de juiste coördinaten. Zou 

er dan toch een Hunebed liggen…..? 
 

Kop dur Veur 

Stebo 
 

Zoek verstopte paaseieren  
 

Onze paashazen hebben in de Wijk 10 eieren 

verstopt. Dit zijn geen gewone eieren maar 

eieren met een surprise van Things Tanja. Je 

kunt hier leuke prijzen mee winnen. 
 

Vanaf 20 maart zijn de eieren in de omgeving 

verstopt. Heb je een ei gevonden, maak hem 

open en kijk wat je gewonnen hebt. Er zijn 

mooie prijzen te winnen: o.a: een kinderfeest-

je voor 6 kinderen (glasetsen), je eigen me-

morie spel maken en gymtas met eigen naam.   
 

Wil je meedoen aan deze zoektocht dan kun 

je een mailtje sturen naar thingstan-

ja@gmail.com met de volgende gegevens. 

Naam kind(eren), adres en leeftijd. Je krijgt 

dan informatie die je nodig hebt om te eieren 

te kunnen vinden. Kosten deelname € 2,- per 

kind 

 



bedenken ontwerpen uitvoeren

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 728100
www.gacreatief.nu

Geworteld in het verleden, 
indrukwekkend in het heden
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Voor woonzorgcentrum Dunninghe in de Wijk zijn we op zoek naar 

Vrijwilligers individuele begeleiding 

Dag (en): in overleg, 1 keer per week 

Tijdstip: in overleg 

Woonzorgcentrum Dunninghe wordt verbouwd en het aantal zorgplaatsen wordt uit-

gebreid. Om nu en in de toekomst de bewoners van Dunninghe iets extra’s kunnen te 

bieden zoeken wij vrijwilligers voor individuele begeleiding.  

Wat ga je doen? 

Als vrijwilliger individuele begeleiding bezoek je bijvoorbeeld een keer per week een 

bewoner. Je maakt een praatje, drinkt samen een kopje koffie of je gaat gezellig samen 

een stukje te wandelen. Wat je samen doet is afhankelijk van wat kan en waar de be-

woner behoefte aan heeft. Heb je geduld, feeling met ouderen en kun je je goed inle-

ven in de wereld van iemand met dementie, dan komen we graag in contact met jou.  

Vrijwilligers zijn voor ons van onschatbare waarde. Wij zorgen voor een goede begelei-

ding. Je hebt inspraak op de uitvoering van jouw werkzaamheden en de bezoektijden.  

Wat levert het je op? 

Vrijwilligerswerk bij Noorderboog levert je enorm veel waardering op. Daarnaast kun je 

gebruik maken van onze scholingsmogelijkheden en doe je werkervaring op. Voor vrij-

willigers hebben wij een reis- en onkostenvergoeding en een verzekering. 

 

Belangstelling? 

Neem contact op met Roely Djirlauw, coördinator vrijwilligerswerk Noorderboog 

Telefoon: 06 57 42 93 60 

Mail: roely.djirlauw@noorderboog.nl 

 

mailto:roely.djirlauw@noorderboog.nl
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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 Potgrondactie RoReKo  
 

Korfbalvereniging RoReKo de Wijk/IJhorst 

en Welkoop de Wijk organiseren dit jaar 

weer een potgrondactie. Vanwege Corona en 

de daarbij behorende maatregelen zal het wel 

anders zijn dan voorgaande jaren. We gaan 

dit jaar niet van deur tot deur, maar u kunt via 

een webshop bestellen. De bestelling wordt, 

door onze vrijwilligers, bij u aan de voordeur 

geleverd! 
 

Wat niet veranderd is assortiment en de prij-

zen. Via de webshop kunt u bestellen:  

Potgrond 40 lt. RHP gekeurd  

1 zak € 5,00    

Potgrond 40 lt. RHP gekeurd 

3 zakken € 13,00  

Gedroogde koemest 25 Lt.  

1 zak € 15,00  
 

De potgrond kan via deze link worden be-

steld: https://kv-roreko.myonline.store/ 

Of kijk op: https://www.kvroreko.nl  
 

We zullen op vrijdagavond 19 maart, tussen 

18:00 en 20:30 uur en op zaterdag 20 maart, 

tussen 09:00 en 16:00 uur de zakken bij u aan 

huis bezorgen. 
 

Dus, draagt u Roreko een warm hart toe en 

wilt u het gemak van aan huis geleverde pot-

grond, bestel dan nu!  

De buurtbus rijdt weer!  
 

Misschien heeft u het al gehoord: de buurtbus 

gaat per 15 maart weer rijden. 

Wij zijn daar heel blij mee. De dienstregeling 

is iets gewijzigd, in het vorige nummer van 

dit blad vindt u daar nog informatie over. 

De tarieven zijn ook gewijzigd. Dat schreven 

we ook al eerder. 

Welk buskaartje past het best bij mij? 

Het is heel begrijpelijk als u het lastig 

vindt om een keuze te maken voor het 

voor u best passende buskaartje. 

Kan ik het beste een los kaartje 

kopen, een anoniem of persoonlijke 

OV-Chipkaart of ? En als ik een besluit 

heb genomen hoe kom ik dan aan 

bijvoorbeeld een OV-Chipkaart ? 

Wij willen u hier graag bij helpen. 

· Geef uw naam en contactgegevens aan 

ons door en wij nemen contact 

· met u op. 

· Stuur een mailberichtje of vraag het een van 

onze chauffeurs. De 

· chauffeur zal uw verzoek dan doorgeven. 

· Samen gaan we dan kijken welke buskaart 

het beste bij u past en hoe u deze 

kunt aanschaffen. 
 

www.buurtbusijhorst.nl 

info@buurtbusijhorst.nl 

 

https://kv-roreko.myonline.store/
https://www.kvroreko.nl
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 Algemene leden                            

vergadering v.v. Wacker 
 

Beste leden, ouders en verzorgers van jeugd-

leden, graag nodigen wij u uit voor de Alge-

mene Ledenvergadering (ALV) van voetbal-

vereniging Wacker. De vergadering wordt op 

dinsdag 23 maart om 20:00u gehouden. He-

laas kunnen we de ALV niet in de kantine 

houden. Daarom doen we het nu via 

Zoom.  Om deel te nemen kunt u gebruik 

maken via de link op www.vvwacker.nl  
 

1.  Opening door de voorzitter  

2.  Vaststellen quorum 

3.  Notulen Algemene Ledenvergadering                            

 8 oktober 2019 

4.  Jaarverslagen commissies 2019-2020 

5.  Financieel jaarverslag 2019-2020                  

& begroting 2020-2021 

6.  Verslag kascommissie 

7.  Supportersvereniging 

8.  Wijzigingen bestuur (Frans Zinger) 

9.  Rondvraag en beantwoording van vragen 

(deze graag voorafgaand aan de ALV mailen 

aan de secretaris) 

10. Afsluiting 
 

Voor het nemen van besluiten op een ALV is 

het vereist dat tenminste 1/10 deel van het 

aantal stemgerechtigde leden de presentielijst 

heeft ondertekend. Als er te weinig leden aan-

wezig zijn voor het houden van een ALV, zal 

een bijzondere algemene vergadering worden 

gehouden. Dan wordt de reguliere ALV ge-

sloten en direct aansluitend start een nieuwe 

(tweede) ALV waarin ongeacht het aantal 

aanwezige leden besluiten genomen kunnen 

worden. De agenda van de eerste vergadering 

is ook de agenda voor de (eventuele) tweede 

ALV.  
 

Ieder stemgerechtigd lid heeft 1 stem en is 

bevoegd zijn stem te laten uitbrengen door 

een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 

jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in 

totaal niet meer dan twee stemmen uitbren-

gen. 

 

Met vaart door maart:            

op naar zon en terras 
 

Het mooie weer komt er weer aan. Misschien 

nog een paar dagen kou waar we ons door 

heen moeten bijten en op naar het mooie 

weer. Maar tot die tijd hebben we weer over-

heerlijke weekend specials in de aanbieding. 

In het weekend van 20 en 21 maart hebben 

we een Mixed Grill (3 soorten vlees) met rösti 

rondjes en gemengde salade.  

In het weekend van 27 en 28 maart hebben de 

Huisgemaakte Berenhap met aardappelbolle-

tjes en een salade. 

Zoals altijd kan je ook van ons vaste menu 

bestellen. Dus bel en bestel nog altijd via 06 

302 161 00 en haal je eten af op zaterdag en 

zondag tussen 16 .00 - 20.00 uur.  
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Nieuwe tractor voor 

LTV Voorwijk 
 

De baancommissie van LTV Voorwijk heeft 

uit handen van Falco Huisjes van Fietswereld 

en tuinmachines Huisjes, de sleutels van een 

vrijwel nieuwe tuintractor in ontvangst geno-

men. De tractor is door Huisjes o.a. van een 

trekhaak voorzien en wordt ingezet voor het 

onderhoud van de 4 (+mini) tennisbanen, 

zoals borstelen, slepen en walsen. De oude 

tractor is te koop. De leden van de baancom-

missie zijn erg blij met de aanwinst en zijn 

nog op zoek naar een hoes voor over de trac-

tor. Op de foto: Cor van Wijmeren (rechts) 

neemt namens de baancommissie de tractor in 

ontvangst van Falco Huisjes  

 

Valentijnsactie afgerond 
 

De Valentijnsactie voor getroffen onderne-

mers in De Wijk is een groot succes gewor-

den. Er zijn bijna zeshonderd taarten ver-

kocht, en er waren ook diverse giften en do-

naties.  

Ondernemers in de horeca en evenementen-

branche hebben het al vanaf het begin van de 

corona zwaar. Ook voor kappers, schoon-

heidsspecialisten en ondernemers in andere 

contactberoepen is er weinig perspectief.  

Daarom werd er een taartenactie bedacht om 

de bedrijven in De Wijk, die getroffen wor-

den door de Lockdown een hart onder de riem 

te steken. Deze actie werd op touw gezet door 

Arend Klomp en Benny Spin en wordt onder-

steund door MC Antrappers en Businessclub 

Wacker. Met de verkoop van taarten van bak-

kerij Nijstad en bakkerij Dunnink is een mooi 

bedrag opgehaald. Dit is afgelopen weekend 

verdeeld onder ruim dertig bedrijven werk-

zaam in horeca, retail en contactberoepen.  

V.l.n.r.. Benny Spin (dewijk.info), Arend Klomp (Antrappers) en Bart Tijink (BCW) 
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Lisanne wint naaimachine 

van 3500 euro 
 

Lisanne Lasker uit Meppel mocht vrijdag-

middag een Bernina 570 Quilters Edition ter 

waarde van € 3500,00 in ontvangst nemen. 

Lisanne won deze met een winactie van 

Bernina. Daarbij moest een foto worden inge-

stuurd van een quilt kunstwerk.  
 

Dit is een doorgestikte deken. Deze wordt 

gemaakt van drie lagen textiel die op elkaar 

genaaid moeten worden door middel van 

quilten. De top (bovenste laag) kan een hele 

lap stof zijn of patchwork. Het woord quilt is 

afgeleid van het Latijnse culcita, dat gevulde 

zak betekent. Oorspronkelijk was de quilt 

bedoeld als deken, om zich te beschermen 

tegen koude weersinvloeden.  
 

Aan deze win actie hebben duizenden men-

sen uit de hele wereld meegedaan. Lisanne is 

een fervent liefhebber van Quilten, en is een 

jaar bezig geweest met haar ontwerp. 'Elke 

maand heb ik een lapje gemaakt'. Ze was dan 

ook superblij met de gewonnen prijs. Gerda 

Stegeman, eigenaresse van Quiltpalace & de 

Wolmand in De Wijk, had als Berninadealer 

in deze regio de eer om de naaimachine te 

overhandigen.  
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Informatie:  

112 

0522 - 820377 

088 - 0128210 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

0900 - 8844 (geen spoed) 
0522 - 443275 

06 - 125 666 69 

http://www.dewijk.info
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