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De historische Vereniging heeft er extra 

ruimte bij gekregen in de Wieker Meule. Met 

ingang van 1 januari 2022 heeft het Toeris-

tisch Informatie Punt De Wijk besloten hun 

werkzaamheden in het kantoor in de molen te 

beëindigingen. Op de foto tekenen Ina ten 

Wolde en Hilco Vos de overeenkomst.  

Meer op pagina 2 >> 
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Te koop, gevonden, verloren etc. 

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

Adverteren, tips, nieuws redactie?                                   
Telnr. 06-50953385                                                      

mail:   info@dewijk.info   

Internet: info@dewijk.info 

Vervolg van voorpagina 
 

Het bestuur van de Stichting de Wieker Meu-

le heeft er onlangs mee ingestemd om de vrij-

gekomen ruimte in de molen te verhuren aan 

de Historische Vereniging De Wijk-

Koekange.   
 

Ina ten Wolde: De Historische Vereniging is 

erg blij met de ruimte, die de gelijke grootte 

heeft als het kantoor in de molen, dat nu in 

gebruik is van de vereniging. Het bestuur van 

de Historie had al enige tijd de wens van  een 

grotere ruimte voor bijvoorbeeld. exposities 

of een ruimte om een presentatie te geven en 

zal met enthousiasme aan de slag gaan om er 

een mooi geheel van  te maken. Het bestuur 

van de Wieker Meule is blij, dat er zo snel 

een huurder is gevonden voor het leeggeko-

men deel van de molen. Zij denkt, dat de His-

torische Vereniging een passende invulling 

zal geven aan dit deel van de molen. Zaterdag 

8 januari werd de overeenkomst getekend 

door Ina ten Wolde  namens de Historische 

vereniging en Hilco Vos (Stichting Wieker 

Meule) in aanwezigheid van Johannes de 

Kleine (Historische Vereniging) en Ank van 

der Ziel (Stichting Wieker Meule)  
 

Druk met klussen 
De Historische Vereniging is op dit moment 

nog druk bezig met kleinere klusjes zoals met 

verven en inrichten. Afgelopen donderdag 

werd er een  prachtig oud en antiek kabinet 

opgehaald bij een particulier in Hees bij Rui-

nen. Een openingsdatum is nog niet vastge-

steld. Ina ten Wolde: ‘Misschien dat er een 

extra middag bij komt? Binnenkort is de eer-

ste vergadering dit jaar en dan komt dat zeker 

te sprake. Het hangt allemaal van de vrijwil-

ligers af’.  



  

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 4 

 Gradabo Sportprijzen                  

is overgenomen 
 

Gradabo Sportprijzen in De Wijk wordt per 1 

januari overgenomen door Monica’s Sporttiek 

uit Oldemarkt. D.w.z. eigenaren Roel en Mo-

nica Wijma nemen de computergestuurde 

graveermachines en alle bekers en sportprij-

zen over. Het pand aan de Dorpsstraat 29 in 

De Wijk is inmiddels verkocht aan een andere 

partij.  
 

Gradabo is een afkorting van : Graveerbedrijf 

Datema Bosgoed, vertelt Ria Datema-

Bosgoed. In 1983 werd het bedrijf in sport-

prijzen opgericht door haar man, wijlen Jan 

Datema.  Ria: ‘Hij was destijds werkzaam 

voor de IJsselcentrale, maar werd door een 

bedrijfsongeval volledig afgekeurd. Graveren 

was zijn hobby, en zo begon hij zich steeds 

meer te specialiseren in allerlei vormen van 

graveerwerk, zoals: medailles, bekers, 

plaatjes en naamborden. Door de verscheide-

ne hand, computer en lasergestuurde graveer-

machines kwam er ook steeds meer vraag 

naar specifiek maatwerk zoals gravures op 

spiegels glazen vazen en andere gebruiks- en 

cadeau voorwerpen’. 
 

Hard werken 

Het was hard werken maar ze konden er een 

goede boterham mee verdienen vertelt Ria. 

‘We hebben goede tijden gekend. Vooral in 

het voorjaar en najaar met allemaal toernooi-

en en sportwedstrijden. In de zomer was het 

iets rustiger, maar dan had je campings die 

prijzen nodig hadden voor hun activiteiten. 

En in de winter ook als er geschaatst werd 

was het weer drukker. Dan was soms je tot 

diep in de nacht bezig om alles af te krijgen. 

Reclame hoefden we eigenlijk nauwelijks te 

maken. De kracht van een klein adressticker-

tje op een beker was voldoende!’.   
 

Door de drukte schoot de vakantie er altijd bij 

in. ‘Afgelopen zomer ben ik voor het eerst in 

veertig jaar een paar dagen weg geweest’.  Ze 

wil daarom straks ook meer genieten van het 

leven. Dat staat vast, en een elektrische fiets 

is daarom al aan geschaft. Sinds het overlij-

den van haar man Jan in november vorig jaar 

staat ze er alleen voor.  ‘Jan wilde er niet mee 

stoppen, maar moest  door zijn ziekte noodge-

dwongen langzaam afbouwen’.   
 

Goed afsluiten 

Of het zo moest zijn heeft Ria het gevoel dat 

alle puzzelstukjes op hun plek vallen. ‘Eerst 

was daar het overlijden van Jan, toen deed 

Covid-19 zijn intrede en was het ietsje minder 

druk. Dan zit je alleen in zo’n groot pand, en 

denk je er over na hoe het verder moet.  >> 
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Opnieuw investeren in nieuwe machines of 

toch niet?  De drie zoons hebben allemaal een 

goede baan, en geen interesse om het bedrijf 

voort te zetten. Dan kom je tot de conclusie 

dat het misschien ‘welletjes’ is geweest. Ik 

ben nu 71 jaar, en dat is ook de leeftijd die 

Jan heeft gehaald’.  
 

In Monica’s Sporttiek vond ze een geschikte 

kandidaat om de inventaris over te nemen.  

Tot haar nieuwe levensloopbestendige wo-

ning in Dunningen in De Wijk gereed is, kan 

ze blijven wonen op haar oude stek. Ria: ‘Ik 

kan een tijdsbestek van bijna veertig jaar op 

deze manier toch goed afsluiten. En graag wil 

ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat 

u in ons heeft gesteld. En Monica’s Sporttiek 

eveneens het zelfde vertrouwen schenkt’ << 



  

 6 

DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Rouwgroep 
 

Komend jaar wordt er een Rouwgroep geor-

ganiseerd door Karin Rust, Rouwbegeleider 

(www.rouwplus.nl) en Betsy Nobel, predikant 

van de Protestantse Gemeente IJhorst-de 

Wijk. 
 

Heb je een dierbare verloren, en wil je hier 

graag samen met lotgenoten over praten? We 

hebben een mooi programma samengesteld. 

De Rouwgroep start vanaf maandag 14 febru-

ari a.s.  
 

Het gaat om 6 bijeenkomsten op de maandag-

avond, die gehouden worden in de Reesthof te 

IJhorst. Voor meer informatie, vragen of op-

gave kun je contact opnemen met Karin Rust: 

06-82 71 35 09 of info@rouwplus.nl  Bel 

gerust! De kosten zijn € 15,00 eenmalig. 

Max. 8 personen 
 

Programma Rouwgroep 
 

1e bijeenkomst: maandag 14 februari  2022 

19.30-22.00 uur. Het verlies van een dierbare 

– kort je verhaal vertellen 
 

2e bijeenkomst: maandag 28 februari 2022 

19.30-22.00 uur Onze dierbaren in beeld – 

aan de hand van een tekst, voorwerp wat dan 

ook brengen wij hun aanwezigheid in ons 

midden 
 

3e bijeenkomst: maandag 14 maart 2022 

19.30-22.00 uur Kaartspel Verleden-Heden-

Toekomst en hoe werd omgegaan met verlies 

in het gezin waar je uit komt, en hoe doe je 

het nu? 
 

4e bijeenkomst: maandag 21 maart 2022 

19.30-22.00 uur Therapeutisch bordspel 

Rouwverwerking 
 

5e bijeenkomst: maandag 11 april 2022 19.30-

22.00 uur Therapeutisch bordspel Rouwver-

werking 
 

6e bijeenkomst: maandag 25 april 2022 19.30-

22.00 uur Wat heb je tot nu toe geleerd, en 

wat heb je nog nodig voor de toekomst? 

http://www.rouwplus.nl/
mailto:info@rouwplus.nl
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De ‘meest aangename’ 

Nieuwjaarsduik in jaren 

Van een georganiseerde en officiële Nieuw-

jaarsduik was dit jaar geen sprake. De Covid 

maatregelen laten dat net als vorig jaar, we-

derom niet toe. Toch kwamen er ongeveer 

twintig ‘die-hards’ een frisse duik nemen in 

de Reest, geheel op eigen initiatief.  

Onder het motto: 'Training voor 2023' was 

het de achttiende duik keer dat er een duik 

genomen werd in de Reest, zo berekende Jan 

Boverhof uit De Wijk. Onder normale om-

standigheden wordt er op 1 januari gedoken 

voor het goede doel. En zijn er meestal een 

kleine tweehonderd deelnemers. Zoals altijd 

is motorclub de Antrappers dan de organise-

rende partij in deze.                                                  

Voor het eerst in alle jaren moest ook Antrap-

pers preses Arend Klomp zelf verstek laten 

gaan. De captain zat op dat moment zelf in 

quarantaine. Molenaar Erwin de Jonge, is er 

alle edities nog bij geweest. 'Het water is 

koud, maar vergeleken met andere jaren was 

dit wel meest aangename' 



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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Indivago helpt met                       

ordenen en plannen 
 

Een Lockdown werpt soms een ander licht op 

de zaak. Nagelstyliste Ingrid van Goor uit De 

Wijk kan dat volmondig beamen. Doordat 

haar bedrijf: Nagels & Zo noodgedwongen 

dicht moest, was er ineens tijd voor andere 

zaken. Zoals: het opruimen en ordenen van 

spullen en dingen in huis. Dus werden ‘De 

handen’ uit de mouwen gestoken.  
 

Tijdens het ordenen dook het inschrijfformu-

lier voor de opleiding: ‘Professioneel Plan-

ner’ weer op. Het idee om daar iets mee te 

gaan doen was op de plank blijven liggen. 

Toen ook de tweede Lockdown zich aankon-

digde was dat het uitgelezen moment om 

alsnog te starten met deze opleiding bij de 

Nederlandse Beroepsvereniging Professio-

neel Organizers.  
 

Deze opleiding is inmiddels met succes afge-

rond. En met haar nieuwe bedrijf Indivago 

(Ingrid Diana van Goor) maakt ze nu ook 

deel uit van het landelijke netwerk. Nu Ne-

derland opnieuw ondergedompeld is een 

lockdown, en vele mensen thuis werken biedt 

dat perspectief om mee van start te gaan.  
 

Structuur en overzicht 
Ingrid: ‘Ruimte in je huis, ruimte op je werk-

plek, ruimte in je agenda en (dus) ruimte in je 

hoofd. En dat is nu precies wat Indivago Pro-

fessioneel Planner doet; ruimte maken door 

op te ruimen. Indivago helpt met het ordenen 

van je huis, de indeling van je tijd en boven-

al: het krijgen van een opgeruimd humeur’. 

Maar dat lijkt makkelijker gezegd dan ge-

daan. Wat voor de een heel normaal is, blijkt 

voor de ander vaak een crime. Want waar 

begin je, en hoe pak je dat aan! Ingrid: ‘Geef 

me chaos, rommel of een warboel: ik tover 

het om in orde, structuur en overzicht. Kort-

om in een heerlijke, rustige, overzichtelijke 

ruimte. Daar krijg ik zoveel energie van! 

Daarnaast hou ik erg van mensen helpen en 

met mijn bedrijf Indivago combineer ik die 

twee zaken’. 

Tijdelijke hulp en ondersteuning 
Keuzes maken en structuur aanbrengen, daar 

gaat het om zo vertelt ze. ‘Soms blijken het 

hele kleine dingen te zijn, waar mensen nog 

nooit over nagedacht hebben’. Wat te denken 

van een weekplanner voor eten en bood-

schappen. ‘Bespaart ook nog eens tijd en 

geld’. Daarom biedt ze met Indivago ook 

tijdelijke hulp en ondersteuning aan. Of bege-

leiding na een overlijden en/of scheiding. 

Vanuit haar zorgachtergrond weet ze dat 

mensen met een ontwikkelingsstoornis er 

veel baat bij kunnen hebben. Via de WMO 

zijn er instanties die deze ondersteuning bo-

vendien vergoeden. 
 

Ze houdt haar kennis op orde door regelmatig 

intervisie te volgen en themabijeenkomsten te 

bezoeken. En dat werpt zijn vruchten af. In-

grid: ‘Want in een opgeruimd hoofd is altijd 

ruimte voor nieuwe kennis! En structureren 

kan je leren’.  

Meer informatie: www.indivago.nl 
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Spaaractie voor uniek            

Elfsteden album bij Coop 
 

Bij Coop dunnink De Wijk en Coop Slomp 

Nijeveen is vanaf maandag 10 januari 2022 

een geweldige nieuwe spaaractie gestart. 

Klanten kunnen namelijk tot en met zondag 6 

maart 2022 plaatjes sparen voor een uniek 

Elfsteden album. In het album wordt de ge-

schiedenis van de Elfsteden tochten van 1909 

tot en met 1997 in woord én beeld beschre-

ven.  
 

Het verzamelalbum bestaat uit maar liefst 80 

pagina’s. Hierin is plaats voor 216 unieke 

Elfsteden plaatjes. Daarnaast staan er al heel 

veel foto’s voorgedrukt. Een gratis album kan 

opgehaald worden bij Coop dunnink De Wijk 

en Coop Slomp Nijeveen. Bij iedere besteding 

van € 10  ontvangt men een pakje met 4 stic-

kers als cadeau zodat het plakken kan begin-

nen. 
 

IJzige strijd voor eeuwige roem’  

‘IJzige strijd voor eeuwige roem’ is de titel 

van een uniek Elfsteden album dat wordt ge-

presenteerd. Over het fenomeen Elfsteden-

tocht werden al meer dan honderd boeken 

uitgegeven, maar nog nooit verscheen er een 

verzamelalbum. 
 

Retrospect Boekproducties uit Dieverbrug, 

gespecialiseerd in spaaracties voor super-

markten, brengt nu zo’n album uit dat zal 

worden verspreid via een geselecteerd aantal 

supermarkten in verschillende delen van het 

land. De actie duurt tot begin maart. In dit 

album kunnen 216 plaatjes verzameld worden 

bij de boodschappen en zijn ook ruim tachtig 

foto’s opgenomen, zodat de complete historie 

van de Elfstedentocht in beeld en met vaak 

verrassende tekst werd vastgelegd. 
 

Zo wordt voor het eerst onthuld dat Fanny 

Blankers-Koen, het atletiekfenomeen uit Am-

stelveen, in 1940 een Elfstedenkruisje ver-

overde en dat van dat kruisje in 1985 een gou-

den kruisje werd gemaakt dat aan Evert van 

Benthem werd geschonken. Auteur en Elfste-

denhistoricus Ron Couwenhoven achterhaalde 

een nog nooit genoemde prijs die Coen de 

Koning in 1917 in Sloten won, vond in kun-

stenaar Willem Troost de eerste Hollander die 

zich al in 1864 op Elfstedenijs waagde en 

presenteert uniek fotomateriaal van Pim Mu-

lier, de initiatiefnemer tot de eerste officiële 

Elfstedentocht in 1909. Het album bevat tal 

van andere wetenswaardigheden over de 

Tocht der Tochten en de mannen en vrouwen 

die de 200 kilometeruitdaging aangingen. 
 

Uniek fotomateriaal  
Ook werd nooit eerder gepubliceerd fotomate-

riaal van tweevoudig winnaar Coen de Ko-

ning gevonden, blijken vier ex-

voetbalinternationals in 1929 een kruisje ver-

overd te hebben en wordt voor het eerst de 

financiële impact voor de pers tijdens de tocht 

in 1985 beschreven. 
 

Aan IJzige strijd voor eeuwige roem werd 

meegewerkt door het Eerste Friesche Schaats-

museum in Hindeloopen, het Fries Scheep-

vaartmuseum in Sneek en het Fries Film & 

Audio Archief in Leeuwarden.  
 

Dankzij de medewerking van het Filmarchief 

was het mogelijk om QR-codes in het boek op 

te nemen, waardoor filmbeelden vanaf de 

tocht van 1933 kunnen worden opgeroepen. 

Ook dat maakt IJzige strijd voor eeuwige 

roem tot een uniek album. U kunt vanaf 10 

januari gaan sparen voor dit prachtige album 

bij Coop Dunnink De Wijk en Coop Slomp 

Nijeveen.  
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Herinneringen aan:                    

Henny Buld-Kist 

door Albert Veld  

Het prille begin 

Als vriendengroepen hebben wij veel herinne-

ringen. Een vriendengroep vanaf de verke-

ringstijd.  Maar het begon toen de schrijver 

van dit verhaal, in november 1954, kwam 

wonen aan de Wiltenweg 30. Henny woonde 

op nummer 18. In de buurt, veel leeftijdge-

nootjes, soms wat ouder, soms wat jonger, en 

altijd buitenspelen, de straat was 

 ’s zomers ons domein. Knikkeren, wegkroe-

pertien, hoepelen, tollen en ’s winters schaat-

sen op ondergelopen land en later op de ijs-

baan in Dickninge. Wij zaten bij elkaar in de 

klas, om te beginnen bij juffrouw Oosterloo, 

eerste en tweede klas, later Zijlstra, Ebbinge, 

Hakkert en tenslotte Groenhof. Op de lagere 

school waren wij veel samen met; Roelie 

Ems, Jopie Bakker, Jantje Venema, Maria de 

Lange, Roelof Venema, Roelof van der Wei-

de een Arend Guchelaar. >> 

Schoolfoto van 1959 van de openbare lagere school in De Wijk 
 

Achterste rij v.l.n.r.: Jantje Veneman, Henny Ems, Willie van Oenen, Annie Gortmaker, Jen-

nie van Veen, Jenneke Dragt, Marrie Bollink en Jopie Bakker 
 

Tweede rij van achteren: Ronny Heijer, Henk Kouwen, Roelof Schonewille, Albert Veld, 

Guus de Haan, Roelof Veneman, Warner Hoogenkamp, Harm Hooijer, Jan Katoele, Meester 

Hakkert, Roelof v.d. Weide en Willem Schoonvelde 
 

Tweede rij van voren: Henny Stellink, Roelie Ems, Jantje van 't Ende, Alie Tijmes, Stijntje 

Martens, Maria de Lange, Henny Kist, Woukje Korf, Femmie Bolling, Truusje Blancke, Hen-

nie Frans en Roelie Guchelaar 
 

Voorste rij: Theo de Groot, Gerard Lanjouw, Poul Veneman, Anton van 't Zand, Arend 

Guchelaar, Jan Water, Eltjo Siemens, Jan Andeweg, Roelof Kremer en Oost Oostra  
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Hoe het verder ging 
Na de lagere schoolperiode, voorgezet onder-

wijs in Meppel, de basis bleef het dorp. Wij 

zaten op gymnastiek, voetballen anderen kon-

den goed zingen. Oppassen, een ‘vri’j uuzie’ 

bij Berend en Grietje Boverhof of bij Roelof 

en Corrie Kalter. Samen op vakantie in een 

tent Harskamp of Doetinchem. Naar de mo-

torcross in de buurt op de bromfiets. 
 

Dansles bij Koob Veneman en daarna de 

dansavonden bij Wittink er vormde zich een 

andere vriendengroep. Mede ook door dat wij 

lid werden van de drumband van Apollo een 

aantal meiden vormden de eerste majorette 

groep. Wij kregen verkering en zo ontstond 

de vriendengroep, Henny Kist, Henk Buld, 

Geertje Gortemaker, Albert Veld, Emma 

Mos,  Tieme Eefting, Dineke Blokzijl en Jan 

Bakker. 
 

Wij bezochten met regelmaat de Apollo uit-

voeringen en waren (af en toe) luidruchtig, 

volgens de toenmalige dirigenten Co Hooger-

heide en Casper Olink, ze begonnen niet eer-

der dan dat wij stil waren. Wij speelden to-

neel op diezelfde Apollo uitvoeringen met 

leden van de drumband en majorettes. Henk 

Mennink, Jennie Mennink, Henny Kist, Roe-

lof Kalter, Geertje Gortemaker, Aly Kroes en 

Albert Veld en alles onder de bezielende lei-

ding van Koob Veneman.  
 

Pinsterweekenden werden gebruikt om de 

tent uit te proberen en met de gezinnen kam-

peren. Een aantal keren per jaar kwamen we 

op zaterdagavond/nacht/morgen bij elkaar en 

luidruchtig bleven wij. Toen wij wat ouder 

werden deden wij dat op zondagmiddag/

avond, geen nachtbrakers meer. 

Niet te vergeten het verassingsontbijt voor 

Emma (50 jaar) in Dickninge, bij de dikke 

boom, ’s morgensvroeg. Geblinddoekt in de 

auto ernaartoe. En natuurlijk brood van Buld. 

Weekenden weg, door heel Nederland; 

Schiermonnikoog, Volendam, Arnhem, Bel-

trum, Ootmarsum, Balk, Odoorn, ga zo maar 

door.  Om nooit te vergeten de geweldig 

mooie avonden bij Reinders in Ruinerwold, 

met Boerenblond waar Henny met veel over-

gave in meespeelde. Een café waar de tijd 

had stilgestaan en bij uitstek geschikt voor 

deze vorm van cabaret. En niet te vergeten de 

gehaktballen. 
 

Terug in de tijd 
Tijdens het bekijken van de diverse fotoboe-

ken, komen de verhalen weer boven, je bent 

zo weer terug in de tijd. Sommige dingen 

overkomen je, zonder dat je het afspreekt. 

Daar werd dan heel soepel op ingespeeld 

door ons allen.  Maar Henny had soms dingen 

bedacht zonder dat iemand het wist en dat 

leverde hele leuke momenten op. Hier onder 

een aantal verhalen die vaak weer ter sprake 

kwamen en in ons geheugen staan gegrift.  
 

Schiermonnikoog (1996) 
Na een mooie bootreis van Lauwersoog naar 

Schiermonnikoog, moesten wij met de bus 

naar het dorp, naar ons hotel Zonnneweelde. 

Tijdens de busreis had Henny haar bontje 

boven in haar tas gedaan, het leek net een 

hondje en zo werd het ‘hondje’ ook behan-

deld, hij werd geaaid en toegesproken. Het 

was nogal vol in bus en de buschauffeur had 

nogal wat moeite met onze aandacht voor het 

beestje en vooral met veel lawaai, maar de 

overige passagiers vonden het allemaal hu-

mor. Het was niet zijn beste dag en toen één 

van ons weer ging staan, schreeuwde hij, dat 

die grote rooie (Geertje) moest doorschuiven.   
 

In Zonneweelde speelde zich ook een aardig 

tafereel af. Henny had een cassettebandje bij 

zich met muziek van Wijkerkunst waar Em-

ma ook in zong. Henny had het bandje afge-

ven aan de uitbaatster, met het verzoek het 

aftedraaien tijdens het borreluurtje van ons. 

Zogezegd zo gedaan, heel zacht was de mu-

ziek hoorbaar en werd steeds luider. Tot dan 

Emma riep: “Stil eens jongens, dat zingen wij 

ook. Precies hetzelfde, zo zingen wij het 

ook”. Ach Emma dat kan niet, muziek van 

jullie koor wordt hier op Schier niet gedraaid, 

het moet niet gekker worden. Alom gegniffel, 

maar Emma had wel gelijk. Om nooit te verg-

eten. >> 
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Boekelo (2008)  
Het verblijf in Hotel Bad Boekelo, was aan-

genaam en hebben de wijde omgeving ver-

kend. Onder andere van Boekelo naar Haaks-

bergen gegaan met een historische trein en 

daar het Spoormuseum bezocht. Eenmaal 

terug in Boekelo kwamen we terecht in een 

Eetcafé vlak aan het spoor. Na wat biertjes 

buiten genuttigd te hebben, zijn wij binnen 

gaan zitten om daarna iets te eten. Binnen 

was een grote kast met allerlei ouderwetse 

spelletjes. Onze aandacht ging uit naar ‘Pim 

Pam Pet’. En na een paar spelen, bedachten 

wij dat wij wel een kleine competitie konden 

gaan spelen. Henny was bloed fanatiek en 

met veel lawaai en lachen trokken wij de aan-

dacht voor de overige bezoekers, die de hu-

mor er wel van inzagen. Inmiddels was er 

afgesproken met de eigenaar, dat de winnaar 

een bordje zal krijgen met veel soorten ijs. De 

eigenaar was ook niet gek, hij dacht waar-

schijnlijk toe maar, dat verdien ik gemakke-

lijk terug met straks acht etende en drinkende 

mensen en zo is het gegaan. Toen wij een-

maal terug naar het hotel moesten, was het 

weer totaal omgeslagen. Er dreigde onweer 

en het werd aardedonker, we moeten op onze 

gammele, gehuurde fietsen van het hotel te-

rug. Onderweg kreeg één van ons ook nog 

een lekke band, maar wij hebben het gehaald, 

net voor de helse bui losbrak waren wij bin-

nen. 
 

Volendam (2010) 
Tijdens ons borreluur, met de onvermijdelijke 

bitterballen, in Hotel Volendam waar wij ver-

bleven, speelde zicht het volgende af. Na een 

aantal consumpties werd de stemming heel 

vrolijk. En uit het niets haalde Henny uit haar 

tas vier sjerpen die de dames droegen toen ze, 

meer dan 45 jaar geleden majorettes waren bij 

de Apollo. Zo kon het gebeuren dat de vier 

dames, Geertje, Emma, Dineke en Henny met 

de sjerpen om en vier geleende inpakpapier-

rollen (i.p.v. majorettestokjes) door de gan-

gen van Hotel Volendam marcheerden, tot 

grote hilariteit van hun mannen, maar zeker 

ook van de andere gasten in het hotel. 

Hier het bewijs, sjerpen en de rollen  

inpakpapier  

 

Tot slot 
Wij beseffen ons terdege dat het nooit meer 

wordt zoals het was. Wij zullen Henny mis-

sen. In de vriendengroep is een gat geslagen, 

die niet op te vullen is. Wij doen Henny te-

kort om niet alles te kunnen verwoorden. 

Meer dan 55 jaar vriendschap kan je niet in 

een paar zinnen samenvatten, dat moet je mee 

hebben gemaakt. 

Hieronder een gedeelte uit een gedicht, in het 

Drents, van Ria Westerhuis, die ons gevoel 

op een treffende manier verwoord.  

 

Wi’j weet gien woorden 

gebaren um oe te verhalen 

gien inkt genog 

om pennen te vullen 

die oe beschrieven kunt 

 

Henk en familie Buld, veel sterkte de komen-

de tijd en dat wij ons Henny herinneren als 

een vrolijke vriendin en die altijd in was voor 

een goede grap.  
 

Veel liefs van: 

Emma en Tiem Eefting, Dineke en  

Jan Bakker en Geertje en Albert Veld. 
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De vriendengroep, tijdens één van de vele uitjes. Hierin de tuin van Kasteel Twickel in Del-

den. v.l.n.r. Jan Bakker, Dineke Bakker-Blokzijl, Geertje Veld-Gortemaker, Emma Eefting-

 

Vanaf het seizoen 2022-2023 gaat de jeugd van Vitesse’63 en WIJC over in een volledige 

samenwerking. 

Bedenk jij de nieuwe naam voor 

deze jeugdafdeling? 

Gebruik je creativiteit en doe mee! 

De winnaar ontvangt een bon t.w.v. € 100,- van 

Coop Supermarkten! 

Meedoen kan alleen per mail via jc@vitesse63.nl en 

tot uiterlijk 31 januari 2022. 

Graag je naam en telefoonnummer vermelden. 

Namens Vitesse’63, Wacker en IJhorst: Succes!!! 
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 Alarmnummer………………………………… 

 Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

 Bibliotheek De Wijk………………………….. 

 Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

 Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

 Gemeente De Wolden………………………… 

 Huisartsen Spoeddienst……………………. 

 Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

 IKC De Horst………………………………… 

 Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

 Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

 Politie De Wolden…………………………….. 

 Tourist Info De Wijk………………………….. 

 Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 
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