
Wim van Dijk en Marry van Dijk-Dam 
 
1964 Getrouwd. 
1967 Marieke geboren. 
1968  Jaap geboren. 
1969 In loondienst gekomen bij vader Jacob van Dijk. 
1970 Woning gekocht van erfgenamen Prangsma. (nummer 21) Oude bijgebouwen 

afgebroken en de woning grondig verbouwd onder architect Deuten uit 
Hardenberg. 

1975 Bedrijf overgenomen van vader en oom Berend. 
 
De werkplaats, waar nu Marsman in zit, was toen van Toon Feddema. Die woonde waar 
nu Rene Feddema woont (Dedemsvaartseweg zuid 1). Ik herinner mij dat destijds, ik 
weet niet meer in wat voor  jaar, de Coop. Stoom-Dorsvereniging Sluis 7 is opgehouden 
te bestaan en  de schuur werd bij opbod verkocht, door briefjes in te leveren. De hoogste 
bieder was toen Toon Feddema en werd dus eigenaar. Jaren lang hebben de van Dijken 
een gedeelte van die schuur gehuurd voor opslag van materialen enz. De dorsmachine 
inclusief  Brons tractor is destijds verkocht aan dhr. Wortelboer uit Boertange.  Ik heb 
gezien dat hij de boel achter de Brons tractor heeft geknoopt  en daarmee naar 
Boertange is gereden. 
 
In 1970 zijn wij uit Ommen weer in Lutten komen wonen, in de woning van Prangsma, 
zoals ik al eerder verteld heb. In 1975 hebben wij het bouwbedrijf overgenomen. 
Daarvoor moesten wij naar de Kamer van Koophandel in Zwolle. Daar werd ons verteld 
dat dit niet mogelijk was, om de reden dat ik geen aannemers diploma had. Technische 
school en middenstand diploma was niet voldoende voor de overname. Ons werd verteld 
dat ik een tijdelijke vergunning kon krijgen, op voorwaarde dat ik direct begon met een 
studie voor aannemer. Daar was overdag natuurlijk geen tijd voor, dus alles in de 
avonduren, een studie van vier jaren, twee avonden in de week naar Meppel van 18.00 
uur tot 22.00 uur en dan natuurlijk het nodige huiswerk. Overdag de zaak en ook nog 
een gezin. Als je jong bent kun je soms grote prestaties leveren. Vier jaar later had ik 
mijn papieren en werd ik dus officieel eigenaar van Bouwbedrijf W. van Dijk en Zn. Naam 
bedacht door mijn grootvader. 
 
Al gauw hadden wij de ambitie om de werkplaats te verbouwen maar daarvoor moest 
eerst de schuur gekocht worden van Toon Feddema, die toen nog steeds eigenaar was. 
We werden het over de prijs snel eens, dus maar even naar de notaris. Inmiddels hadden 
wij er ook nog een bijgebouw er naast gezet, dat stond daarvoor bij Dirk van Dijk aan de 
Dedemsvaartseweg noord 30. Het bedrijf groeide en het werd allemaal te klein. In die 
tijd +/- 1980, kwam de Wet op de Investering Regeling de z.g.n. W.I.R. premie, bedoeld 
om werkgelegenheid te scheppen. Wij konden daar ook gebruik van maken. Herman de 
Jonge was toen bij ons in loondienst als tekenaar/calculator.  Hij is later een architecten 
kantoor begonnen in Nieuw-Zeeland. We hebben toen besloten het hele terrein maar in 
een keer onder dak te maken. In die tijd werkten we met ongeveer 25 mensen. De 
gemeente Hardenberg vond, gezien de afmetingen van het gebouw, dat we maar naar 
het bedrijventerrein moesten verhuizen. Dat waren we natuurlijk niet van plan en na veel  
gepraat, zijn ze toch van het standpunt afgestapt en kon de bouw doorgaan, in de 
huidige vorm.  
 
Midden jaren ‘80 is de Jong geëmigreerd naar Nieuw Zeeland en is het bedrijf behoorlijk 
ingekrompen. In die tijd zijn we ook begonnen met een Hubo winkel, omdat de kantoren 
toch grotendeels leeg stonden en werknemer Jan van de Kamp een ongeluk kreeg met 
een machine in de werkplaats, waardoor hij niet meer het vak van timmerman kon 
uitoefenen maar nog wel in de winkel en gedeeltelijk de werkplaats kon doen. In de 
negentiger jaren is daar ook nog de hengelsport bijgekomen. In het begin onder leiding 
van Apppy Drenthen uit Hardenberg.  Het is heel klein begonnen maar ook regelmatig 
verbouwt en uitgebreid tot de huidige omvang. Appy is later voor zichzelf begonnen in 



Hardenberg en onze zoon Jaap is verder gegaan met de hengelsportwinkel. Rik was toen 
bij hem in loondienst. Jaren lang werd de King of Clubs in Ierland gevist, waar Jaap ook 
trouw naar toe ging. ( grootste hengelevenement van Ierland) Kennelijk viste hij niet 
alleen overdag, want op een gegeven moment kwam hij met de mededeling dat hij een 
vriendin had in Ierland. De rest laat zich dan snel raden. Gelukkig wou Rik de winkel wel 
overnemen en is Jaap vertrokken naar Ierland. 
 
Intussen was Jan van de Kamp vertrokken en deed ik zelf de Hubo winkel erbij. In 1997 
werd het ons allemaal te druk en ben ik gestopt met het bouwbedrijf. Opeens stond Gert 
Jan Hutten voor mijn neus met de vraag of hij de timmerwerkplaats voor 20 uur in de 
week kon huren. Dat was natuurlijk geen probleem, 20 uur is nooit gebeurt, het werd 
direct de hele week. Zijn bedrijfje in keukens groeide snel en er moest een showroom 
bijkomen, Hubo winkel opgeheven en er een showroom voor keukens van gemaakt. 
Zodoende had ik dus het hele gebouw verhuurd. In 2003 ben ik met pensioen gegaan. In 
2007 is keukenmakerij Hutten verhuisd maar een bedrijfspand in Schoonebeek. 
 
Toen de werkplaats leegstond is Herman Marsman op ongeveer dezelfde manier 
begonnen als voorheen Hutten maar dan met een z.g.n. fijn metaal bedrijf, dus was weer 
de hele toko verhuurd. Momenteel zijn we bezig het bedrijfspand in zijn geheel te 
verkopen. 
 
In November 1979 hebben we de woning Dedemsvaartseweg zuid 25 gekocht van mijn 
ouders. In 1980 kwam mijn vader plotseling te overlijden en heeft mijn moeder daar nog 
ongeveer acht jaar alleen gewoond en is toen naar Hardenberg verhuist. De woning heeft 
toen een tijd leeggestaan. We hebben toen besloten om de woning zuid 21 te verkopen 
en op nummer 25 te gaan wonen. Zuid 21 hebben we verkocht aan de fam. Nijboer. 
Deze woning is later nog twee keer doorverkocht. De huidige eigenaren zijn Lucy ter 
Meer en Lena Tuitel. 
 
Op nummer 25 hebben we gewoond tot april 2011. Daarna werden Emiel Mensink en 
Ester Drost de nieuwe eigenaren en hebben wij een appartement gekocht aan de 
Europaweg in Schoonebeek. 
 
Tot zover de story van Dedemsvaartseweg zuid 21-23-25. 
 
Wim van Dijk 
Europaweg 131-34 
7761 AC Schoonebeek 


