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Laatste bouwbedrijf gaat weg uit Lutten
(Van onze correspondent)

LUTTEN - Bouwbedrijf W. van Dijk en
Zn. aan de Dedemsvaartseweg Zuid in
Lutten, is met ingang van het nieuwe
jaar gestopt met de activiteiten. Voor
de zeven werknemers is een passende
afvloeiingsregeling getroffen. Vanaf 1
januari zijn de onderhanden zijnde
karweien
overgenomen
door
het
bouwbedrijf Hulzebosch uit Anerveen.
Deze onderneming neemt ook vijf van
de zeven werknemers over. De twee
andere
medewerkers
gaan
naar
bedrijven in Rheeze en Coevorden,
zodat er geen gedwongen ontslagen
vallen. Met de sluiting van dit
bouwbedrijf is het laatste bouwbedrijf
uit Lutten verdwenen.
De inspanningen die het Wim van Dijk
kost om de drie takken van zijn bedrijf, te
weten bouwbedrijf, doe-het-zelfzaak en de
hengelsportwinkel, naar behoren te laten
functioneren en het feit dat hij voor het
bouwbedrijf geen opvolger heeft, is de
oorzaak
van
de
overname
door
Hulzebosch.
Op deze manier blijft er meer tijd over en
kan Van Dijk meer energie steken in de
‘Houtland Timmerwinkel’ en in zijn
Hengelsport speciaalzaak.

Dit laatstgenoemde onderdeel zal in
verband met de groeiende belangstelling
voor deze artikelen fors worden uitgebreid
naar
een
vloeroppervlak
van
honderdvijftig vierkante meter.
Grootvader
De grootvader van Wim van Dijk kwam
ruim zeventig jaar geleden met zijn broer
vanuit De Krim naar Lutten. Deze broer
stichtte eveneens een bouwbedrijf, dat
ook al is opgeheven. W. van Dijk zette zelf
een onderneming op poten en wel in de
richting Sluis VII. Aan de zuidzijde van de
toenmalige
Dedemsvaart,
naast
Prangsma, die daar een scheepswerf had
gevestigd
voor
houten
boten,
de
zogenaamde bokken. In 1922 verrees daar
een woonhuis met werkplaats. Het werd
een familiebedrijf bij uitstek.
De timmerman Willem van Dijk had zeven
zonen, vaklui van de bovenste plank. Zij
deden alles zelf en op een bepaalde tijd
waren alle zeven broers in vaders bedrijf
aan het werk. Metselen, stucadoren,
tegels zetten, voegen en timmeren, alles
gebeurde door eigen mensen. Eén was er
specialist in het maken van trappen,
handwerk. Er is in de loop van zeventig
jaar dus heel wat afgebouwd.

