
Op bezoek bij de voormalige redactie van het Marieke Journaal 

door Charles Manders 

Ik ontmoet de beide dames van de 
redactie, Hennie Pekelaer -Wolting en 
Corrie v.d. Berg, ten huize van Hennie 
Pekelaer in Wildervank. Hennie woont 
hier inmiddels al weer negen jaar sinds 
haar huwelijk met Koos Pekelaer. De 
binding met Orvelte was echter nog heel 
groot doordat ze wekelijks bij haar vader, 
Hendrik Wolting kwam. Daardoor bleef ze 
al die jaren nog in de redactie van het 
Marieke Journaal. 

Het Marieke journaal, in 1972 begonnen 
als schoolkrantje, groeide uit tot een 
dorpskrant die 10 maal per jaar 
verscheen. De inhoud was zeer divers en 
voor elk wat wils. Uiteraard kwamen de 
kinderen volop aan bod met verhalen en 
tekeningen.   

Daarnaast waren er vaste redactieleden die stukjes schreven over dorpse activiteiten, wel en 
wee van de inwoners en over de natuur. Er was zelfs iemand die onder het pseudoniem Tilly 
Zijlstra stukjes schreef. Dat leverde in de kleine Orvelter gemeenschap veel vraagtekens op: wie 
zou dat toch wel niet zijn? Maar ja, in Orvelte bestaan geheimen niet lang en het was dus al vrij 
snel duidelijk dat genoemde Tilly niemand anders was dan Aaldert Bos, redactielid. 

In het begin werd het krantje nog gestencild, bij elkaar geraapt en geniet door de redactie zelf. 
Bovendien moest het dan ook nog bezorgd worden. Dit alles voor 75 abonnees. Toen de oplage 
groeide en er ook buiten Orvelte bezorgd moest worden kwamen er vaste bezorgers, zo’n 10 in  
totaal. Later werd het krantje gedrukt bij Bert Kuik in Westerbork waardoor de kwaliteit enorm 
verbeterde. Nog weer later toen er van drukkerij veranderd moest worden en de prijs van het 
drukken opliep moest de frequentie teruggebracht worden naar zes maal per seizoen. 



De redactie bestond meestal uit tenminste drie personen. Als eerste redactielid kunnen we 
noemen Geert Smegen, daarna kwam zowat iedere inwoner van Orvelte aan bod, zeker als je 
kinderen op school had. Diverse namen komen bij de dames naar boven: Aaldert Bos, Tinus 
Wolting, Mieke Wiersinga, Jan van Ginkel, Joop Jansen, Marianne Brans en nog vele anderen. 
Jantje Brouwer zag, met de intrede van de computer, de gezellige redactievergaderingen 
waarop er nog letterlijk geknipt en geplakt werd verdwijnen en stopte er daarom mee. 

In de begin periode van Hennie ging ze samen met Geesje Dolfing namens de redactie met een 
paardentram vol met redactieleden naar Perkaan in Wezup. De nog jonge dames vonden het 
authentieke Drentse café zo donker dat ze niet alleen naar het toilet durfden te gaan. 

Al vanaf 1990 is Hennie redactielid geweest, Corrie vanaf 1998. Toen werden ze nog bijgestaan 
door Hillie Wassen die er omstreeks 2011 ook mee stopte. Hennie en Corrie hebben met heel 
veel plezier het krantje verzorgd. Voor Hennie eindigde het met het overlijden van haar vader 
en Corrie sukkelt dermate met haar gezondheid dat het voor haar ook te veel werd. Met het feit 
dat de hoeveelheid kopij sterk afnam genoeg reden voor beide dames om te stoppen.  

Als financiële afronding is er een envelop voor de Vabo en ik bedank de dames voor de ontvangst 
en hun inzet in al die jaren en geef hen namens de Vabo een dinerbon. 


