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Prachtige houten bank voor de molen geplaatst

Maandag 20 april is er een prachtige hardhouten bank geplaatst voor de molen. Hiermee
gaat een wens van belangenvereniging De Wijk in vervulling. Eind 2012 werd hiervoor een
cheque aangeboden door Bramer BV waartoe onder meer Bouwbedrijf Donker B.V uit De
Wijk behoort. Bedoeld om een bankje te laten maken van de gevelde kastanjeboom die het
aanzicht sierde voor de molen. Hout van deze gevelde boom bleek uiteindelijk toch niet
geschikt. Het bankje zou eerst rond de grote boom op het parkeerterrein komen. ‘Bij nader
inzien toch niet zo'n goede plek’ aldus Jan van Spijker van de Belangen vereniging. Die
samen met Gerrit van de Belt en Gina Homan als eerste plaats nam op de geplaatste bank.
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Hallo, mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Kitty Kwarten en woon sinds augustus 2014 in De Wijk. Door de bewoners van de
J.L. Nijsinghweg ben ik goed ontvangen en woon daar met veel plezier. Inmiddels heb ik
mogen kennismaken met het spel Koersbal en speel ik graag een potje biljart.
Op vrijdagmiddag Nationale Oranjedag kregen wij 'de bewoners De Wijk’ de mogelijkheid
gratis aan verschillende workshops mee te doen. Deze middag werd georganiseerd in ons
wijkcentrum Havezate. Aan een lange tafel stond een grote groep dames die een mooi paasstukje wilde maken. Onder leiding twee vrijwilligers werden er mooie Paasstukjes gemaakt.
De dames gingen zeer tevreden naar huis.
Maar de heren hadden de tafel met de eieren gevonden en gingen samen met de dames de
eieren verven. Nu dat viel niet mee hoor! De eieren glibberden steeds uit de draaimolen.
Maar de heren en dames hielden vol en namen mooie eieren mee naar huis.
Ook was er een tafel waar je leerde verfstippen - dat was schilderstippen maken met een
spijker of schroef - op een hout voorwerp. Dat was een vogeltje of vogelhuisje. Er was een
dame die dacht dat het met de vingers moest , maar dat ging niet zo goed zodat haar handen
regelmatig onder de verf zat. Maar de vogel en de vogelhuisjes zagen er naar afloop schitterend uit.
Tussen de Workshops door kregen de cursisten een kopje koffie en thee, een sapje, advocaatje of een lekker glas wijn daarbij werden er lekkere hapjes geserveerd. Mijn dank gaat
uit naar Helena Telgenhof en het Ouderenbestuur die deze fijne middag geregeld hebben.
Kitty Kwarten

Reestdalfair gaat niet door
Er wordt dit jaar geen Reestdalfair gehouden op landgoed Dickninge. De organiserende
Soroptimistclub Meppel e.o. heeft dit besluit moeten nemen n.a.v. het tegenvallende aantal
standhouders. De fair, die voor het laatst werd gehouden in 2013, stond gepland voor 30 en
31 mei. De organisatie kan voor de bezoekers en de standhouders niet dezelfde kwaliteit
waarborgen als in voorgaande jaren. De organisatie beraadt zich over andere manieren om
het goede doel van dit jaar, Stichting Haarwensen, te ondersteunen.

Te koop, gevonden, aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon 0522 - 451308.

Interieurverzorgster zoekt adres
voor de donderdagmorgen 1x p 14 dagen.
3 uur G Oosterveen 0522 - 442274.

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.
(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)
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Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Scherpe prijzen, zuinige brandstof en
Airmiles sparen

openingstijden tankstation :
ma. t/m vr. : 07.00 tot 21.00
zaterdag
: 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00

- Koningsdag was ook weer
goed e regelt en donders gezellig
- Vun ik eigenlijk ook wel
- De oranje mannen en vrouwen
hebt ut er maar drok mit
- Koningsdag, dodenherdenking
en bevrijdingsdag en ut feest
- Goat ze ut vuur ook nog ophalen
in Wageningen?
- Jazeker hej dat niet mit e kregen!
- Heb er iets over heurt
- Ze goat dit ’s nachts ophalen, om 11
uur wordt ze verwacht bej de meule
- Ai nog mit wult lopen kan dat
- Ut leste stukkie bedoel ie
- Klopt
- vanaf 10.00 uur kuj verzamelen
- Woar dan?
- In Koekange, oenze
burgemeester lup ook mit
- De supermarkt giet ook
noar de olde horstlocatie
- Mooi, schot in de zaak dus!
- Tis alweer 5 jaar geleden
dat de olde schoole afbreuken wur
- Zo lang alweer?
- Volgend zomer mut de
neje super er stoan lees ik
- Hoe zit ut met de Reestalfair?
- Dat giet niet deur
- Oh is dat zo?
- Ze hadden te weinig standhouders
- Dat was toch op 30 mei
Dan is er toch ook Wieler ronde hier?
- Klopt, dat giet wel gewoon deur
- Yow
- Goed Goan
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Klaverjascompetitie zit er weer op

De klaverjascompetitie seizoen 2014/2015 zit er weer op bij café de Wiekslag in De Wijk.
Elke maandag wordt er door bijna 30 personen een kaartje gelegd. Hierbij zijn vlees en geldprijzen te winnen. Maandagavond werden de winnaars van het afgelopen seizoen dat van
september tot april duurt bekend gemaakt. 1e prijs Gerard Kienstra, 2e prijs Rieks Scholing,
3e prijs Hans Hogen, 4e prijs Dirk Klomp, 5e prijs Eefje de Vries, 6e prijs Jan Kolk. De poedelprijs was voor Jan Rooze.

Bevrijdingsvuur
De Oranjevereniging De Wijk, de loopgroepen uit De Wijk en Koekange en de Belangenvereniging Koekange e.o. halen 5 mei het Bevrijdingsvuur op uit Wageningen. De 12 lopers
krijgen om 01.00 `s nachts het vuur en leggen een afstand van 120 km. af.
Om ongeveer 09.30 uur hopen ze aan te komen bij de Ned. Hervormde Kerk in Koekange.
Vanaf 10.00 uur is het programma als volgt: Welkomstwoord, ontsteken van het Bevrijdingsvuur, spelen Wilhelmus door de Bergklanken, toespraak door burgemeester De Groot, overdrachtsmoment monument Werkgroep 40/45 aan de Historische Vereniging De Wijk/
Koekange. Rond 10.30 uur gaan de lopers (inclusief onze Burgemeester) hardlopend richting
De Wijk. Het zou bijzonder leuk zijn als recreatielopers dat laatste stuk meelopen om in een
grote groep aan te komen bij de molen in De Wijk.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Blije gezichten bij uitreiking beweegdiploma’s
Sinds oktober vorig jaar hebben de kleuters van groep 1 van OBS De Horst uit De Wijk
en de Wijker Gymnastiek Verenging WGV samen wekelijks geoefend voor het Nijntje
beweegdiploma. Onlangs hebben zij hun diploma gehaald.

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling
plaats. Het is belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond en helpt het om
overgewicht tegen te gaan. Zodra een kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen
noodzakelijk. Het beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve
ontwikkeling. De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) stimuleert gymverenigingen in samenwerking met o.a. basisscholen, peuterspeelzalen, BSO meer kinderen tussen
de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Hierbij is Nijntje ambassadeur van het Beweegdiploma.
Dinsdag 14 april was het dan zover. De kinderen van groep 1 van OBS. de Horst hebben
vol enthousiasme laten zien dat ze o.a. kunnen rollen, ballen, draaien, duikelen, hinkelen,
klauteren, glijden, springen, schommelen en zwaaien. Na deze laatste les, ontvingen zij het
beweegdiploma. Ook ouders, opa’s en oma’s waren van de partij om dit feest te vieren.
Iedereen was apentrots op de jeugdige sporters. Nogmaals gefeliciteerd!
Ook na het behalen van het Nijntje beweegdiploma blijft bewegen om de motorische vaardigheden optimaal te ontwikkelen van groot belang. Wilt u dat uw kind zich motorisch goed
blijft ontwikkelen? Geef hem of haar dan op bij gymnastiekvereniging WGV. Op
www.wgvdewijk.nl vindt u alle informatie. Eens proefdraaien? De eerste drie lessen zijn altijd gratis.
Het beweegdiploma in de Wijk is mede mogelijk gemaakt door Sportdorp De Wijk, het samenwerkingsverband tussen sportverenigingen en andere lokale partijen, die inwoners meer
en vaker wil laten sporten. <<
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Koningsspelen weer een groot succes
Met ruim 1.2 miljoen sportende
leerlingen/kinderen waren de
Koningsspelen dit jaar een overweldigend succes. Ook voor de
kinderen van OBS de Horst waren er Koningsspelen op vrijdag
25 april.
Voor de onderbouw werd de
sport- en speldag georganiseerd
op het schoolplein. De bovenbouw verzamelde zich om 08.30
uur op het sportveld aan de
Wiltenweg. Na de gezamenlijke
warming-up gingen de leerlingen
in gemengde groepen de sportieve strijd aan, bij de verschillende atletiekonderdelen waaronder; hardlopen, verspringen, estafette run, hindernisbaan en bal gooien. Na afloop werd er op
school een heerlijke Koningslunch geserveerd.

Genieten van prachtige Koningsdag
De Wiekers hebben genoten van een mooie
Koningsdag in De Wijk. Hoewel tevoren niet
verwacht bleef het de hele dag prachtig weer.
Het was vooral een gezellige aangelegenheid.
Vanaf 09.00 uur was het voor de kinderen
spullen uitstallen voor de rommelmarkt, en
verkopen maar. Na de aubade afgenomen
door burgemeester de Groot waren er diverse
activiteiten zoals een optreden van Apollo,
fietspuzzeltocht, een huttenspektakel voor de
kinderen en het hilarische 'schijt je rijk' waar zal
de koe schijten. Dit bleek vlak voor 16.00 uur in
een niet verkochte kavel. De prijs bleef daarom
bij de Oranjevereniging. En daar had iedereen
vrede mee. Op het terras voor de tenten was het
goed toeven in het zonnetje. Meer foto’s zijn te
bekijken op de website: www.dewijk.info
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Open huis bij Autobedrijf Timmerman
Het is alweer vier maanden geleden dat Jack Burgwal autobedrijf Timmerman in De Wijk
overnam. Tijd om even kennis te maken met de nieuwe eigenaar is er nog niet echt geweest,
daarom is er op 8 en 9 mei ‘Open Huis’ in het autobedrijf aan de Dorpsstraat. Onder het genot van een hapje en drankje is er gelegenheid voor een nadere kennismaking. Waarbij een
ieder die dat wil ook Jan en Hilly Timmerman kan bedanken voor de jarenlang prettige samenwerking.
Het bericht, eind vorig jaar dat Jan Timmerman er na 34 jaar mee stopte, kwam voor velen
niet geheel onverwachts. In Jack Burgwal vond hij een geschikte overnamekandidaat.
Burgwal is zeker geen onbekende in het garagewezen. En is praktisch opgegroeid in het autobedrijf van zijn ouders. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij een aantal autobedrijven in de regio was voor zich zelf beginnen de volgende stap in het leven. Inmiddels heeft
zijn plekje binnen het bedrijf helemaal gevonden.
Persoonlijk aandacht, service en kwaliteit blijven onder de nieuwe eigenaar van kracht. ‘Ik
wil dat elke klant tevreden is over onze dienstverlening’. Het Open Huis is op 8 mei van
14.00 – 21.00 uur en op zaterdag 9 mei van 10.00 – 16.00 uur. Voor de kinderen zijn er
tevens leuke activiteiten.
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Hondentraining de havixhorst
* Trekt u hond aan de riem
* Valt hij uit naar honden, fietsers en trimmers etc.
* Of heeft u zin in een leuke gevarieerde
positieve les
* Of heeft u net een puppy
Alles in privéles en voor 10 euro per uur
Hondentraining De Havixhorst
Anneke
06-46316696
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Hartstichting huldigt jubilarissen

Van 5 t/m 11 april zijn er weer 48 collectanten op pad geweest voor de Hartstichting in de
Wijk, de Schiphorst, de Stapel , Noordwijk en Rogat. De opbrengst was net boven de €2000,en dan was meer dan in 2014.
Ook konden we 6 jubilarissen huldigen en een kleine blijk van waardering overhandigen in
de vorm van waardebonnen van WENS. Grietje Boverhof is 40 jaar collectant. Anne Dijkstra, Lammy Jonkers, Ina Kroes, Alie Kloeze en Gea de Leeuw hebben allemaal al 25 jaar
gelopen met de collectebus. Wij willen alle collectanten en alle goede gevers van harte bedanken !

Hemelvaartsdag Dauwtrappen in De Wijk e.o
Het ochtend gloren in het Reestdal beleven?
En dan na een prachtige wandeling, een heerlijk Wieker Meule ontbijt nuttigen?
Ga dan 14 mei vroeg uit de veren en kom dauwtrappen in de omgeving van De Wijk.
Kortom voor heel veel mensen organiseren de vrijwilligers van de VTRB( TIP) de Wijk het
traditionele dauwtrappen met Hemelvaartsdag 14 mei 2015. De start is tussen 6 en 7 uur ’s
morgens bij het TIP kantoor in de Wijk (onder de molen).
Er is een prachtige route door het Reestdal van ongeveer 10 km uit gezet. De kans om reeën
te spotten en ooievaars te horen klepperen is groot. Na afloop staat er voor de wandelaars
een ontbijt buffet klaar in de molen. De kosten voor dit alles zijn € 7,50 voor volwassenen,
kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee. Honden zijn helaas niet toegestaan.
Opgave t/m 11 mei 2015.
Opgave en inlichtingen : TIP kantoor in de Wijk, tel. 0522 443275 of per
mail: dewijk@tipdewolden.nl
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Verplaatsing Coop supermarkt
De Coop supermarkt en gemeente De Wolden ondertekenen een overeenkomst voor de verplaatsing van de supermarkt van de Dorpsstraat naar de Horstlocatie. Deze overeenkomst is
onderdeel van het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Voormalige Horstlocatie, de Wijk’
waar de raad afgelopen donderdag een besluit over nam. Het bestemmingsplan maakt de
vestiging van een supermarkt op de Horstlocatie mogelijk, alsook de aanleg van extra parkeerplaatsen. Na de zomer van 2016 wil de supermarkt graag de deuren openen van haar
nieuwe pand.
Wethouder Jan ten Kate: “De verplaatsing van de supermarkt is goed voor het dorp. De supermarkt is een wezenlijk onderdeel van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de Wijk.
De nieuwe locatie biedt de klanten de mogelijkheid om ruimer en vlakbij te parkeren. Klanten hoeven niet meer met hun winkelwagen de Dorpsstraat over te steken. Dit komt de verkeersveiligheid van het dorp ten goede. De Wijk krijgt een uitgebreider en beter winkelklimaat.”
COOP supermarkteigenaar Niek Slomp: “De nieuwbouw van de supermarkt biedt ons de
mogelijkheid klanten nog beter te kunnen bedienen. De moderne formule van COOP heeft
een uitgebreid assortiment, die aansluit bij de huidige en toekomstige vraag. Onze ambachtelijke bakkerij krijgt ook in de nieuwe supermarkt weer een belangrijke plek.”
Centrum van de Wijk
Het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Voormalige Horstlocatie, de Wijk’ is onderdeel van
het Centrumplan de Wijk. Met het centrumplan wil de gemeente zich samen met inwoners en
ondernemers inzetten voor een aantrekkelijk en leefbaar dorp om in te wonen, werken en
winkelen.

Ook adverteren in
dewijk.info?
Bel of mail ons:
06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
www.dewijk.info
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OBS De Horst succesvol bij NK Debatteren
In Papendrecht hebben de leerlingen van OBS De
Horst uit de Wijk met hun team afgelopen zaterdag veel succes gehad. Menno Steensma, Reinder
van Rosmalen, Liz Johannes, Arnout van Baalen,
Shahil Ganpat en Siemen Hiemstra vertrokken
zaterdag samen met juf Roelien en een aantal enthousiaste ouders al vroeg uit de Wijk. Ze deden
voor het eerst mee aan het landelijke Basisschool
Debattoernooi 2015 en zijn op de 8e plek geëindigd. Er deden in totaal 30 teams van 27 scholen
mee. Voor een debutant aan dit toernooi is dit een
uitstekend resultaat. De Ludgerschool uit Utrecht
is Nederlands debatkampioen geworden.
De leerlingen van OBS De Horst hebben veel punten gescoord op argumentatie en teamwork en alle
drie debatrondes hebben ze dan ook gewonnen!
Ze werden enthousiast begeleid door Gerben Vos,
oud-leerling en in 2014 nam hij zelf deel aan het debat ’Op weg naar het Lagerhuis’. Hij heeft
hun van te voren veel tips en trucs geleerd.
Het team debatteerde over twee actuele maatschappelijke thema’s, zoals ‘Snoepreclames
moeten verboden worden’ en ‘Vreemdelingen met kinderen mogen nooit opgesloten worden’
De geheime verrassingsstelling luidde: ’Er moeten aparte basisscholen komen voor slimme
leerlingen’ De leerlingen konden de debatstellingen vooraf voorbereiden, maar wisten pas
kort van tevoren of zij voor- of tegenstanders moesten zijn.
Het debattoernooi wordt sinds 2007 georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut
om debatteren als lesmethode binnen het onderwijs te stimuleren. Het toernooi vond plaats op
het Willem de Zwijger College te Papendrecht en werd mede mogelijk gemaakt door o.a. het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Madurodam.
Door deelname aan het Basisschool Debattoernooi verbeteren de leerlingen hun gespreks-,
luister- en argumentatievaardigheden. Door te oefenen in debatteren in de klas krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en leren zij standpunten van verschillende kanten te bekijken, te
bevragen en te begrijpen. De leerlingen uit groep 7 en 8 gaan in op elkaars argumenten, weerleggen die inhoudelijk en brengen hun toegewezen standpunten overtuigend naar voren. Kortom, debatteren op school is een bewezen middel om jongeren voor te bereiden op de kennissamenleving en actief burgerschap.

14
hoe hoger het bedrag dat de
scholen aan het eind van de
actie aan sport- en spelmaterialen mogen besteden. Niek
Slomp eigenaar van Coop
Dunnink in De Wijk: “Coop
De Doekoe Schoolpleinactie wil dicht bij zijn klanten
is begonnen! Tijdens de actie, staan. Bijvoorbeeld met de
die supermarktorganisatie
Doekoe-actie! Hiermee tonen
Coop samen met Arla Foods, we onze betrokkenheid bij
Unilever en de Johan Cruyff scholen in de omgeving van
Foundation organiseert, kun- onze winkels én stimuleren
nen klanten van Coop sparen we kinderen om meer te bevoor sport- en spelmaterialen wegen. Een prachtig doel!”
voor scholen uit de buurt. De
Doekoe-actie belooft een
Tien Schoolplein14’s
groot succes te worden: in
Een bijzonder onderdeel van
totaal doen er meer dan 600
de Doekoe-actie is de actie
scholen mee. In De Wijk,
‘Win een Schoolplein14’.
Koekange en IJhorst nemen
Scholen kunnen hun ideale
drie scholen deel aan de actie. schoolplein ontwerpen en
Dit zijn OBS de Horst, OBS maken zo kans op een
Prins Johan Frisoschool en
Schoolplein14, een kleurrijke
OBS De Iekmulder.
schoolpleincoating die uit-

Coop Dunnink en
klanten in actie
voor leukere schoolpleinen

Tijdens de Doekoe-actie ontvangen klanten van Coop bij
aankoop van geselecteerde
producten van Arla Foods en
Unilever Doekoe-munten.
Deze munten kunnen ze doneren aan scholen uit de
buurt. Hoe meer munten,

daagt om te spelen en sporten. In totaal winnen tien
scholen een Schoolplein14.
Schoolplein14 in een initiatief van de Johan Cruyff
Foundation, die kinderen wil
uitdagen en stimuleren om
met elkaar te spelen en
sporten.

Sociaal eetpunt
Samen eten en elkaar ontmoeten. Dat kan weer op
woensdag 20 mei in de Havezate. Vrijwilligers maken
samen met het beheer een
heerlijke maaltijd voor u
klaar. Met deze keer gebakken aardappelen, sla en rabarber. Een kippenpoot en een
toetje na. De kosten zijn €
5,00.
Aanschuiven uiterlijk 17.15
uur. Opgave tot 13 mei bij
het beheer in de Havezate,
via. 0522-444200 of mail
hildakaler@welzijndewolden.
nl

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
Op maandag 4 mei vindt de
Nationale Herdenking plaats.
De gemeente verzoekt u hiermee rekening te houden. Op
verschillende locaties in De
Wolden zijn er herdenkingsbijeenkomsten. Belangstellenden zijn van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn.
Om 19.30 uur vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats
in de Wijk. Belangstellenden
verzamelen zich voor de molen van de Wijk. Van hieruit
is er een stille tocht naar de
begraafplaats.
Om 19.57 uur volgt het
‘Taptoesignaal’. Om 20.00
uur wordt twee minuten stilte
in acht genomen. Aansluitend
spelen de muzikanten van
Apollo het Wilhelmus. Daarna is er gelegenheid tot het
leggen van bloemen.
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steen zal geplaatst worden voor de Molen in
De Wijk. In Koekange komt een zuil te
staan met dezelfde tekst. Deze zuil is door
Steenhouwer Pladdet geschonken aan de
Werkgroep. Op 5mei zal de Werkgroep de
De Werkgroep heeft 2 jaar geleden het boek beide monumenten overdragen aan de Historische Vereniging De Wijk/Koekange. Dit
Van de Baron tot het Melkkarretje doen
verschijnen. In dit boek werden de oorlogs- zal gebeuren tijdens de 5 mei viering in
herinneringen van inwoners uit De Wijk en zowel De Wijk alsook in Koekange. Deze
zal dan tevens de monumenten in eigendom
Koekange vastgelegd. Destijds tijdens de
presentatie van het boek heeft mede auteur krijgen zodat deze ook goed onderhouden
Ab Bruintjes namens de Werkgroep beloofd worden. Na deze overdracht zal de Werkgroep DeWijk/Koekange 40-45 ontbonden
dat wanneer er geld over zou blijven de
worden.
Werkgroep graag een monument wilden
oprichten voor die dorpsbewoners die vaak
met gevaar voor eigen leven hulp boden aan Avondvierdaagse
hen die gevaar liepen of honger en/of onder- Van 2 t/m 5 juni is de avond wandel 4 daagdak zochten. Werd je bijvoorbeeld betrapt
se in De Wijk. Opgeven voor dit evenement
op het hulp bieden aan onderduikers dan
kan bij het TIP kantoor in De Wijk vanaf 1
wist je zeker dat je zou eindigen in een con- april. Opgave is mogelijk voor 5 en 10 km
centratie kamp met heel vaak de dood als
per dag. Ook worden er vrijwilligers gegevolg. Maar ook de grote stroom vluchte- zocht voor diverse taken. Meld je nu aan via
lingen vanuit het westen hulp bieden zonder mail avondvierdaagsedewijk@gmail.com
de mensen te kennen met eten, kleding of
onderdak.

Werkgroep De Wijk
Koekange 40-45 komt
unieke belofte na

Al deze mensen zijn nooit op één of andere
manier geëerd of gedecoreerd, een enkeling
daargelaten. Terwijl deze mensen een constante heldendaad verrichten. Wij als nazaten en dorpsbewoners moeten juist hel erg
trots zijn op onze voorouders en vroegere
dorpsbewoners. Trots op de saamhorigheid
en medemenselijkheid, die wij nu zo vaak
missen.
Voor zover de Werkgroep weet is er in Nederland nog geen monument voor die moedige Nederlanders. Behalve dat onlangs is
besloten dat er een soortgelijk monument
komt bij het voormalig kamp in Amersfoort.
Daarom heeft de Werkgroep besloten dat er
in Koekange en De Wijk een herinneringsmonument gaat komen. Zodat wij nu en
later deze mensen niet vergeten. Er is contact gezocht met Steenhouwer Pladdet uit
Koekange en deze heeft op een mooie veldkei de herinneringstekst gemaakt. Deze
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente de Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
OBS de Horst………………………………….
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
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