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Koninklijke onderscheiding voor Jan en Lambert

Jan Talen en Lambert Vos uit De Wijk zijn
Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Dit gebeurde op 26 april
door burgemeester de Groot in het gemeentehuis in Zuidwolde. Beide heren hebben
zich maatschappelijk verdienstelijk gemaakt.
Jan Talen is vanaf 1955 betrokken bij Voetbalvereniging Wacker. En voetbalde zelf ook
verdienstelijk. Daarnaast was hij lid van het
bestuur en rapporteur en consul voor de

KNVB. Van 1990 tot 2016 was hij ook onderhoudsmedewerker bij zwembad De Slenken. Vanaf 2017 stond hij bestuur van Stichting De Slenken met raad en daad terzijde.
Jan staat bekend als een rustige man die ongemerkt veel werk verzet. En wordt een
supervrijwilliger genoemd omdat hij ook in
de avonduren en in de weekenden klaar
staat. Altijd stipt en trouw.
>> Lees verder op pagina 2
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Vervolg van voorpagina
Lambert Vos is vanaf 1988 bestuurslid van de
Koninklijke muziekvereniging Apollo uit de
Wijk. Daarvoor en nog steeds was/is hij actief
als muzikant bij deze vereniging. Hij werd
penningmeester en later voorzitter van de
jubileumcommissie voor het 100-jarig bestaan
in 1998. Sinds 2007 is hij voorzitter. En van
2002 tot 2011 was hij voorzitter van Stichting
De Wieker Meule. Mede dankzij hem zijn
subsidies binnengehaald en is het gelukt een
tweede maalsteen in de molen te plaatsen.
Van 2003 tot 2010 lid Medezeggenschapsraad
en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Scholengemeenschap Stad en Esch Meppel. En vanaf 2012 tot heden Lid van de Raad
van Advies/Klankbordgroep Zorgcampus
Noorderboog/RegioCampus. Lambert word
geschetst als bereid tot goed overleg en gedegen.

”BEN JIJ BEREID DE REEST OVER TE
STEKEN”?
Achterliggende gedachte hierbij is, dat beide
dorpen elkaar zouden kunnen ondersteunen in
het hiervoor genoemde probleem. Nou, dat is
op papier een makkelijke stelling, doch gehoord hebbende de opmerkingen in de bijeenkomst van 22 april jl. liggen we, wat de
bereidheid tot de hierboven genoemde hulp en
samenwerking betreft, nog mijlen ver uit elkaar! Een opmerking als: ‘Ik wil de klompen
d’r niet hebben staon’ zegt, denk ik, genoeg!

Om toch nog iets tastbaars over te houden aan
deze bijeenkomst , is besloten om de beide
dorpsraden te vragen eens een onderzoek te
laten doen, naar mogelijke samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen aan beide kanten van de Reest die hetzelfde doel nastreven. Zo is het bijvoorbeeld niet
mogelijk om een gezamenlijke fietskaart voor
het Reestdal uit te geven, omdat alleen projecten aan ‘eigen’ kant van de Reest op steun
kunnen rekenen. Aangezien de dorpsraden
Dominee De Ruiter uit IJhorst, die onlangs uit hét contact zijn met overheidsinstanties kunIJhorst is vertrokken, heeft vorig jaar een
nen zij door samen te werken initiatieven onsoort ‘LEVENSCAFE’ in het leven geroepen. dersteunen.
Bijeenkomsten die, op zondagmiddag,
Daarnaast is er b.v. bij de beide voetbalvereplaatsvinden in de kerk te IJhorst.
nigingen een samenwerking voor het jeugdAl jaren lang is er een bijzondere verhouding voetbal (WIJC = Wijker IJhorst Combinatie).
tussen deze twee dorpen, die één kerkdorp
Zo wordt ook genoemd dat ‘De Vrouwen van
vormen. Het riviertje De Reest vormt een,
Nu’ misschien iets nader tot elkaar zouden
zowel provinciale grens met de provincie
kunnen komen. Ook op zangkoren gebied is
Overijssel en de provincie Drenthe , als een
er wel wat kruisbestuiving. Alles met de ingemeentelijke grens tussen Staphorst (IJhorst) tentie , dat je misschien wat makkelijker tot
en De Wolden (De Wijk).
vrijwilligers voor b.v.. bestuursfuncties kunt

Wat me deze keer opviel!

De IJhorster gemeenschap voelt zich gevoelsmatig nauwer betrokken bij het Drentse De
Wijk dan bij het Overijsselse Staphorst. Elk
van deze twee dorpen heeft zo zijn eigen activiteiten in haar dorp. Nu blijkt, dat het in beide dorpen steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die bereid zijn bestuurlijke
activiteiten op zich te nemen. Vandaar dat de
commissie, die bovengenoemde bijeenkomsten organiseert, besloten had een soort forum samen te stellen, met als hoofdstelling:

komen.!!! De bijeenkomst is wel van mening
dat we af moeten van de nog steeds voorkomende uitspraak: ”Ie bint een Rieverster en
ik een Wieker en dat is hiel wat aans”!
Jan Tijink
Prins Clauslaan 1
De Wijk
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Voetballen bij WIJC?
Kom je ook Voetballen bij WIJC volgend
seizoen (2018-2019)? Meld je dan nu alvast
aan! Twijfel je? Kom gerust een paar weken
meetrainen. Voor 1 juni a.s. vraagt de KNVB
ons de teams voor komend seizoen op te geven. Dus als je al weet dat je volgend jaar wilt
voetballen, kunnen we hier in de indeling van
de teams rekening mee houden en zo goed
mogelijk aan alle wensen tegemoet komen.
WIJC is de gezamenlijke jeugdafdeling van
VV IJhorst en VV Wacker, waar voetbalplezier voorop staat. Zowel voor jongens als
voor meisjes. Inmiddels bestaat meer dan
15% van ons ledenbestand uit meisjes en dit
aantal groeit nog steeds. WIJC beschikt over
diverse teams van junioren tot kabouters. De
juniorenteams spelen competitievoetbal in
KNVB verband. De kabouters spelen in klein
competitieverband met clubs in de regio.
Geïnteresseerd en/of wil je meer weten, dan
kan je contact opnemen met Willem Dekker
Mobiel: 0655377755. We hopen je tegen te
komen op het voetbalveld!
. Te

koop, gevonden, verloren,
aangeboden e.d.

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws is ook te vinden op:
www.weblog-dewolden.nl en
www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 26 mei 2018.
Kopij inleveren voor 21 mei 10.00 uur
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Wandeling langs historische plaatsen
De Historische Vereniging De Wijk - Koekange verzorgt historische wandelingen langs historische plaatsen in het dorp De Wijk en het prachtige Reestdal. Maak kennis met de verhalen
achter het de kerk van IJhorst, Dickninge en Voorwijk.
De wandelingen vinden plaats op zaterdag 12 mei en donderdag 17 mei. De wandeling wordt
verzorgd door een gids van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange. De route gaat
door het dorp, langs de Dunninger Es, het kerkpad, Dickninge, Voorwijk en via het Veenhovenplein en de Dorpsstraat weer terug bij het startpunt de “Wieker Meule”.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start om 14.00 uur bij de Wijker Molen. Prijs van de
wandeling is € 2,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee. De prijs is
inclusief begeleiding van de gids en een boekje met historische informatie. Aanmelden voor
de wandeling is verplicht. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de wandeling bij Tourist Info
Het Reestdal, telefoon 0522-443275 of via email: dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De wandeling gaat definitief door bij opgave van minimaal 5 personen.
In de maanden april t/m oktober zal de rondwandeling onder begeleiding van een gids op elke
derde donderdag en elke tweede zaterdag van de maand plaatsvinden. Voor groepen kan er in
overleg op andere dagen een afspraak worden gemaakt.

Nieuwe gediplomeerde toezichthouders
Zwembad de Slenken heeft er weer nieuwe gediplomeerde toezichthouders bij. Alle deelnemers zijn na heel wat zwem en reddings-uren geslaagd voor het certificaat reddend zwemmen. Alle deelnemers werden door voorzitter Jan Faber van de stichting voorzien van een
mooie bos bloemen.
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Fietsen in de strijd tegen kanker
Cas, Teun, Edwin en Eugene gaan op 7 juni de Alpe d'Huzes beklimmen en hun bijdrage
leveren aan de strijd tegen kanker. Ze doen dit ieder met hun eigen motivatie in het team 'De
Drentse mannen met de Hamer.'
Cas (13 jaar) was acht jaar toen zijn vader, na twee keer kanker te hebben gehad, op 48 jarige
leeftijd overleed. Zijn zus heeft destijds met haar klas een actie gehouden om geld in te zamelen voor het KWF. Cas heeft toen besloten dat hij dat ook wilde, geld inzamelen voor het
KWF om voor zijn gevoel wat te kunnen betekenen in de strijd tegen kanker. Twee jaar geleden is opa, die erg belangrijk was voor hem en altijd enorm betrokken is geweest bij ons gezin, na een ziekbed van anderhalf jaar overleden aan de gevolgen van kanker. De motivatie
werd door deze gebeurtenis alleen maar groter.
Inmiddels is ons gezin uitgebreid met Edwin, de stiefvader van Cas. Zijn moeder heeft borstkanker gehad en gelukkig gaat het met haar nu goed. Samen zijn zij, na het kijken naar de
Tour de France in een vakantie, gaan wegwielrennen en hebben daar hun passie in gevonden.
De Alpe d’Huzes werd een doel om geld in te gaan zamelen. Dit kreeg meer vorm toen Cas
zijn vriend Teun (13 jaar) over de plannen vertelde en zij samen enthousiast werden. Teun is
fervent wielrenner (vooral in de bergen) en doet dit in de zomervakanties graag met zijn vader Eugene. Teun zijn vader, oma en opa hebben kanker gehad en met hen gaat het gelukkig
goed. Als de ziekte toeslaat tekent de kwetsbaarheid van het leven zich af en wordt deze ervaring voor altijd opgeslagen. Voor Teun en zijn vader is het bijzonder fijn om een actieve bijdrage te leveren, stil te staan bij de ziekte en bij te dragen aan de genezing voor wie dit nodig
heeft.
Wil je het team ‘De Drentse Mannen met de Hamer’ ook steunen in hun strijd tegen kanker?
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/dedrentsemannenmetdehamer
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Al jaren weten steeds meer
klanten ons te vinden. Voor
vast terugkerend drukwerk,
familiedrukwerk, maar ook
voor spoedklussen en projecten
die anders zijn dan anders.
Want bij Van Dijk komt het goed.
Je kunt rekenen op een team dat
met je meedenkt. En natuurlijk
zorgen we dat we mooi werk
leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl
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jaar willen doen! Deze keer werd Emma
Eefting-Mos in het zonnetje gezet omdat zij
Ook dit jaar doet de Protestantse Gemeente
niet alleen op pad gaat met de collectebus
IJhorst-de Wijk wij weer mee met het Feest
maar omdat zij zich al 10 jaar ( mede ) inzet
van de Geest. Feest van de Geest is een twee- voor de organisatie van alles . Ze kreeg daarjaarlijks evenement van inspiratie en bezinvoor van de Hartstichting een zilveren hartje
ning waarbij hedendaagse kunst, de architec- en werd door ons bedankt met een attentie.
tuur van kerkgebouwen en de eigentijdse
De bussen zijn de afgelopen week ingeleverd
boodschap van Pinksteren centraal staan.
en opbrengst is € 1988,Het thema van het evenement is
Alle gevers worden heel hartelijk bedank
“levensadem”. De kunstenaar gaat één kunst- voor hun donatie in de collectebus!
werk maken dat geïnspireerd is op het Pinksterfeest. Daarnaast zullen zij ook andere
werken exposeren. In de kerk van IJhorst-de
Wijk exposeren twee kunstenaars.
Beelden kunstenaar Jan Krikke uit Giethoorn VV Wacker organiseert dit najaar opnieuw
laat ons genieten van zijn schilderijen, waarin een basiscursus Verenigingsscheidsrechter
de remmen op het gebied van kleurbeleving
Veldvoetbal. Deze cursus is uitermate gevolledig los gaan. Een aantal schilderijen zijn schikt voor (oud-) spelers, jeugdspelers en
gemaakt in het Reestdal en Dickninge.
ouders van spelers die graag wat meer zicht
Jan Erik Krikke uit Meppel heeft adembene- willen krijgen op het edele voetbalspel. In 4
mende foto's gemaakt van o.a. de natuur, het avonden krijgen de cursisten de basiskennis
weer, de sterren enz. In de kerk ligt een folder van het veldvoetbal aangeleerd, en leren zij
met een overzicht van de deelnemende kerhoe ze deze regels in de praktijk kunnen toeken en welke kunstenaars er exposeren.
passen. Dit gebeurt op een interactieve en

Feest van de Geest

Scheidsrechter cursus
VV Wacker is geopend!

levendige wijze, met veel voorbeelden en
onderlinge discussie: meedoen is het adagium! De cursus start in de derde week van
September en omvat naast de vier avonden
enkele oefenwedstrijden. De voorinschrijving
is nu geopend, tot Pinksteren hebben leden
van vv Wacker, WIJC en vv IJhorst voorrang.
Aarzel daarom niet en schrijf je snel in!!
Voor de collecte voor de Hartstichting 2018
Meer informatie vind je op https://
zijn ruim vijftig vrijwilligers op pad geweest www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/
tussen 8 en 14 april in het dorp De Wijk en
opleidingen/verenigingsscheidsrechter
omgeving. Want ook in de Stapel, Noordwijk, Inschrijven kan door een bericht te sturen aan
Rogat en de Schiphorst gaat de collectebus
steef.vanbaalen@home.nl of via 0627061548.
rond. Geweldig dat onze collectanten dit elk
De kerken zijn geopend op:
10 mei, 12 mei en 13 mei en
19 mei t/m 21 mei van 12.00 uur tot 17.00
uur

Collecte Hartstichting
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Jeugd Apollo organiseert
zelfstandig concert

jeugdorkest en blokfluitgroep. De vereniging
bestaat dit jaar 120 jaar en viert dit met een
groot aantal evenementen. Kijk voor meer
informatie op www.apollodewijk.nl

Meander geeft concert
Op zondag 13 mei organiseert het Vrouwenkoor Meander samen met het popkoor Voices4U uit Havelte een gezamenlijk concert in
de Clementskerk te Havelte. Beide koren hebben Jannie Kroes als dirigent en Ellen Wynia
als pianiste. De naam Meander verwijst naar
het meanderende grensriviertje de Reest. De
koorleden wonen aan weerszijden van deze
Jeugdleden zelf een concert laten organiseren. rivier en voelen zich nauw verbonden met de
schoonheid van het meanderende en alsmaar
Dat is de opdracht van Ivo Kouwenhoven,
componist, dirigent en zeer actief in de jeugd- vrolijk voortkabbelende stroompje. Het alsmuziek, aan orkesten in Nederland. Zo kun je maar ongestoord vrolijk voortkabbelen staat
symbool voor het Vrouwenkoor Meander. De
de jeugd actief betrekken bij je vereniging.
Daarnaast kunnen ze alles zelf bepalen. Loca- schoonheid en het meanderen poogt het koor
tie, programma, aankleding. De jeugd van de te evenaren met het zingen van een mooi en
gevarieerd repertoire tijdens een optreden.
120 jarige Koninklijke Muziekvereniging
Apollo gaat deze uitdaging vol enthousiasme Aanvang 14.30 uur.
aan.
De eerste bijeenkomst verliep enigszins chaotisch, maar het is ook allemaal niet zo simpel.
Er zijn zoveel dingen die je moet regelen. De
datum was snel geprikt en de locatie ook.
Maar dat is niet het enige dat geregeld moet
worden. Al snel werden er ’subcommissies’
samengesteld voor de flyers, posters, programmaboekjes en persberichten. Over het
thema waren ze het snel eens: Popcorn. Daar
kun je meerdere kanten mee op. Popmuziek,
maar ook filmmuziek waar je popcorn bij eet.
Kortom, een top thema!
Binnenkort is de volgende vergadering waarbij de puntjes op de i worden gezet. Benieuwd
naar dit geheel door de jeugd georganiseerde
concert? Houd de berichten in de media dan
goed in de gaten! De jeugd gaat namelijk zelf
aangeven waar en wanneer het is.
Over de Koninklijke Muziekvereniging
Apollo
Apollo is een actieve muziekvereniging met
een harmonieorkest, slagwerkensemble,
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Ik wil plezier en prestatie combineren’

Theo van ’t Zand heeft zin aan nieuwe uitdaging bij
VV Wacker
Theo van ’t Zand uit Staphorst staat het nieuwe seizoen als hoofdtrainer van vv Wacker voor
de groep. De 43 jarige oefenmeester 2 is op dit moment nog trainer van USV Nieuwleusen.
En maakt daar het seizoen af. In de vijf jaren die hij werkzaam was in Nieuwleusen promoveerde de club van de 5e naar de 3e klasse.
Van ’t Zand heeft zin aan de nieuwe uitdaging bij VV Wacker zo geeft hij aan. ‘Het is voor
USV en mij zelf ook beter dat er straks een nieuw gezicht voor de groep staat. Wacker ken ik
nog van de periode dat ze speelden in de 2e klasse. Het is een club die bij me past. Ik heb
daar een goed gevoel bij. Dat bleek ook wel tijdens de gesprekken met de clubleiding. We
kwamen snel tot een akkoord’.
Als trainer probeert van ’t
Zand plezier en prestatie te
combineren. ‘Ik probeer de
spelers altijd te motiveren
om op tactisch en fysiek
gebied het maximale er uit
te halen. Ze moeten trots
zijn dat ze in het 1e elftal
voetballen en binding hebben met de club. Het trainingsaanbod is er op gericht om met plezier te
voetballen. Verder sta ik
dicht bij de groep. Zodat ik
weet wat er leeft’.
Als voetballer heeft van ’t
Zand zelf altijd bij Staphorst gevoetbald. ‘Van de
F’jes tot de promotie naar
de 2e klasse heb ik alle
elftallen doorlopen. In het
dagelijks leven is hij werkzaam als teamleider bij Univé Staphorst en Vollenhove. Zelf ziet hij best veel overeenkomsten tussen deze kantoorbaan en als trainer op het voetbalveld. ‘In beide gevallen ben je bezig
om mensen te coachen. Met als doel ze beter te maken. Je maakt eigenlijk een risicoanalyse.
Wat zijn de kansen, en wat zijn de bedreigingen en hoe ga je daar mee om’.
De nieuwe trainer ziet bij vv Wacker ook wel degelijk kansen. ‘Het is een leuk en jong team.
Bedoeling is om dit door te ontwikkelen en uiteindelijk zo hoog mogelijk te eindigen in de 4e
klasse. Op termijn moet er een stabiele groep ontstaan, die kan meedraaien in de 3e klasse’.
Bij zijn huidige club USV hanteert van ’t Zand het 4-3-3 of 4-4-2 systeem met succes. ‘Ik zie
daarin bij Wacker ook wel mogelijkheden. Het hangt ook af van de spelers die je tot je beschikking hebt. We moeten in ieder geval uit gaan van onze eigen kracht’.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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IVIO@school steunt zwembad De Slenken met € 500
Bob Wassenaar, oud-inwoner van de Wijk, heeft namens zijn werkgever IVIO@school een
cheque ter waarde van € 500 overhandigd aan Jan Faber, voorzitter van zwembad De Slenken in de Wijk. Het bestuur van het zwembad is blij met de donatie. Faber: ‘We hebben al
een goede bestemming voor het geld. We willen het gebruiken om de kleine glijbaan bij het
recreatie bad veiliger te maken. De traptreden worden bekleed met speciaal antislipmateriaal. Zo kunnen we, dankzij dit soort giften, het zwembad nog mooier en veiliger
maken.’

Inzameling oud ijzer
Al sinds 2011 zamelt stichting V.I.C. oud ijzer in voor kindertehuis Huis van Vreugde
(Ikhaya Lenjabulo) in Zuid-Afrika. De laatste jaren gaat het geld naar het onderhoud van de
twee auto’s die het kindertehuis heeft. Op schooldagen wordt er veel gereden, omdat de kinderen uit de wijde omgeving naar het kleine schooltje komen. De dorpelingen vinden de
school een belangrijke aanwinst voor het dorp.
Stichting Huis van Vreugde heeft zijn roots in De Wijk, dus is het goed om dit plaatselijk
initiatief te steunen. Staat het Oud ijzer u in de weg? Zoals, fietsen, accu’s, aluminium, koper,
wasmachines, leiding-werk etc. …, (allesbehalve koelkasten en vriezers). U kunt een bijdrage
leveren zonder dat het u echt wat kost. De opbrengst gaat volledig naar de kosten en onderhoud van de auto’s voor het kindertehuis. Breng het oud ijzer dan elke zaterdag van 11.00 –
16.00 uur naar Commissieweg 13 in De Wijk. Ophalen kan eventueel ook in De Wijk,
Koekange en Veeningen. Grotere hoeveelheden kan eventueel in een bredere straal om De
Wijk. Bel dan even voor een afspraak: 0522 - 441554 www.huisvanvreugde.nl
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Geweldige start Koningsdag De Wijk
Koningsdag in De Wijk is voortvarend van
start gegaan vanmorgen. Dit begon traditiegetrouw met de rommelmarkt op het Holwortelplein. Waar de kinderen hun spulletjes hadden uitgestald. De zelf ook jarige burgemeester de Groot was aanwezig om de aubade af
te nemen. Dit gebeurde met medewerking
van de Koninklijke muziekvereniging Apollo.

Voor de vele kinderen was het Huttenspektakel ongetwijfeld het hoogtepunt. De kinderen konden zich naar hartenlust uitleven
met spijkers en hout om de mooiste hut te
timmeren. Als afsluiter was er vanmiddag
een fiets puzzeltocht. De organisatie was in
handen van Oranjevereniging De Wijk.

Apollo in nieuw jasje gestoken door Coop
In het 120 jarig jubileum van Apollo zijn de leden door Niek Slomp van Coop Dunnink in de
Wijk gesponsord met een nieuw modern Apolloblauw jasje. Tijdens Koningsdag heeft Apollo
Niek bedankt voor zijn bijdrage en het nieuwe uniform met trots gepresenteerd aan de inwoners van de Wijk. De leden, maar ook het publiek waren enthousiast over de upgrade van de
vereniging.
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Kranslegging bij graf sergeant Latham
Groep 8 van OBS de Horst is donderdagmiddag 26 april naar het kerkhof in De Wijk geweest
in het kader van de 4 mei herdenking. Samen met Meester René van der Veen en directrice
Valentine de Ruyter werd er daarna een krans gelegd bij het graf van de gesneuvelde sergeant
Ferdinand Graham Latham die begraven ligt op de gemeentelijke begraafplaats in De Wijk.
De school heeft het graf van Francis
Graham Latham geadopteerd. Het graf is
op de begraafplaats in De Wijk het enige
oorlogsgraf van het Gemenebest uit de
Tweede Wereldoorlog. Begin jaren tachtig werd het ‘graf geadopteerd’ door de
school. Sindsdien worden er elk jaar
rond dodenherdenking op 4 mei bloemen
gelegd door alle schoolverlaters. Sergeant Latham van de Royal Australian Air
Force sneuvelde op 5 mei 1943.
Het schoolbestuur vindt de traditie van
herdenken en kranslegging belangrijke
aspecten om kinderen mee in aanraking te laten komen. Zo hebben de leerlingen de afgelopen periode tijdens de geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog gewerkt. De leerlingen hadden zelf verhalen en gedichten gemaakt over oorlog en vrijheid. En mochten deze
voorlezen bij het graf van Francis Graham Latham. Hier werd ook een minuut stilte in acht
genomen. Wethouder Jan van 't Zand was hier ook bij aanwezig. Het werd een sfeervolle
herdenking.

Inloopavond herinrichting Dorpsstraat druk bezocht
De herinrichting over de Dorpsstraat in de Wijk is woensdagavond 25 april druk bezocht. Na
de voorbereiding in 2017 met de projectgroep bestaande uit ondernemers en inwoners van het
dorp en medewerkers van de gemeente, start binnenkort het traject voor de ‘nieuwe’ Dorpsstraat.
Uitvoering
De eerste werkzaamheden, de kap van de minder vitale bomen, zijn uitgevoerd en nu gaan de
nutsbedrijven meerdere kabels en leidingen vervangen en verleggen. Ook de trottoirbanden
zijn al weg gehaald. De aanleg van het nieuwe wegdek met een hemelwaterriool start in mei.
Bewoners en ondernemers werden geïnformeerd over de omleidingsroutes en fasering. Ook
de aannemer die het werk uit gaat voeren, was aanwezig. De herinrichting van de Dorpsstraat
wordt uitgevoerd vanaf het Veenhovenplein tot aan Ontmoetingscentrum De Havezate. Als
alles volgens planning verloopt, dan is de ‘nieuwe’ Dorpsstraat eind 2018 in volle glorie voor
iedereen te bewonderen.
Herinrichting Dorpsstraat
De herinrichting in het kader van het centrumplan de Wijk is een invulling van de doelstelling: “een toekomstig de Wijk waar het goed wonen, winkelen en ondernemen is en waarin
de Wijk aantrekkelijk is voor bezoeker en inwoner.”
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Marathon voor Martijn
levert € 3.800 op

gnose steeds achteruit gegaan. Medicijnen
tegen ALS zijn er niet. Gelukkig wordt er heel
veel onderzoek gedaan naar ALS en naar behandelmethoden. En er gloort hoop. Weliswaar gaat het om een experimentele behandeling en is het allerminst zeker dat Martijn
weer zal kunnen lopen. Toch bestaat de kans
dat het medicijn het ziekteproces vertraagt.
Het was reden genoeg om met deze actie alles
op alles te zetten om veel geld bij elkaar te
krijgen voor de behandeling. De behandeling
kost € 35.000 en er is geen verzekering die dit
vergoedt.
Donaties blijven welkom
De stichting blijft de komende tijd verschillende acties houden om geld in te zamelen.
Via www.heldenvanmartijn.nl kun je op de
hoogte blijven en natuurlijk ook doneren.

De sportmarathon die Atlas Sport zaterdag
organiseerde, heeft een geweldig eindbedrag
opgeleverd: maar liefst € 3.800 werd bij elkaar gehaald door een groep fanatieke sporters. Ze wisten zich financieel gesteund door
familie en vrienden en ook veel bedrijven
droegen graag hun steentje bij.
Martijn
De opbrengst gaat naar de stichting Helden
van Martijn. Martijn (39) woont in De Wijk,
samen met zijn vrouw Eveline en zoontjes
Jurriën (5) en Yannick (3). Sinds eind 2015
weet Martijn dat hij ALS heeft. ALS
(amyotrofische laterale sclerose) is een ingrijpende ziekte waarbij de spieren één voor één
uitvallen, tot uiteindelijk ook de ademhalingsspieren worden aangetast.
Experimentele behandeling
De gezondheid van Martijn is sinds de dia-
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