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Dorpsbelangen Wijster
Dorpsbelangen Wijster heeft als doel het behartigen van de algemene belangen
van de inwoners van Wijster e.o. en het verbeteren van de leefbaarheid.
Dit proberen we te bereiken door het opzetten van projecten, overleg met de
gemeente en het initiatief nemen in- of ondersteuning bieden bij het opzetten
van voorzieningen.
Voor meer informatie, tips, opmerkingen enz. mail ons: dorpsbelangenwijster@outlook.com.

Uitreiking prijzen WOEK
Dorpsbelangen heeft middelen beschikbaar, welke het dorp
toebehoren. Middels WOEK willen we ervoor zorgen dat de
gelden goed besteed worden. Hiervoor konden
verenigingen een aanvraag indienen met een specifiek,
duurzaam doel. Duurzaam in de zin dat het een blijvend
iets is waar veel inwoners wat aan hebben.
We hebben 7 inzendingen voor WOEK ontvangen van
verenigingen uit het dorp. De jury, bestaande uit Erik
Doezeman, Tinka Neutel en Emco Dolfing, hebben zich
gebogen over de inzendingen en het beschikbare prijzengeld toegewezen aan de
verenigingen die daar volgens hen voor in aanmerking kwamen.
Slechts één inzending heeft geen bedrag ontvangen. Dit betreft school, De Zuiderenk. Hun
project was volgens de jury te groot en de aanvraag was niet specifiek genoeg. Maar wellicht
kunnen we op een later moment helpen bij de realisering van een nieuw, groen schoolplein.
De andere inzendingen krijgen allemaal een bijdrage om hun wensen voor de vereniging te
realiseren. De prijzen werden uitgereikt, na uitleg van Emco Dolfing, tijdens de Weidemarkt,
6 oktober jl.. door Oscar Rensing.

‘Winnaars’: Tafel 24, VV Wijster, Kinderwerk, Boermarke, SSW, Dorpshuis de Weidehoek

Fietsen op de VAMberg
De aanleg van de fietsroute is gestart en 19 oktober kan de VAMberg voor het eerst
beklommen worden.
Wilt u meer weten over fietsen op de VAMberg? Volg facebook@opfietseindrenthe en houd
de websites in de gaten voor nieuws:
www.provincie.drenthe.nl/vamberg en www.opfietseindrenthe.nl

Kunstwerk Beilerweg
Het kunstwerk op de archeologische vindplaats aan de Beilerweg is opnieuw hersteld. Wij
hopen dat het nu zo blijft!

