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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.

Buurtpreventie
WhatsApp
Afgelopen voorjaar is de
WhatsApp groep
Buurtpreventie Wijster
gelanceerd.
De spelregels zijn na te lezen
op www.wijster.info.
Eén van de ‘spelregels’ is dat
de groeps-app alleen gebruikt
wordt waarvoor het bedoeld
is. En niet gebruikt wordt
voor onderling contact en
privéberichten. Daarnaast
wordt in de ‘spelregels’
aangegeven hoe te handelen
in geval van een incident.
Janneke Hegen-Geerts en Alie
Oortwijn-Woltinge zijn de
beheerders van de groepsapp. Aanmelden voor de
groeps-app kan door je naam
en mobiele nummer aan ons
door te geven via e-mail:
dorpsbelangenwijster@
outlook.com.

Social Sofa krijgt vorm
De Social Sofa is in
Wijster! Het ontwerp,
grotendeels gemaakt door
Herman Schuur, is op de
sofa getekend en
inmiddels is er begonnen
met mozaïeken. Geesje,
Greetje en Lianne
Bouwmeester, Trudy
Bosgraaf en Esther
Westerbeek hebben een
workshop gevolgd voor
het mozaïeken.
Het doel van de Social
Sofa is om samen iets
moois te maken voor in

het dorp, zodat iedereen
er plezier van heeft. Hoe
meer inwoners een
bijdrage hebben geleverd
hoe mooier!
Er is nu een aantal keren
een ochtend aan de bank
geplakt. En het begint er
al mooi uit te zien.
Lijkt het je leuk om een
keer te komen
mozaïeken? Laat het
weten via
dorpsbelangenwijster@
outlook.com !

WOEK
Wijster op eigen kracht!
Om plaatselijke
initiatieven van
verenigingen en
stichtingen te stimuleren
stellen wij financiële
middelen beschikbaar.
Hiervoor kon elke
vereniging of stichting uit
Wijster een aanvraag
(maximaal €500,--)
indienen.
Totaal ontvingen wij 10
leuke aanvragen.
De aanvragen zijn
inmiddels beoordeeld door
een deskundige
onafhankelijke jury!

De uitslag zal bekend
worden gemaakt tijdens
de Weidemarkt 8 oktober
a.s.. Het exacte tijdstip
zal nog aan de
deelnemende
verenigingen
gecommuniceerd worden.

