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Op zaterdag 9 april was de opruimactie van het zwerfvuil rond Wijster. Om 13:00 uur was het
verzamelen bij het Dorpshuis. Na een kop koffie/thee gingen met een heerlijk voorjaarszonnetje 3
teams op pad om de ingangsroutes Beilerweg, Drijberseweg en Kampsweg/Wijsterseweg te gaan
opruimen. Ieder team was voorzien van een skelter+kar, zodat het afval weer makkelijk meegenomen
kon worden. Rond 15:30 waren de 3 teams weer bijna gelijktijdig terug. Het afval is daar nog verder
gescheiden
zodat het blik en glas in de juiste container
gaat. In totaal
zijn er 8 (!) zakken vol afval opgehaald. Na
een broodje
knakworst plus een diploma voor de kinderen
werd het afval
weggebracht en kon de actie als geslaagd
worden
afgesloten.

Een bedankje voor iedereen die heeft meegeholpen!!!

Kraamvisite
Het bestuur van Dorpsbelangen Wijster is op
kraambezoek geweest bij mede bestuurslid Arjan
Mulder. Arjan en Simone zijn trotse ouders geworden
van Louise en het bestuur kwam dit vieren met de
bijbehorende cadeaus.
Foto: het bestuur met de trotse ouders.

WOEK – Wijster op eigen kracht!
Om plaatselijke initiatieven van verenigingen en stichtingen te stimuleren stellen wij financiële
middelen beschikbaar. Hiervoor kan elke vereniging of stichting uit Wijster een aanvraag
(maximaal €500,--) indienen via dorpsbelangenwijster@outlook.com. Dit dient te gebeuren voor
1 juli 2016.
De aanvragen zullen beoordeeld worden door een deskundige onafhankelijke jury! De uitslag
wordt bekend gemaakt in september 2016.
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Update Social Sofa
Achter de schermen zijn we nog steeds druk bezig met de aanschaf van een Social Sofa.
We hebben aanvragen ingediend bij fondsen voor de aanschaf en inmiddels bijna het volledige bedrag
bij elkaar door bijdragen van De gemeente Midden-Drenthe, Kern met Pit en het Rabofonds.
De Social Sofa is besteld en het bedrijf is inmiddels bezig om
het ontwerp, gemaakt door Herman Schuur, op de Sofa te
tekenen, zodat inwoners uit Wijster in groepjes de bank
kunnen gaan mozaïeken. Binnenkort volgt er meer informatie.
Houdt ook de Facebook pagina “Wijster ons dorp” in de gaten.

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.
In de toekomst mag u van ons verwachten dat wij de plannen van gemeente en provincie kritisch
volgen en waar nodig op zullen komen voor de belangen van Wijster. Verder willen wij ons op
positieve wijze inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp, dit willen wij doen door zelf voorstellen te
doen om knelpunten op te lossen of door deel te nemen aan projecten die iets toe te voegen hebben
aan de leefbaarheid. Ook andere verenigingen kunnen op onze steun rekenen bij het opzetten en
uitvoeren van plannen of projecten.
U/Je kunt al donateur worden voor slechts € 5,-- per jaar (geïncasseerd in juli van elk jaar).
Nog geen donateur en wilt u/je dat wel? Laat het weten via dorpsbelangenwijster@outlook.com!

