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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.

allemaal erg enthousiast!
“Ies eem andere proat”
werd er gezegd. “Gezellig,
zo leer je nog eens
mensen kennen”, gaf een
ander aan.

Social Sofa
Het mozaïeken op de
Social Sofa is in volle
gang. Ca 2 dagdelen per
week wordt er aan de
bank gewerkt met
groepjes van steeds
andere samenstelling.
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!

Lijkt het je leuk om een
keer te komen
mozaïeken? Laat het
weten via
dorpsbelangenwijster@
outlook.com !

Degenen die tot nu toe
hebben geholpen zijn

WOEK - Wijster op eigen kracht!
Om plaatselijke initiatieven van verenigingen en stichtingen te stimuleren hebben wij financiële middelen beschikbaar
gesteld. Hiervoor kon elke vereniging of stichting uit Wijster voor de zomervakantie een aanvraag (maximaal € 500,--)
indienen.
Totaal ontvingen wij 10 leuke aanvragen:
- Dorpshuis Wijster: geluidsinstallatie
- Peuterclub Dikkertje Dap: boekstartuurtje
- SGV Wijster: flikflaktrainer en nieuwe vlag
- Stichting Sportvoorziening Wijster: een ventilatiesysteem en aanschaf materialen
- VV Wijster: kleding vrijwillige jeugdscheidsrechters
- Buurtvereniging de Kwezels: sportshirts
- Tienerclub Koko: shirts voor activiteiten
- Kinderwerk Wijster: achterwand bij playbackshow en schminkkoffer
- Buurtvereniging Marsweg-Nieuwe Es: Jeu de Boules baan en WhatsApp borden
- Ouderraad: uitdagender schoolplein
De aanvragen zijn beoordeeld door een deskundige onafhankelijke jury, namelijk Tinka Neutel (dorpscontactpersoon voor
de gemeente) en Luit Hummel (BOKD). De uitreiking van de prijzen vond plaats tijdens de ‘Weidemarkt’ d.d. 8 oktober jl..
Het beschikbare bedrag is uiteindelijk als volgt verdeeld:€ 500,00 voor VV Wijster,
€ 415,00 voor SGV (flikflaktrainer), € 250,00 voor Kinderwerk Wijster (nieuwe achterwand), € 500,00 voor Stichting
Sportvoorzieningen Wijster (ventilatie-systeem) en € 150,-- voor peuterclub Dikkertje Dap.
Voor een aantal aanvragen zijn alternatieven. Zo kunnen de WhatsApp-borden via de gemeente aangeschaft worden. Dit is
inmiddels al in werking gezet. Zo zal er bekeken worden of de Jeu de Boules baan tot stand kan komen na een grotere
uitvraag in Wijster. Dit ook in samenwerking met de gemeente Midden Drenthe.
Wij vinden het goed om te zien dat er zoveel goede initiatieven zijn in ons dorp!

