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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.

Kern met Pit!

Dorpsbelangen Wijster heeft in 2016 mee gedaan aan MOEK van de gemeente Midden Drenthe en aan Kern met
Pit van de KNHM voor het realiseren van een Social sofa in Wijster.
Verder heeft het Rabofonds hier ook een bijdrage aan toegevoegd om het geheel te realiseren.
Het mozaïeken aan de Social sofa is zo goed als klaar, we zullen u dan ook in het vroege voorjaar uitnodigen
voor de onthulling hiervan bij de Weidehoek in Wijster.
Aan het meedoen aan Kern met Pit zat een vervolg; de opdracht om
uiteindelijk het geldbedrag te krijgen hield in dat er enkele momenten waren
in het afgelopen jaar om te laten zien hoe het project
was gevorderd. Alle deelnemers (in totaal 12) die hadden meegedaan aan de
editie van 2016 kregen hierin begeleiding van een toegewezen ambassadeur
vanuit de KNHM.
Die kwam een paar keer langs om te kijken wat de stand van zaken was en
of er nog ondersteuning in welke vorm dan ook nodig was.
Wij hadden een kleinschalig project, maar er waren ook projecten zoals het
verbouwen van een keuken in een buurthuis, het aanleggen van een
schoolplein, het herinrichten van een speeltuin;
kortom de aanmeldingen waren divers.
Op 21 januari kwamen de deelnemers van 2016
weer bij elkaar om de prijs ‘deelnemer Kern met
Pit’ in ontvangst te nemen met bijbehorend
geldbedrag. Van die 12 deelnemers werd er een
winnaar uitgeroepen
die kreeg boven op de roem een extra geldprijs toegekend, en maakt kans om tijdens
de landelijke actie nog een prijs te winnen.
Holte was de mooie winnaar met de bijen en vlindertuin. Dit heeft u vast kunnen
lezen in alle kranten.
Wij waren blij met onze prijs en deelname en
hopen dat het gehele dorp hier binnenkort van kan genieten!

Buurtpreventie
Aanmelden voor de buurtpreventieapp kan nog steeds door een email te sturen met je naam en mobiele tel.nummer naar
dorpsbelangenwijster@outlook.com.

