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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.

Herinnering oproep: Belangstelling Jeu de Boules baan?
Door WOEK hebben we een aantal verenigingen uit Wijster geholpen
om plannen te kunnen realiseren. Bij de ingediende aanvragen was ook
een aanvraag van de buurtvereniging Marsweg/Nieuwe Es voor de
aanleg van een Jeu de Boules baan.
In samenwerking met de gemeente willen we kijken of we een Jeu de
Boules baan in Wijster kunnen realiseren. Daarvoor willen wij en de
gemeente eerst graag weten of hier een breder draagvlak voor is in het
dorp.
In de Dorpskrant van oktober heeft een oproep gestaan met de vraag
of er belangstelling is voor een Jeu de Boules baan in Wijster. Hierop is
echter geen enkele reactie gekomen.
Voordat wij verder kunnen gaan met de aanleg van een Jeu de Boules
baan moeten we weten of er daadwerkelijk draagvlak binnen Wijster is.
Ook zoeken we hulp van 1 of 2 inwoners van Wijster om met ons mee
te denken over o.a. de plek voor een Jeu de Boules baan.
Zou een Jeu de Boules baan volgens u/je een toegevoegde waarde
bieden voor het dorp, reageer dan richting Dorpsbelangen!
Reacties liefst e-mailen naar dorpsbelangenwijster@outlook.com.

Social Sofa
Buurtpreventie
Aanmelden voor de
buurtpreventieapp kan
nog steeds door een email te sturen met je
naam en mobiele
tel.nummer naar
dorpsbelangenwijster@
outlook.com.
Inmiddels zijn er borden
geplaatst bij de
toegangswegen van
Wijster dat er een
buurtpreventieapp is.

De Social Sofa schiet mooi op.
21 januari gaan Alie Oortwijn en
Geesje Bouwmeester naar Emmen
om daar het project te presenteren
voor “Kern met Pit”, één van de
partijen die de Social Sofa
financieel mogelijk maken.
Als de Social Sofa klaar is zal hij
geplaatst worden bij het Dorpshuis
“de Weidehoek”. We laten u/je
weten wanneer dat zal gebeuren.
Wil je graag nog een keer helpen?
Laat het weten via ons e-mailadres.

