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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.

Herhaalde oproep: Tips voor een boek over Midden-Drenthe gevraagd!
De gemeente gaat een boek maken over onze gemeente met foto's en gedichten.
In dit boek komt Midden-Drenthe in woord en beeld. De gemeente wil graag ook onze hulp als inwoners van
Wijster. Jullie kennen tenslotte ons dorp en omgeving het best!
Weten jullie mooie plekjes die niet mogen missen in een boek over Midden-Drenthe, maak van de plek een korte
omschrijving met eventueel een foto en mail dat voor 17 april a.s. naar: dorpsbelangenwijster@outlook.com
Wij van Dorpsbelangen sturen de inzendingen door naar de gemeente.

__________________________________________________________________________________

Social Sofa

Buurtpreventie

Het mozaïeken aan de Social Sofa is klaar! Hij is nu ook gevoegd.
Houdt onze berichtgeving via de website van Wijster en de
Facebookpagina voor de datum van het plaatsen bij ‘de
Weidehoek’.

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

Zwerfvuilactie
Woensdagmiddag 5 april zijn kinderen van de Zuiderenk samen met een aantal ouders en leden van
Dorpsbelangen Wijster, Wijster doorgeweest om het vrij te maken van zwerfafval. Ook werd er een stuk
Marsweg, een stuk Beilerweg en een stuk Drijberseweg
meegenomen.
Toen de kinderen uit school kwamen om 14:00 kregen degenen
die mee wilden eerst wat drinken en een koekje. Daarna werden
er groepjes gemaakt en routes verdeeld.
Enthousiast gingen de kinderen met de door de gemeente en
Nederland Schoon beschikbaar gestelde hulpmiddelen aan de
slag.

Rond 16:00 waren de routes gelopen en was er flink wat
afval verzameld. Zo is Wijster weer een stukje schoner.

