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Uitnodiging thema avond bestuursfuncties in Wijster
Zoals in de vorige dorpskrant was vermeld gaan we graag met alle besturen van verenigingen uit het dorp Wijster
in gesprek over de mogelijkheden van samenwerking.
In de dorpskrant was aangegeven dat dit 29 november zou plaatsvinden, dit is verplaatst naar woensdag 7
december aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis in Wijster.
Eline Faber zal als gastspreker aanwezig zijn om ons deze avond ondersteunen om met elkaar in gesprek te gaan
hoe we dit mogelijk vorm kunnen geven. Eline Faber is een professional op het gebied van het begeleiden van
zowel veranderprocessen in organisaties als individuele ontwikkeltrajecten. Daarnaast is ze een bevlogen
dagvoorzitter en procesbegeleider van themabijeenkomsten en evenementen. Ze levert graag een bijdrage aan
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op kleine en grotere schaal.
Doel van de avond is om te onderzoeken wat we samen kunnen doen om een gezamenlijk probleem dat we
hebben op te lossen: het vinden en behouden van voldoende vrijwilligers voor bestuursfuncties en andere
werkzaamheden die nodig zijn om ons verenigingsleven in stand te houden.
We willen iedereen dan ook van harte uitnodigen om aanwezig te zijn op 7 december!
Omdat we graag willen weten wie er komt (i.v.m. een hapje en drankje) vinden we het fijn dat de opgave gaat
naar dorpsbelangenwijster@outlook.com
Tot 7 december!
Werkgroep Dorpsvisie Wijster
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Een pagina vol informatie en wetenswaardigheden voor onze senioren,
die zeker ook het lezen waard is voor de 50-minners!

Seniorensoos
In de 1ste week van september is de seniorensoos weer op de dinsdagmiddag gestart.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Elslo, telefoonnummer: 562041 of jan.elslo@hetnet.nl
Koersbal spelen in dorpshuis De Weidehoek?
Indien iemand belangstelling heeft graag contact opnemen met:
Jan Elslo, telefoonnummer: 562041 of jan.elslo@hetnet.nl

Jeu de boules
Dorpshuis De Weidehoek gaat in de achter-/zij-tuin van het dorpshuis een jeu de boules baan
aan leggen. Hiermee kan men een extra buitenactiviteit ook voor senioren, buurtverenigingen
of andere clubs aanbieden.
Graag hoort het dorpshuis of er nog meer vrijwilliger zijn die willen helpen met de aanleg van
de jeu de boules baan.
Hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur van dorpshuis De Weidehoek.
Zorgcafé Westerbork
Wanneer: Donderdag 17 November, van 19.30 tot 21.00 uur.
Waar: Recreatiezaal Kruumtenhoes. Kruumten 9431LB Westerbork
Thema: Hoe langer thuis blijven wonen met Dementie.
Met medewerking van Renate Nagelhout, casemanager dementie Icare
Na ruim twee jaar (gevolg Covidmaatregel ) wordt er weer een zorgcafé gehouden in de recreatiezaal van de
Kruumten. Iedereen is van harte welkom!
Renate geeft uitleg over de diverse ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met dementie en hun
mantelzorger. Wat zijn de mogelijkheden, wat komt je tegen, waar kun je terecht met de vragen? Renate heeft
een ruime praktijkervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie en hun naaste. Ze gaat
met ons in gesprek en geeft advies.
Zaal open om 19.15 uur ! (Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden, een vrijwillige bijdrage mag in het
spaarvarken)
Kijk voor belangrijke adressen en telefoonnummers op de achterkant van de dorpskrant
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Dingen wijten aan het verleden maakt ze nog niet beter.
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Playbackshow Kinderwerk was genieten
Eindelijk…! Afgelopen herfstvakantie was er na een stop van ruim drie jaar weer een playbackshow van
Kinderwerk. Veel kinderen hadden er enorm veel zin in om eindelijk hun optreden te laten zien die
eerder niet door mocht gaan. Andere vooral jongere kinderen waren wat meer afwachtend.
Playbackshow? Nog nooit gezien, nog nooit eerder meegedaan, wat is dat precies? Zij kwamen liever
lekker kijken. En wat hebben ze een prachtige show voorgeschoteld gekregen. Er waren ruim 40
kinderen die samen 17 liedjes lieten zien. Van K3, Kinderen voor Kinderen en de Pinguïndans tot
Normaal, De Suskes en het Vliegerlied.

In het voorprogramma: Edwin ft. Britt & Isa met het bestuur. Warm draaien met een partymix!

Er waren twee prijscategorieën waar de driekoppige jury –Greetje, Edwin en Marten- ieder drie bekers
mocht uitreiken. In de categorie “groep 1 t/m 6” gingen de prijzen naar:
3e prijs: Noah van der Giezen, Ruby Langenburg en Louise Mulder met Waterval van K3
2e prijs: Fleur Schoolderman en Michelle Wijnands met La Festa van Luna
1e prijs: Milou Muggen en Vie Willemse met Hartbeat van Rein & Vajen
Hallo wij zijn Vie en Milou.
Wij hebben vorige week de eerste prijs gewonnen met de Playbackshow. Wij playbackten het nummer
Hartbeat. We hebben het nummer hartbeat gekozen omdat mijn zus Nena het aan het luisteren was op
een speakertje.
We hebben ongeveer 25 keer geoefend voor de playbackshow. We hadden afgesproken dat we bij het
stukje ‘Sneller dan een hartbeat’ gingen verwisselen van plek. Ik (Milou) vond het leuk dat ik gemake-upt
werd en dat mijn haren gekruld werden. Vie wilde graag de jongen zijn en ze had een stropdas en een
kuifje.
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Ik (Milou) wilde graag een glitterhoedje op maar mijn
vader (de presentator van de avond) wou die ook en we
hadden er maar één. Toen hebben we bedacht dat papa
het hoedje op mocht en dan vragen aan ons ging stellen
en als hij dan ging zeggen ‘Veel succes!’ dan pakte ik het
hoedje af!
Het was erg spannend toen we eenmaal op het podium
stonden want het was voor heel veel mensen. Tijdens
het optreden ging het heel goed.
Eerst was er een pauze en toen ging groep 7 en 8.
Daarna was er nog een pauze, toen was de
prijsuitreiking. Eerst dachten we dat iemand anders
zou winnen maar toen ze zei dat wij het waren, waren
we zo blij!
Bedankt voor iedereen die er was!
Groetjes Vie en Milou

Het tweede deel van de avond waren groep 7 en 8 aan de beurt om hun acts te tonen. De jury had er
een harde kluif aan om de top 3 aan te wijzen. De uitslag werd:
3e prijs: Wout de Jong, Stijn Vereecke en Dim Willemse met Het Vliegerlied van Café de Block
2e prijs: Marije Bleijs, Zara Dolsma en Maud Valent met Timber van Pitbull & Kesha
1e prijs: Norah van der Glind, Laurentien Prikken en Sophie Zwiers met Friends van Marshmello & Anne-

Marie
Wij zijn super blij dat we de winnaars van de playbackshow 2022 zijn geworden! We bedanken de jury en
het publiek voor het beoordelen/kijken naar ons optreden. En dat we een
stukje mochten schrijven voor het dorpskrantje.
We hadden er een lange tijd voor geoefend. We vonden het ook heel leuk dat alle mensen enthousiast
over ons waren! We hadden ook veel moeite gestoken in ons uiterlijk en ook vooral in ons haar. We
vonden het opmaken vooral heel leuk. We hadden leuke dagen tijdens het oefenen en erna. We vonden
dat alle andere optredens ook heel goed waren!
We hebben super veel zin in
volgend jaar!
Norah, Sophie en Laurentien
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Winnaars: van harte gefeliciteerd! Alle deelnemers: super goed gedaan! Er kwamen leuke dansjes,
mooie kostuums en hele feestelijke decors voorbij. Doen jullie de volgende weer mee? Hopelijk zijn de
kinderen in het publiek helemaal enthousiast geworden en geven zij zich dan ook op. De deelnemers uit
groep 8 kunnen volgend jaar meedoen met de 12+ playbackshow van de VvV. Succes!

Nogmaals veel dank aan alle vrijwilligers en sponsoren! Dankzij hun hebben we er in samenwerking met
de VvV en SSW een geweldige avond van kunnen maken voor jong en oud.
Ben, Selina, Rolf, Peter, Marjolijn, Esther, Karla en Tarja

DORPSKRANT “WIESTER MIEN DÔRP”

7

DORPSKRANT “WIESTER MIEN DÔRP”

8

DORPSKRANT “WIESTER MIEN DÔRP”

9

DORPSKRANT “WIESTER MIEN DÔRP”

10

DORPSKRANT “WIESTER MIEN DÔRP”

11

DORPSKRANT “WIESTER MIEN DÔRP”

12

DORPSKRANT “WIESTER MIEN DÔRP”

Hospers Wijster
Tel: 06-51648790

CARAVANen
CAMPERSTALLING
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Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden. Zegt Jan: "Het probleem bij vrouwen, is dat ze weigeren te
aanvaarden dat ze ouder worden. Ze gebruiken allerlei trucjes om het te verbergen." "Jij hebt het bij het rechte
eind", zegt Piet. "Ik ken een middel om hen te ontmaskeren. Als je wilt weten of uw vrouw hardhorig wordt, ga
dan op tien meter van haar vandaan zitten en stel een vraag. Als ze niet antwoordt ga je op vijf meter afstand
zitten en stel de vraag opnieuw, dan op twee meter en tenslotte op één meter." Jan vindt het een schitterend
idee en thuis gekomen neemt hij meteen de proef op de som.
Terwijl vrouw lief in de tuin de was ophangt, gaat hij op een tiental meter van haar vandaan zitten en vraagt:
"Schat, wat eten we deze middag?" Er komt geen antwoord. Hij verkleint de afstand met ongeveer de helft en
stelt de vraag opnieuw: “Schat, wat eten we deze middag? “Er komt geen antwoord. Hij komt nog dichterbij zitten
en vraagt: "Schat, wat eten we deze middag?" Opnieuw geen antwoord. Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat
naast haar staan en vraagt luid en klaar: "Schat, wat eten we deze middag? “De vrouw draait zich om, kijkt hem
geërgerd aan en antwoordt: "Voor de vierde keer, kip met frieten!!"

Oma komt in het rusthuis terecht en iedereen staat klaar om haar te helpen. De verpleegsters wassen haar, geven
haar een uitgebreid ontbijt en zetten haar in de stoel voor het venster met zicht op de prachtige tuin. Alles lijkt
perfect tot oma ineens lichtjes naar rechts begint over te hellen. Onmiddellijk storten twee verpleegsters zich op
haar en zetten haar terug goed recht in haar zetel. Alles lijkt zich terug te normaliseren tot oma naar links begint
over te hellen. Weer snellen de verpleegsters toe om haar terug in de correcte houding te hijsen. Enkele dagen
later komt de familie op bezoek om te zien hoe omaatje het maakt. "Is alles goed verlopen tot nu toe, zijn ze
vriendelijk?" "Het is hier nog niet zo slecht, behalve dat je geen kans krijgt om een scheet te laten!"

Op de luchthaven John F. Kennedy van New York stijgt een vliegtuig op, op weg naar Schiphol. De piloot neemt de
microfoon en zegt: "Ik verwelkom iedereen aan boord voor de vlucht naar Amsterdam. De weersvoorspelling is
uitstekend en de vlucht zal verlopen zonder incidenten. Ik raad de passagiers aan om na de film even de ogen te
sluiten om...." Plots wordt de verbinding enkele seconden verbroken en dan horen de passagiers een
verschrikkelijke gil en de piloot die roept: "Oei oei oei!!! OH MIJN GOD!!! " Daarna is alles muisstil. De passagiers
kijken elkaar angstig aan. De stewardessen lopen snel heen en weer, maar nochtans blijft het vliegtuig op
dezelfde hoogte. Plots horen ze gekraak in de microfoon en horen de passagiers de piloot zeggen : "Dames en
Heren, mijn oprechte verontschuldigingen. Maar een stewardess heeft een kop koffie op mijn schoot laten vallen
en u zou de voorkant van mijn broek eens moeten zien! " "Dat is nog niks!", schreeuwt een passagier. "U zou mijn
broek van achteren eens moeten zien!!!"
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Vrijdag 16 december
Vrijwilligersavond!!!
Reserveer deze datum alvast
in uw agenda!!! Gezellig het jaar
afsluiten onder genot van een hapje
en een drankje!

Aanvang: 17:00
Opgeven bij Adrie, 0641458849
of op de lijst in de kantine.
(Graag voor 10 december)
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Uitvoering SGV Wijster
Op zaterdag 5 november was het dan zover. Na twee coronajaren mochten we
eindelijk weer laten zien wat de leden allemaal kunnen! Dit jaar stond de gymuitvoering in het
teken van de Lion King.
De kinderen – vanaf 3 jaar – hebben op prachtige wijze de rollen van leeuwtjes, hyena’s en
antilopen vertolkt. En natuurlijk waren daar ook Rafiki, Timon en Pumba, Scar, Mufasa, Saribi,
Nala en Simba!
Tijdens de voorbereidingen is er door ouders van de leden hard gewerkt om een prachtig decor
en mooie kostuums te maken. Ook werden we tijdens de avond zelf ondersteund door
vrijwilligers. Hiervoor onze grote dank, want de inzet van al deze mensen maakt de uitvoering
tot een succes!
Onze complimenten voor de leidsters, Jiska Abbing een Emma Oosterloo, die er een
fantastisch geheel van hebben gemaakt. En uiteraard klonk er ook luid applaus voor de leden,
die hier ieder op hun eigen manier een prachtige uitvoering aan hebben gegeven.
We kijken terug op een hele geslaagde avond!
Bestuur Gymvereniging SGV Wijster
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KANARIE PIETJE VERMIST!!
Sinterklaas en zijn pietjes zijn alweer onderweg op de boot naar Nederland. Nu is er een bericht
gekomen dat kanarie pietje vermist is. Misschien op de verkeerde boot gestapt?
Willen jullie mee helpen zoeken zodat kanarie pietje op tijd terug is voor pakjesavond?
Jullie kunnen beginnen helpen te zoeken wanneer sinterklaas in het land is aangekomen.
Kanarie pietje heeft een gele baret , een gele broek & een gestreepte blouse aan.
Heb jij kanarie pietje gevonden ? Kom dan met kanarie pietje naar Supermarkt wiester. Want daar ligt
uiteraard een beloning klaar! Voor de gene die kanarie pietje terug brengt.
Graag voor 5 december, anders is sint alweer naar Spanje terug.
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Cursussen of workshops en dan ook nog in je eigen dorp?
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IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) training voor vrijwilligers
Ben je als vrijwilliger werkzaam achter de bar en je hebt nog een training voor IVA gehad? Dan is dit de kans om
de training te volgen op woensdagavond 30 november in dorpshuis de Weidehoek. De training wordt gegeven
door een preventiemedewerker van VNN.
De training start om 19.00 en het duurt ongeveer 2 uur.
Kosten: € 2,50 pp
Opgave is mogelijk tot 18 november bij de contactpersonen van Buurtacademie Wijster.
Kerstworkshop
Wie wil er mee willen doen aan de kerstworkshop? Dan kan dat op vrijdagavond 16 december want
dan is het weer tijd om wat leuks te maken voor Kerst.
Noteer de datum in je agenda en geef je snel op.
Aanmelden kan tot 16 november bij één van de contactpersonen Buurtacademie Wijster.

Cursus aanbod
Om een mooi aanbod voor de Buurtacademie te kunnen realiseren hebben we jullie nodig! Laat horen waar u
belangstelling naar uitgaat zou kunnen gaan, bijvoorbeeld:
- een moestuin maken, hoe doe je dat?
- wat kun je allemaal doen met smartphone?
- computercursus?
- hoe voorkom ik een virus (cybercrime) op uw smartphone, computer, tablet …..
Contactpersonen Buurtacademie Wijster Irene van Olst, tel.06-11917764 of iverhoef46@gmail.com
Bertie Tjarks, tel. 06-28543836 ( na 18.00 uur) of janenbertietjarks@gmail.com
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Vrijwilligers bepalen mede de waarde van uw huis!
Nou, dat is nogal een uitspraak zult u wellicht denken. Dat klopt, maar wij durven dit wel te stellen.
Alle activiteiten in het dorp draaien grotendeels op vrijwilligers:
- Trainingen op de voetbalvereniging, ook door jeugdspelers (jong geleerd is oud gedaan tenslotte):
VRIJWILLIGERS
- Alle ballen op Bertha; uitvoering, locatie en versnaperingen: VRIJWILLIGERS - Besturen van de vele
verenigingen die ons dorp rijk is: VRIJWILLIGERS
- Kopje koffie of thee in de voetbalkantine tijdens wedstrijddagen: VRIJWILLIGERS - Gezellige
activiteiten
in
het dorp (dorpsfeest, playbackshow, enz.): VRIJWILLIGERS
- Fluiten van wedstrijden, ook van de jeugd door de jeugd (jong geleerd…): VRIJWILLIGERS
- Superleuke activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën (Kinderwerk, KOKO, ouderensoos, enz.):
VRIJWILLIGERS
- Begeleiding van de jeugd tijdens voetbalwedstrijden: VRIJWILLIGERS
- Interessante cursussen en voorlichtingen door de Buurtacademie: VRIJWILLIGERS
- Deze dorpskrant: VRIJWILLIGERS
En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. ‘Wat heeft dit te maken met de waarde van mijn huis?’,
zult u nu denken. Er zijn verschillende studies geweest naar vitaliteit (levendigheid, leefbaarheid,
levenskracht) van dorpen en steden, met name naar de kleinere dorpskernen.
Voor deze vitaliteit zijn basisvoorzieningen als een basisschool, supermarkt, ondernemerschap en
levendige verenigingen cruciaal. Als deze laatste voorziening verdwijnt, door gebrek aan vrijwilligers om
de boel draaiende te houden, heeft dit absoluut invloed om de vitaliteit en aantrekkelijkheid van een
dorp. Als voorzieningen verdwijnen, trekken mensen weg naar dorpen of steden waar nog wel
voorzieningen zijn en komt er geen nieuwe aanwas van dorpsgenoten.
Een gevolg hiervan is dat er minder jonge mensen/gezinnen in een dorp komen wonen, waardoor
bijvoorbeeld een basisschool in het dorp niet meer uit kan. Minder mensen betekent ook dat de
supermarkt, cafetaria, café, kappers, fysiotherapeuten, en andere voor het dorp belangrijke
ondernemers en ondernemingen niet meer kan kunnen blijven bestaan en mogelijk wegtrekken.
Voor een mogelijk doemscenario van een ‘spookdorpje’ zijn wij gelukkig niet bang; WIJ ZIJN WIJSTER,
WIJ DOEN HET SAMEN… Lang verhaal kort: we hebben vrijwilligers nodig om alles op de been te
kunnen houden. Wie doet er mee?!
Aanmelden als vrijwilliger voor een vereniging, stichting sportclub of in het algemeen (dan kijken we
samen waar u zich het meest thuis voelt) kan via: dorpsbelangenwijster@outlook.com en/of
info@deweidehoek.nl of via de club, stichting of vereniging waar u zou willen helpen.
Samen staan we sterk tenslotte!
Oh ja en voor wat betreft uw waarde voor uw huis: graag gedaan!
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Meer dan het verleden interesseert mij de
toekomst, want daarin ben ik van plan te
leven.
.
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Kijk ook eens op de website www.wijster.info.
Hier kunt u de Dorpskrant in kleur inzien.
Activiteiten voor de kalender kunt u sturen
naar wijster@outlook.com
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Kopij volgende krant inleveren voor:
2 december a.s.
Volgende uitgave: 9 december 2022
Redactieadres:
Email: dorpskrant@outlook.com
Website: www.wijster.info
Email: wijster@outlook.com
Dorpscontactpersoon:
Email: dorpsbelangenwijster@outlook.com

Activiteitenkalender
Wat is er te doen?
12 november:
Oud papier
12 november:
19.00 uur SVWW DS2-Beilen
20.20 uur SVWW DS1-Hoogersmilde
12 november:
Eijg&Wijs: bingo net ff anders
22 november:
Seniorensoos: dorpshuis de Weidehoek
25 november:
SGV: Koekactie, start 18.00 uur
26 november:
Toneeluitvoering vv Wijster: Alle ballen op Bertha
Eijg&Wijs: Sinterklaas komt om 15.30 uur.
6 december:
Seniorensoos: dorpshuis de Weidehoek
7 december:
Dorpsbelangen: samenwerking besturen start
20.00 uur
10 december:
SVWW: 19.00 uur SVWW DS2-Actief
20.20 uur SVWW DS21 – PK/Unitas

Postbus 24, 9410 AA Beilen

Afdelingsbureau Beilen
Wel politie – geen alarm
Alarmnummer 112

0900 - 8844

Huisartsen:
Huisartscentrale spoednummer
Overdag : 0593 - 540054
Na 17.00 uur en in het weekend:
Huisartsenpost Assen 0900 - 1120112
Bloedprikken iedere woensdagmorgen van 10.15
tot 10.30 uur in de Weidehoek.

Rijdende winkel
Peter de Koning 06 - 51208651
Lijnbus Qbuzz : 0900 - 7289965
Dorpshuis de Weidehoek: 0593 - 562066

