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CONTACT 
Meester Haddersstraat 31 
9418 PB Wijster 
Tel. 0593-562066 
beheer@deweidehoek.nl 
info@deweidehoek.nl 

 
ZIE VOOR INFORMATIE OOK 
OP ONZE FACEBOOKPAGINA 
OF ONZE WEBSITE: 
Facebook.com/deweidehoek 
www.deweidehoek.nl 

 
Wil je iets vermelden in de 
nieuwsbrief of heb je iets 
voor onze Facebookpagina 
of website?  
Neem dan contact op met 
Michiel: 
info@deweidehoek.nl 
 
 
 

 

De Weidehoek is erg blij met het deel van de inboedel van het 
voormalige dorpscafé De Zwarte van Loon (betreft: o.a. glazen, servies, 
tafel en stoelen, tuinbank, kapstok). Ook hebben zij ons onlangs 
materialen voor klootschieten geschonken. Jan en Greetje, bedankt. 
 
Daarnaast ook onze hartelijke dank aan Pieter en Lisanne de Both voor 
het schenken van de geluidsapparatuur.  

 

 
 
Wie komt onze 
gezellige 
vrijwilligersgroep van 
De Weidehoek 
versterken? 
 
Dit zijn bijvoorbeeld de 
werkzaamheden waar je 
bij kunt helpen: 
 
* mee te helpen op het  
   terrein (bijv. snoeien  
   of winterklaar maken  
   van de tuin) of  
* koffie/thee te schenken  
   tijdens een van de  
   activiteiten of 
* een bardienst te  
   draaien. 
 

 

Vrijdag 30 september werd in het kader van de burendag een heerlijk 
buffet verzorgd door Herberg Eijg&Wijs voor buren en vrijwilligers van 
het dorpshuis. Op deze manier konden de buren van het dorpshuis 
eens kennismaken met de vrijwilligers die het dorpshuis bestieren. Lijkt 
het u/jou ook leuk om het gezellige team te versterken, neem dan even 
contact op met het beheer of met een van de bestuursleden van het 
dorpshuis.  
 

Op 18 september 2022 is oud-bestuurslid Marinus Bouwmeester 
overleden. Hij was bestuurslid van 1967-1985. We wensen familie en 
vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.   
 

 

Patrick de Jong is eind augustus afgetreden als bestuurslid. Hij is 
bestuurslid geweest van 16/12/2020 – 31/8/2022. We bedanken Patrick 
voor de inzet gedurende deze periode.  
 

Met verschillende vrijwilligers is bijna een 
heel jaar geschilderd aan de binnenkant  
van het dorpshuis. Het resultaat mag er zeker zijn!  
Nu zijn de vloeren en raambekleding aan de  
beurt. Binnenkort meer nieuws hierover! 

 

Misschien heeft u hem al eens getroffen: Johan Boer uit Beilen is sinds 
augustus als vrijwilliger aangesloten bij ons dorpshuis. Hij helpt een 
paar dagdelen per week bij diverse activiteiten in het dorpshuis. Johan 
draagt graag zijn steentje bij aan diverse dorpsactiviteiten in onze 
gemeente. Daar zijn wij heel erg blij mee! 
 
Maandag 3 oktober is de Rijdende Popschool weer van start gegaan in 
het dorpshuis. Met 19 kinderen en 6 volwassenen was de inloop dag 
een groot succes!  
 

Wil jij ook meespelen in een bandje,  
meld je dan nog snel even aan.  
Het eerste blok van 10 lessen gaat  
maandag 10 oktober van start.  
Het is voor kinderen en volwassenen! 
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