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de eerste Nieuwsbrief
Zoals u inmiddels van orxr gewend bent ontvangt u na de vakantieperiode
van dit jaar. Alweer jaargang 5. In de maan
eerste lustrum. Rond die tijd zullen we

onduidelijke situatie voor Weiwerd en haar wi
dingen op de wierde" In
uitgangspunten voor het behoud van klinkerpaden, kerkhof en andere
aan de jaartijlse
geschonken
aandacht
deze Nieuwsbrief staan de taatste ontwikkelingìo, eo wordt
Open Monumentendag op zaterdag 9 september'
Het bestuur

Open Monumentendag zaterdag 9 september
af rond91 het thema
De Open Monumentendag van dit jaar, op zúerdagg september, s.peelt zich
,Nedãrland wáterstaat'. De term 'wãterstaat' betekent letterlijk 'de status van het
water, onder de titel
is immers vooral bepaald
land in relatie tot het *ut* . De geschiedenis en de opbouw van Nederland
de mensen op de hogere
door het water. In de vroegste ge-schiedenis van Nederland woonden
zandgtonden. LLtü trokken ze naar de v
kwelderwallen. Nog weer latsr moesten
veel gevallen zijn verschillende ophogingen
beter bekend als wierden. Het thema 'Neder
waar wij ons als Stichting Behoud Weiwerd voor inzetten'
in
wij nodigen u uit om tijdens open Monumentendag een rondwandeling te maken over de wierde
Verenigingsgebouw aan de T'J'
Weiwerd. De wandelinien starten om 11.00 en 14.00 uur vanuit het
Jansenweg.
in de huis-aan-huisbladen
Een overzicht van de activiteiten op open Monumentendag wordt
(www'openmonumentendag'nl)
gepubliceerd. De internetsite van Sìicnting Open Monumentendag

geeft een compleet landelijk overzicht.

Verenigingsgebouwententoonstellingsruimte

et
de onderhoudstoestand zoekt de stichting nu naar
behouden. Er ziineen aantal mogelijkheden' Een d
een symbolisch bedrag in handen krijgen' Aan
ni:À." In principe tan ¿e sticht-ing het gebouw tegen
-Op

t .iËig.nuuischai zitten nogal wat haken .n og.n.

dit moment wordt zorgwldig afgewogen of dit

er de geschiedenis van de Oosterhoek
behoorden), wil de stichting graag
rgen op de wierde. Wij vinden het
omdat dit zich niet goed verdraagt
tentoonsiellingsruimte
als
Verenigingsgebouw zelf netgeschikt
De mogelijkheid van een gebruikt'
gebouw
wordt
met deäväi"ge activiteit.n *u-u*oo. het
geacht, vanwege de
haalbaar
zelfstandig --museumgebouw wordt dooide gemeente niet
de gemeente dat het beter om
vindt
een zelfstandft

exploitatiJkosten. In piaats van

lmuseum)gebouw

en in de streek te laten rouleren. Een dergelijke

rlijk zien wij als stichting het liefst

een

vãn de bestaande panden mogelijk is, dan valt
ouwen onderkomen ingericht met panelen en
at een dergelijk onderkomen onderhoudsarm,
vandaalbestendig en permanent toegankelijk
informatieborden in Weiwerd zelf, met infor
industrialisatie en het verdwijnen van het dorp' Di
verschenen r4¡lport l{erstclin behoud van
tentoonstelling in Weiwerd te realiseren; u

W
en

om de
plek

di¡ect ter plaatse ervaren.

Eerste aanplant

hopen in het najaar opnieuw delen op
zijn blij met de welwillende medewerking van de gemeente' We
dé wierde met haagbeplanting in te vullen'

Aansluiting bii Milieufederatie Groningen
Bij MFG zijn

en
zi
D

voor behoud van
hting Behoud
n maken van de kennis van mensen die specialist

afgelopen, denken we via de MFG toch een meerw
behoud van een waardevolle wierde.

Aanpakverbeteringsprojecteninhetlandschap
De lezing in maart rond het thema 'aanpak van
wee. een interessante avond. Mevrouw J' de
met een bestemmingsplan komt, is er direct geld

Wij hebben de voorstellen voor de uitvoering

uoé..n verbeteringsplannen al vanaf 1996 klaat
voor die verbeteringen in weiwerd beschikb

uit blijkt dat de toekomst van weiwerd beschermd
f komt om maar lukraak bedrijven op de wierde te
odje'kunnen' leggen.
ie Weiwerd moet gebeuren, maar nog altijd wachten
vorig jaar aangegeven in de zomer van 2000 een
anderd; nu wordt dit eind 2000 (!?).
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Paapst 0596-618725, Jaap Braam 0592'373635
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