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Dit jaar geen traditionele foto van
foto mnder tekst met daaroP een
heugelijk
opnieuw

dit feit viel er nog meel te vieren. Zo was er
week- later bij een prijsvraag in de prijzen

Bodemon

het eerste lustrum op 10 november, terwijt we
vielen. Meer over de genoemde zaken leest u uitgebreid in deze Nieuwsbrief'

IIet bestuur

Een gelukkig 2001!
Natuurlijk

et

wensen

landschap is nu we
dat zoveõl

er

mensen

in en rond Weiwerd niet veel in positieve zin geb

bewoordingen is het de afgelopen jaren vaak
subsidiestromen langzaam maar zeker
doordat
len
0l de nodige zaken te kunnen realiseten' Maar
eurs hadden wij niet bereikt wat nu de laatste vijf
ctie

jaar wel is gebeurd. Daar zijn wij u en alle andere donateurs zeer dankbaar voor. Komt u eens kijken
en geniet van deze unieke wierde.

Een"ste

lustrum Yoor Stichting

nog steeds op de
Terugkijkend op de eerste vijf jaar van de stichting mogen we stellen dat'weiwerd
per saldo komen wä steeds
kaart sta¿t. Het was vaak twee stappen vooruit ei- een achteruit, maar

dichter in de buurt van de te bereiken doelst

een deel van de bebouwing ook onderdeel van die

- de ingezette koers net zo daadkrachtig oppakt als t
aandacht brengen'
in iedei gevalzosnel mogelijk de zaak bij ãe nieuwe wethouder onder de

weiwerd wint 5000 gulden bij prijsvrù^g 'Erfgoed aI goed'
Erfgoed al goed'. Begin dit jaar werd deze
cht te vragen voor cultuurhistorische waarden
n

Part

een

gr7

1

een cheque ter waarde van
d'Weiwerd gingen de prijzen verder naar de
e rvinnaar had

zij

enHellum.
et kerkhof en directe omgeving de inzet is.

"De hoge hßtorische waarde van deze
De keuze en motivatie staat in het juryrapport omsch¡even als:
wierde blijkt uit de erkenning als riilcsa
n
duidelijke radiaire padensttuctuurin Noord-Nederland een zeldzaamheid'
bebouwing van de wierde waaronder de in 1984
variëteít ãan gror"n en wordt gedeeltelt¡k omslo
bomen, andere vegetatíe en het grachtie vormen ee

Als

wo

e

landschappelijke waarde van de wierde
ontstaat als men zich bewust wordt van het

dorp weggevaagd werd' De iury was dan
ziin omgevingwel aankan. Omdat er op de
nog is te consolideren en waar nodig zaken
in het verleden al veel bereikt' De
te herstellm. De Stíchting Behoud Weiwerd heefi door haar inzet

kunnen worden gezet.

Start bestratin grverkzaam hede n
voor het
Als resultaat van het toekennen van een subsidie aan Weiwerd door de Rijksdienst
gestart met het
december
I
wijdag
op
eente Delfzijl

Of de werkzaamheden dan in de vormvan een w
niet bekend.

LezingYooriaar 2001
zal ziinen wlar het over gaat, is
Ieder jaar organiseren wij een lezing. Wie in het voorjaar de spreker
via een brief gei'nformeerd'
,ro oog niet b-ekend. wanneer wd meer rileten, wo rdt u door ons

I)onateurschap en betaling 2001
is f 20'00'
Wij hopen dat u ons ook in het jaar 2001 wederom steunt. De minimumbijdrage

89-.8.86.396 t.n.v. Slichting Behoud
vermeldt u: "betaling
Weiwerd, Sclhaappad f , 9936 fff WA*..d. t" ttrt rakje mededelingen
donateurschap 2001 + uw naam, adres en woonplaats"'

u kunt uw bijdrage

uw

overmaken op bankrekeninmumm.

çr

de ontwikkelingen rond Weiwerd'
adresgegevens stellen ons in staat u op de hooge te houden van

Telefoonnummers bestuursleden:
Jaap Braam 0592-373635
Derk Huizinga 050-579g268, Koen Köller 0596-6l097L Klaas Paapst 0596-618721

1

