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Evenals vorig jaar ontvangt u bij onze nieuwjaarskaart de tweede en laatste Nieuwsbrief
van dit jaar, Er is dit jaar weer van alles gebeurd, dat leest u verderop in deze brief. Ook
via deze weg ìryensen wij u nogmaals een goed
1998. We hopen dat u uw steun ook in 1998
$'eer aan onze stichting zult toezeggen.
Het Bestuur

Terugblik

In 1998 wil

de Stichting meer haar nadmk gaan
leggen op het herstel van de structuur van 'Wei_
werd. Een definitief bestemmingsplan zit er aan te
komen. Op het moment dat deze procedure is
afgerond, is er meer duidelijkheid over Weiwerd.
Dit cruciale punt is voor subsidier-erstrekkers een
vereiste waarop zij geldeljke steun kun¡en toe_
zeçgen. Wij verwachten clan ook in l99g spijkers
met koppen te slaan.
We hopen eindelijk een aanral hagen aan te plan_
ten. Verder staat de aanpak van de kerkgracht

1997

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in en
rond Weiwerd. Het meest tastbare resultaat wordt
tijdens de vrijwilligerswerkdagen zichtbaar. Ook
dit jaar is een vaste groep mensen ongeveer tien
zaterdagen aan het werk geweest om hagen te
knippen en paden begaanbaar te houden. In april
wa*s het Verenigingsgebouw voor een lezing van

Wigbold Wierenga goed gevuld, onderwerp;
"Wierden in Groningen". In juni zijn wij gestart
met rondleidingen door 'Weiwerd. Gezien de
belangstelling, wordr dit initiatief in 1998 voortgezet. Aan de Openmonunrentendag in september
is in Weiwerd ook aandacht besteed. In het oude
schoolgebouw was een echt leslokaal te bezichtigen met mooie oude schoolbanken, terwijl in het
Verenigingsgebouw een tentoonstelling was inge-

richt met kleine schilderijtjes met impressies van
Weiwerd, Heveskes en Oterdum. Een groot deel
van de schilderijdes is verkochr. De onthulling
van het informatiebord is reeds genoemd. Diezelf-

de dag zijn er opnamen gemaakt voor het programma Van Gewest lot Getvest. U heeft het vast
wel op televisie gezien. Nnast deze zaken heeft de
Stichting natuurlijk haar invloed richting gemeente en Havenschap weer uitgeoefend, door regelmatig contact met de instanties te houden. Op dit
moment overleggen de gemeente, het Havenschap

en het ROB over de bestemming van V/eiwerd.
Gezien onze plannen voor de toeristische ontwikkeling lijkt de gemeente Delfzijl, na veel lobbyen,
met onze plannen mee te willen gaan. De mogelijkheid bestaat dat, als u deze Nieuwsbrief leest,
er over de toekomst van Vy'eiwerd al een besluit is
genomon.

Vooruitblik 1998

hoog op de nominatie. Deze gracht moet nodig
worden uitgediept. Daamaast hebben de treuressen rond het kerkhof dringend een snoeibeurt
nodig. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar sponsors; aangezien voor dit werk een specialistisch
bedrijf ingeschakeld moet worden.
Verdere ontwikkelingen en initiatieven worden via
deze Nieuwsbrief of via de pers gepubliceerd.

Informatiebord
Op zaterdag l8 oktober is het

informatiebord

onthuld door wethouder Doombos. Het bord heeft
een mooie plaats gekregen tegenover het kerkhof.
Als u het bord nog niet heeft gezien, dan raden
we u aan toch een keer te gaan kijken.

Vrij willi gerswerkd a gen
Omdat de instandhouding van de structuur in
Weiwerd een duurzaam karakter moet krijgen,
gaan de vrijwilligersweirkdagen alweer het derde
seizoen in. Heeft u belangstelling voor een werkdag, bel dan gerust met een van de bestuursleden.

Lezing
Op wijdag 13 maa¡t 1998 zal de heer R. Wobbes

(Stichting Oude Groninger Kerken) een lezing
geven over kerkhoven en begraaþlaatsen in de
provincie Groningen. De lezing, in het Verenigingsgebouw te Weiwerd, begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis. De zaal is geopend vanaf
19.30 uur. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Rondleidingen
In

1998 staan opnieuw regelmatig rondleidingen

op de

agenda. Iedere rondleiding wordt

in

de

kraat aangekondigd.

OPROEP!!!!
De Stichting is bezig met de plannen voor een
permanente tentoonstelling, gekoppeld aan een
informatiecentrum. Daa¡toe zoeken we oude en
nieuwe foto's van Weiwerd en omgeving. Ook als
heeft houden we
ons aanbevolen. Verder zoeken we krantenartikels
over de politieke discussie rond Weiwerd þeriode

u foto's van afbraakactiviteiten
1950

tot

heden). Prentbriefkaarten

en

andere

belangwekkende dingen zijn ook welkom. Als het
maar iets met Weiwerd of de Oosterhoek te maken heeft. Heeft u iets in de aanbieding dat u ons
wilt schenken, dan kunt u contact opnemen met
een van de onderstaande bestuursleden.

Betaling donateurs
Dankzij uw steun hebben we dit jaar weer veel
voor een zeer bijzonder wierdendorp kunnen bete-

kenen. Om
hopen

wij

dit te kunnen blijven continueren,

dat u ons ook

in

1998 wederom steunt.

De minimumbijdrage is evenals vorig jaar f 20,-.
Elk jaar blijkt gelukkig dat er donateurs zijn die
meer dan het minimum betalen. Natuurlijk kunt u
zelf het beste bepalen wat de bescherming en het
behoud van Weiwerd u waard is.
U kunt uw bijdrage overmaken op bank¡ekeningnUmmer
73.86.396 ten name van Stichting
Behoud Weiwerd, Postbus 257, 9930 AG Delfz¡1. Bij mededelingen dient u te vermelden: "betaling donateurschap 1998 + uw naam en woonplaats".
Een aantal donateurs heeft vorig jaar niet betaald.
Omdat wrj niet na kunnen gaan of er al dan niet
iets mis is gegaan bij de bankverwerkng, hebben

rve besloten dat, mocht

u met uw

donateurschap

stoppen, dit even schriftelijk aan ons doorgeeft.

Telefoonnummers bestuursleden
Derk Huizinga (050-54 14337)
Klaas Paapst (0596-618725)
Koen Köller (0596-6247 05)
Jaap Braam (0592'373635)
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