
Jaarverslag 2010 Jubileumcommissie          
100 jaar Plaatselijk Nut Wetering en omstreken (1913-2013) 
 
Op 29 oktober 2009 is de jubileumcommissie voor het eerst bij elkaar. De commissie bestaat 

uit: Herman van Slooten, Gilia Hanskamp, Marieke Smit, Tineke Ploer en Erica Zwanenburg 

 

Doel: 

Het 100 jarig bestaan van de vereniging op een feestelijke manier te vieren voor én door de 

bewoners van vroeger en nu. 

 

Jubileum activiteiten 2013: 

- Jubileumboek 

Uitgave van een Jubileumboek over de woningen én hun bewoners in het werkgebied 

van de vereniging (Wetering, Nederland, Muggenbeet, Oeverweg/Kikkerij) in de 

periode 1913-2013 

- Historische jubileumpanelen 

Een serie panelen met historische foto’s, die tijdens het hele jubileumjaar op diverse 

locaties in Wetering en omstreken zullen staan. 

- Feestweekend in mei 2013 

De vereniging is officieel opgericht op 20 mei 1913, het 100 jarig jubileum valt in 

2013 dan op 2
e
 pinksterdag. In de maand mei 2013 zal er een meerdaags feest worden 

georganiseerd. Exacte data zullen nog worden gekozen. 

 

Verslag 2010 

De jubileumcommissie is tot maart 2011 zes keer bij elkaar geweest. Hiernaast is er 

veelvuldig communicatie via e-mail. 

Er is eerst een stappenplan 2010-2013 gemaakt voor de drie hoofdactiviteiten van het 

jubileum. Hierbij is besloten om in eerste instantie het Jubileumboek uit te werken. In de loop 

van 2011-2012 zullen de jubileumpanelen en het feestweekend verder worden uitgewerkt. 

Het jaar 2010 zal voornamelijk gericht zijn op de verzameling van informatie voor het 

Jubileumboek.  

Het volgende is in 2010 gebeurd:  

- Vanuit de Historische Vereniging IJsselham is alle informatie betreffende de 

woningen en oud fotomateriaal verzameld. Vanuit deze vereniging is heel enthousiast 

alle medewerking verleend die mogelijk is! 

- Bij de gemeente Steenwijkerland loopt het onderzoek betreffende de informatie die we 

hier kunnen krijgen. 

- Reeds gepubliceerde documentatie, zoals (foto)boeken, krantenknipsels e.d. is zoveel 

mogelijk verzameld en in het centrale archief van de commissie opgenomen. 

- Een informatieve brief aan de bewoners - over de toekomstige interviews in 2011- is 

in december 2010 huis-aan-huis bezorgd. 

- De eerste interviews zijn gehouden en deze zullen binnenkort worden geëvalueerd. 

- Offertes voor het maken van het boek zijn ontvangen. 

- Onderzoek naar financieringsmogelijkheden van het jubileumboek is gestart. 

- Alle gevonden informatie zowel informatief als beeldmateriaal wordt centraal 

opgeslagen in een jubileum-archief. 
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