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VERGADERINGEN. 

Er zijn het afgelopen jaar zes bestuursvergaderingen geweest. Er is meer vergaderd naar 

aanleiding van het jubileumjaar met de diverse activiteiten. 

 

NIEUWJAARSBORREL. Op 5 januari hadden we de nieuwjaarsborrel. Hieraan vooraf was 

er een wandeling langs het nieuwe fietspad langs het Giethoornse meer. Er liep een 20-tal 

mensen mee. Bij het gemaaltje werden we getrakteerd op warme chocolademelk. 

Rond 17.00 uur waren we bij Geertien waar we de andere Nutters ook het beste hebben 

gewenst. 

 

11 MAART. Was er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Met gebak vanwege het 

jubileumjaar en na de pauze een boeiend geschiedenis verhaal van  Dhr. J. Bakker. Tot slot de 

onthulling van het eerste historische paneel ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van de 

vereniging. 

 

15 MAART. Was de starthandeling van de aanleg van de faunapassage. Om 15.30 uur was de 

ontvangst bij Geertien. Na de uitleg gingen we te voet naar het viaduct waar één van de 

borden werd onthuld door gedeputeerde van Overijssel mevr. May en afgevaardigden van 

natuurbeheer instanties. 

 

13 APRIL. Plaatsing van de zes historische panelen bij de invalswegen van Wetering en 

omgeving. 

 

24 MEI. Is er met man en macht gewerkt aan het inrichten van het feestterrein bij de familie 

Timmerman - Wetering Oost 66. Er moesten rijplaten worden gelegd en de tent moest worden 

opgezet. De feestcommissie had het allemaal geweldig voorbereid en aan alles was gedacht, 

behalve een beetje normaal Mei weer. 

 

25 MEI.  FEESTDAG van het 100 jarig bestaan van het Nut Wetering e o. 

Er was een zeer gevarieerd programma, waaronder de presentatie van het jubileumboek wat 

inmiddels is uitverkocht. Ook de drakenbootrace was een groot succes.  s’Avonds was er voor 

iedereen plaats in de tent en er was gezellige  muziek. We kunnen met zijn allen terugkijken 

op een geslaagd feest. 

 

27 MEI. Op maandagavond is de tent weer afgebroken: dat was zo gepiept. 

 

1 JUNI. De opening van de tentoonstelling van de Historische Vereniging IJsselham. Deze 

tentoonstelling was geweid aan het 100 jarig bestaan van het Plaatselijk Nut Wetering eo. Jan 

Hanskamp heeft de openingshandeling verricht, verkleed als turfgraver. 

 



12 JUNI. Was er een informatieavond van Dienst Landelijk Gebied over Wetering West en 

Oost en de firma Van Spijker over de faunapassage. Alle werken liggen goed op schema. 

Er werd flink gemopperd over de tracés van het fietspad en de grote sloot op Wetering Oost. 

 

27 JUNI. Waren we uitgenodigd bij de ingebruikname van het wandelnetwerk van Waterreijk, 

U weet wel die routes waarvan je al die houten paaltjes ziet staan. Het vond plaats bij 

Natuurmonumenten in Sint Jansklooster. 

 

7 SEPT. Hadden we ons jaarlijkse uitje. Dit jaar gingen we naar Blokzijl voor een wandeling 

met gids mevr. Marry Doosje. Er waren zo’n 20 belangstellenden. Daarna hebben we bij het 

Mauritshuis genoten van een heerlijk buffet met ongeveer 40 personen. 

 

26 OKTOBER. Hebben we gegeten bij het Rietershuys in Kalenberg om de jubileum-

commissie te bedanken voor de organisatie van het prachtige feest. Sieb van der Laan kwam 

ook nog langs om de ‘Taart van de week’ te bezorgen. 

 

13 NOVEMBER. Is het bronzen beeld van de golf bij de Scheerebrug weer herplaatst. Wij 

hebben er maar geen ruchtbaarheid aan gegeven. 

 

 

Concept versie, ter goedkeuring bij algemene ledenvergadering 10 maart 2014. 


