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Waeterproat
De volgende edities zijn bij de leden thuis bezorgd:
- Waeterproat Nr 24: juni 2019
- Waeterproat Nr 25: december 2019
Het verenigingsblad ‘Waeterproat’ is gedrukt bij JP-druk in Havelte. Door de bestuursleden
van de vereniging worden de gedrukte exemplaren onder de leden verspreid.

Website
Vanaf 2009 heeft Plaatselijk Nut Wetering en omstreken de website www.pnweteringeo.nl .
Op deze website zijn naast standaard informatie en aankondigingen, ook veel nieuwsberichten
te vinden over de vereniging en de buurtschappen Wetering, Nederland, Muggenbeet en de
Oeverweg. In het voorjaar 2019 bleek dat de inmiddels verouderde systemen van de website
niet meer aangepast konden worden mbt virusscanners e.d. Jan Zwanenburg heeft dit toen
aangepast, maar daardoor moest de hele inhoud van de website opnieuw gemaakt worden.
Dat was een enorme klus, maar het werkt nu allemaal weer veilig!
In 2019 zijn 43 nieuwsartikelen verschenen.
Het nieuws ging in 2019 over zaken waar de vereniging zich voor heeft ingezet, zoals de
ontwikkelingen mbt de aanleg van glasvezel in de streek, een cursus reanimatie voor
beginners, de renovatie van het fietspad Wetering-Ossenzijl, de toekomstige herinrichting van
de streek in het kader van Natura 2000 en de nominatie van de Marktbank bij de Flodder.
Verder was er aandacht voor de gezellige bijeenkomsten van de ‘Nieuwjaarsborrel’ en
‘Uurtje bij het vuurtje’ en het jaarlijkse verenigingsuitje was dit keer gecombineerd met de
feestelijke heropening van het gemaal. Daarnaast waren er heel wat recreatieve meldingen
over activiteiten en evenementen in de streek, zoals het dorpsfeest in Scheerwolde, de
eendenkooi ‘Kooi van Pen’, uitvoeringen van muziekvereniging De Bazuin, veel activiteiten
vanuit Streekcentrum de Wielewaal e.d.
Digitale nieuwsbrief
Het is mogelijk om gratis een abonnement op de ‘digitale nieuwsbrief’ van de vereniging te
krijgen. Per e-mail worden de abonnees op de hoogte gesteld, wanneer er belangrijk nieuws
op de website is geplaatst of wanneer er weer veel informatie/nieuws is verschenen.
Zowel leden, donateurs, bewoners, maar ook belangstellenden kunnen zich abonneren op deze
gratis ‘digitale nieuwsbrief’ van de vereniging door een berichtje per e-mail aan de redactie te
sturen.
In 2019 zijn 6 digitale nieuwsbrieven aan de abonnees verstuurd.
Per 31-12-2019 zijn er 157 abonnees op de digitale nieuwsbrief, waarvan 76 van leden (63) en
huisgenoten (13), 81 oud bewoners/organisaties/belangstellenden en 5 donateurs.
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