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Het bestuur is vijf keer bij elkaar geweest voor vergaderingen. 

(12 februari, 23 april, 6 augustus, 11 augustus en 12 november) 

 

11 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst  

We begonnen met een wandeling vanaf Café An ’t Waeter, inclusief oversteek met de pond 

van Muis. Bij de familie Muis was ‘Koek en zopie’ inclusief een kabouterdrankje.  

De wandeling ging verder richting Café An ’t Weater, waar al heel wat mensen waren. 

Tijdens deze bijeenkomst werden de panelen van het jubileumfeest geveild. We bleven met 

één exemplaar zitten. Die is later op de Jaarvergadering alsnog geveild. 

 

10 maart. Algemene Leden Vergadering  
Aftredend waren Roelof Muis en Rein Berger. De beide heren werden bedankt voor hun inzet. 

Als nieuwe leden traden toe Pieterke Pot en Henk Oord.  

Met het positieve saldo van het jubileumjaar 2013 is door het bestuur  besloten een AED 

apparaat aan te schaffen. Rieneke Klappe en Gerrit-Jan Eggink gaven uitleg over het te 

plaatsen AED apparaat. Er moeten vrijwilligers worden opgeleid en dat zal Rieneke voor haar 

rekening nemen. Mevr. Paulien Bisschop vertelde over de laatste ontwikkelingen mbt 

landinrichting in Wetering West en Oost. 

 

11 april. Opening Wielewaal 

Het bestuur was uitgenodigd voor de opening van het nieuwe Streekcentrum DeWielewaal in 

Scheerwolde. 

 

29 april. Dorpsoverleg 

Er was een bijeenkomst in Kalenberg samen met dorpsverenigingen van Kalenberg en 

Ossenzijl. Dit ter voorbereiding op een overleg met Staatsbosbeheer. (JH en TvO) 

 

8 mei. Overleg gemeente 

We hebben overleg gehad met de gemeente m.b.t. wegen en infrastructuur.(TvO, HK, JH) 

Dit ging o.m. over de verlichting bij de waterinlaat op Wetering West, de verkeerssituatie op 

de Veldhuisweg en de naamborden van Muggenbeet. 

 

25 mei. Dag van het Nationaal Park 
Er waren allerlei activiteiten in en rond Muggenbeet voor jong en oud. Iedereen kon zich laten 

informeren door DLG, Waterschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere instanties. 

 

Mei. Cursus AED 
In mei waren er twee avonden waarop de vrijwilligers voor het  AED-apparaat werden 

opgeleid door instructeurs van Hartslag.nu. 

 

 



 

 

 

2 juli. Overleg kernen en wijken  
In Willemsoord was een soort kennismaking met het nieuwe college van B en W (HO en TvO) 

 

Zomer. Brievenbus 

In de zomermaanden heeft het bestuur zich ingezet voor één van de laatste brievenbussen van 

TNT in het gebied. Na veel telefoontjes en een brief op poten van de voorzitter is de bus bij 

de Scheerebrug in Wetering weer teruggeplaatst.  

 

29 aug. Feestelijke oplevering natuurinrichting en faunapassage  
Er stond een tent bij Wetering West 3. Gedeputeerde Mevr. May en burgemeester Van der 

Tas voerden de openingshandelingen uit. Ook vond de officiële overdacht plaats van het 

waterbergingsgebied Wetering naar het waterschap Reest en Wieden. De nieuwe natuur werd 

overgedragen aan Staatsbosbeheer. 

 

30 aug. Buurtfeest 
Er was een fietstocht door de nieuwe natuur. Onderweg hadden we voor een ijsstop gezorgd. 

Daarna was er een barbecue bij de Wielewaal in Scheerwolde. 

 

8 oktober. Overleg met de gemeente  
In Vollenhove was er een overleg met de gemeente en de dorpsverenigingen over de 

participatie maatschappij.(TvO en HO) 

 

22 oktober. ROCOV 
In Oldemarkt was een overleg met ROCOV en de plaatselijke belangen over openbaar 

vervoer in de buitengebieden.(TvO). De provincie moet een paar miljoen bezuinigen 


