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Waeterproat
De volgende edities zijn bij de leden thuis bezorgd:
- Waeterproat Nr 22: augustus 2018
- Waeterproat Nr 23: december 2018
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 januari 2009 heeft Plaatselijk Nut Wetering en omstreken de website
www.pnweteringeo.nl . Op deze website is naast standaard informatie en aankondigingen, ook
veel nieuwsberichten te vinden over de vereniging en de buurtschappen Wetering, Nederland,
Muggenbeet en de Oeverweg. In 2018 zijn 39 nieuwsartikelen verschenen en 5 beeldimpressies met in totaal 76 foto’s.
Het nieuws ging in 2018 ook over de aanschaf van de bankjes en picknicktafels, de nieuwe
AED bij Wetering Oost en de ontwikkelingen rondom de aanleg van glasvezel. Verder zijn
berichten geplaatst over werkzaamheden of renovatie van het gemaal, de riolering, de stuwen
bij de waterberging, ontwikkelingen m.b.t. herinrichting van de streek vanwege Natura 2000
en uitbreiding Lelystad Airport. Daarnaast waren er nog recreatieve meldingen over
activiteiten en evenementen in de streek, zoals het dorpsfeest in Scheerwolde, de eendenkooi
‘Kooi van Pen’ e.d.
Met ingang van 2018 geldt de nieuwe wet: ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’
(AVG), hiervoor heeft het bestuur een ‘Privacy Reglement’ opgesteld, die op de website is te
vinden.
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 de
gratis ‘digitale nieuwsbrief’ van de vereniging door een berichtje per e-mail aan de redactie te
sturen.
In 2018 zijn er 5 digitale nieuwsbrieven aan de abonnees verstuurd.
Per 31-12-2018 zijn er 159 abonnees op de digitale nieuwsbrief, waarvan 76 van leden (62) en
huisgenoten (14), 78 oud bewoners/organisaties/belangstellenden en 5 donateurs.
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