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Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
(Wetering, Muggenbeet, Nederland, Oeverweg, Steenwijkerdiep)

www.pnweteringeo.nl

Eerste jubileumuitgave
In 2013 bestaat de buurtvereniging Plaatselijk Nut Wetering en omstreken, zoals u misschien al weet,
100 jaar. Besloten is om dit jubileum uitgebreid te vieren, waarvoor een jubileumcommissie is opgericht.
Deze commissie heeft hier de afgelopen drie jaar veel tijd en aandacht aan besteed. Zo is er gewerkt aan
een jubileumboek, historische fotopanelen en de organisatie van het jubileumfeest.
De jubileumcommissie heeft deze eerste jubileumuitgave gemaakt om u te informeren over het laatste
nieuws rondom het jubileum. In de loop van het jubileumjaar 2013 zal de jubileumcommissie u vaker zo
informeren. Hiernaast zal er op de website van de vereniging (www.pnweteringeo.nl) een
jubileumpagina komen, die regelmatig wordt geactualiseerd.

Van boek tot fotopaneel
De commissie heeft inmiddels heel veel informatie en beelden verzameld en richt zich nu op de
verwerking van al het gevonden materiaal tot een prachtig én verrassend jubileumboek over u en alle
andere bewoners van Wetering en omstreken (zie ook pagina 2). Uit het grote historische beeldarchief,
welke is ontstaan na drie jaar speurwerk, zijn enkele beelden uitgezocht waarvan grote fotopanelen
worden gemaakt. Op de panelen zal eveneens informatie staan over de betreffende afbeelding.
Als er voldoende financiële middelen zijn gevonden, dan is het streven om zes panelen te plaatsen,
waarvan er drie aan de Wetering, één bij Muggenbeet, één bij Nederland en één bij het voormalig
werkkamp Beenderribben.

Deelname ambachtelijke beurs of fair
Wij zijn verder druk bezig met alle voorbereidingen voor het jubileumfeest. Een belangrijk onderdeel
van het programma is het opzetten van een kleinschalige ambachtelijke beurs of fair waar lokale
bedrijven of personen zich kunnen presenteren. Wij zijn op zoek naar creatieve, innovatieve of
ambachtelijke beroepen of personen die willen deelnemen aan de beurs, deelname is gratis.
Wij denken zelf aan de volgende bedrijven of mensen: botenbouwers, antieke tractoren, kunstschilders,
beeldhouwers, rietdekkers, bezemmakers, streekproducten, schippers, fotograaf, hovenier etc.
Kent u mensen die hier aan zouden willen meedoen of behoort u zelf tot deze doelgroep, stuur dan een
mailtje naar: redactie@pnweteringeo.nl en u ontvangt meer informatie over de beurs.
Noteer alvast 25 mei 2013 in uw agenda, want het wordt echt een geweldig feest.
Wij hopen op een flinke respons!

Voorinschrijving jubileumboek
‘100 jaar leven en wonen in Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij (1913 – 2013)’.
Onderdeel van de feestelijkheden is het uit laten komen van een jubileumboek. In dit boek wordt getracht
een beeld te geven van alle bewoners van de huidige én de voormalige woningen in het werkgebied van
Plaatselijk Nut Wetering en omstreken. Naast de bewonersgegevens wordt er ook geprobeerd een oude
en een recente foto te plaatsen van de betreffende woning. Als er een karakteristieke bewoner in een
woning heeft gewoond of als er een leuke anekdote over de woning te vermelden valt, dan staat deze
informatie met eventueel een extra foto bij de betreffende woning.
De commissie heeft de afgelopen drie jaar enorm veel enthousiaste reacties ontvangen tijdens de vele
interviews met de (oud)bewoners. De gevraagde én ongevraagde hulp die zij bij hun speurwerk naar
informatie en beelden kregen was hartverwarmend en gaf hen de energie om het boek zo compleet
mogelijk te maken in tekst en beeld. Het boek is dan ook voor, maar zeker door de bewoners zelf
gemaakt!
Om een idee te krijgen van de hoeveelheid boeken die gedrukt moeten worden wil het bestuur graag door
een voorintekening weten wie er zeker één of meerdere exemplaren wil kopen. De prijs van het boek van
ca 200 pagina’s (full color) zal ca € 17,50 bedragen, afhankelijk van de animo.
Als u verzekerd wilt zijn van een exemplaar verzoeken wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk aan
ons door te geven door onderstaand strookje in te vullen en af te geven of op te sturen naar het
aangegeven adres of een e-mail te sturen aan: redactie@pnweteringeo.nl
U ontvangt hierna een ontvangstbevestiging, waarin aangegeven staat hoe u kunt betalen.
De bestelde boeken kunnen op de dag van het jubileum feest op 25 mei 2013 - na de officiële
boekpresentatie - opgehaald worden met de bon, die u ontvangt na betaling van het boek.


Voorinschrijvings-bon jubileumboek
Naam: ……………………………………
Adres: ……………………………………

Postcode/Woonplaats: …………………………………

Telefoonnummer: ……………………….

E-mail adres: …………………………………………...

Bij deze bestel ik ………….. exemplaren van het boek:
‘100 jaar leven en wonen in Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij (1913 – 2013)’
voor een prijs van ca € 17,50 per boek (afhankelijk van animo).
Deze bon inleveren of opsturen naar: Jubileumcommissie, Wetering West 37a, 8363TL Wetering
U ontvangt hierna een ontvangstbevestiging, waarin aangegeven staat hoe u kunt betalen.
Het bestelde boek kunt u op zaterdag 25 mei 2013 ophalen met de bon, die u krijgt na betaling.


De jubileumcommissie bestaat uit:
Gilia Hanskamp, Susan Horstra, Tineke Ploer,
Marieke Smit, Erica Zwanenburg, GerritJan Eggink,
Roland Put, Herman van Slooten, Jan Smit
U kunt ons bereiken via:
tel: 06-555 94 572 (na 19.00 uur)
e-mail: redactie@pnweteringeo.nl

