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Dit is de eerste

Nieuwsbrief die u dit jaar
ontvangt. Hierin kunt u lezen hoe de vlag er
tot op dit moment bij hangt. Tevens attenderen we u op enkele activiteiten die de komende
tijd Weiwerd weer onder de aandacht te brengen.

Het Bestuur

Stand van Zaken
Op dit moment lijkt het betrekkelijk rustig rond
de ontwikkeling en besluitvorming betreffende
Weiwerd. De gemeente werkt nog steeds aan het
bestemmingsplan dat de toekomst van Weiwerd
voor een groot deel zal bepalen. Omdat stilstand
achteruitgang is, blijft de stichting actief bezig

l,

september 1997)

Van Gewest tot Gewest
Het is ons gelukt de programmamakers van Van
Gewest tot Gewest voor een bezoek aan Weiwerd
te interesseren. Het is niet voor het eerst dat dit
programma aandacht aan Weiwerd schenkt. Zo'n
25 jaar geleden berichtten zij over de aanstaande

sloop van Weiwerd en daarmee de algehele opheffing van het dorp. Nu, 25 jaar later, bestaat
het dorp nog steeds en wonen er zelfs nog een
twintig tal mensen. Dit feit en de activiteiten van
de stichting tot behoud van een cultuurhistorisch
waardevolle en belangrijke plek, hebben de redactie van het TV-programma tot dit besluit gebracht. In september worden hoogstwaarschijnlijk
de opnamen gemaakt.

om Weiwerd onder de politieke aandacht te brengen. Er is een sloopvergunning aangevraagd voor

een boerderij buiten de wierde (nabij toegangsv/eg naa¡ Dow Chemicals). De stichting
heeft geen bezwaar gemaakt, omdat wij behoud
van de wierde met haar bebouwing nastreven,

Tentoonstelling
13 september wordt de jaarlijkse
Monumentendag georganiseerd. Ter gelegenheid
hierva¡ worden in het Verenigingsgebouw in
Zaferdag

Weiwerd schilderijtjes van de heer Toxopeus
tentoongesteld met als thema: 'de drie dorpen van
de Oosterhoek'. Openingstijden: 13 september

van 10.00 - 17.00 uur en 14 september van
11.00 tot 17.00 uur.

Excursie
In juni heeft de stichting haa¡

eerste excursie

georganiseerd. Ongeveer vijftien belangstellenden

zijn op de aankondiging afgekomen. Omdat

er

alleen maar positieve geluiden vielen waar te
nemen, zal er vaker een excursie op het programa komen te staan. De volgende excursie is op
zaterdag 13 september (11.00, 14.00 en 16.00
uur).

Vrij willi gerswerkdagen
De werkdagen (lx per maand) leveren

steeds

meer resultaat op. In het voorjaar is hard gewerkt

Informatiebord

aan het weer zichtbaar maken van het Borgpad.
Het pad, geheel overgroeit met bomen en zelfs
struiken midden in het pad, is weer begaanbaar.

In de laatste Nieuwsbrief meldden we al dat de
stichting in 1996 een subsidietoekenning van het

Noorderbreedte

ANWB-Zimmermanfonds heeft gekregen voor de
realisering van een informatiebord. Het bord is

inmiddels klaar. Het bord vermeldt de geschiedenis en de bijzonderheid va¡ Weiwerd. Tevens
is een plattegrond van Weiwerd gereproduceerd
met de huidige bebouwing, aangevuld met reeds
verdwenen huizen en boerderijen. De onthulling
van het bord zal niet onopgemerkt gaan. Als u dit
wilt meebeleven dan moet u de aankondiging in
de krant in de gaten houden. U kunt natuurlijk
ook een van de bestuursleden bellen.

In 'De Noorderbreedte' van juli jl. is

opnieuw

is in
zijn geheel op de achterzijde van deze nieuwsaandacht aan Vy'eiwerd besteed. Het artikel

brief afgedrukt.
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