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- Door corona was er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie. 

- Begin 2021 was erg lastig, alleen wat telefonisch contact met andere bestuurders gehad.

- 25 maart kwam er een bericht binnen dat er twee Cabiners werden geplaatst in De Weerribben, 
zonder enig overleg met de Plaatselijke Belangen.

- Enige tijd later kwam er een bericht binnen van de Stichting Weerribben-Wieden (SWW) over een 
vacature in het bestuur aangezien Jan Hanskamp (als vertegenwoordiger van de Plaatselijke 
Belangen uit De Weerribben), niet meer verder wilde.  De opzet was weer iemand uit het gebied te 
krijgen. Er was afgesproken dat de Plaatselijke Belangen betrokken bleven bij het vervolg. Als 
besturen  hebben wij toen -in overleg met Kalenberg en Ossenzijl- de heer Aaldert Muis woonachtig 
in dit gebied voorgedragen. Hij weet van de hoed en de rand, maar er was helaas gelijk al wat 
wrijving bij Aaldert Muis.

- 29 april had ik bij een zoom gesprek met BGL (Bennie Daan) enkele punten aangeven o.a scheuren 
in het wegdek, vuilnisbakken bij onze bankjes, ook heb ik toen aangegeven dat wij als, drie 
Plaatselijke Belangen wilden dat Aaldert Muis in het stichtingsbestuur Weerribben-Wieden zou 
komen. Bennie Daan wilde gelijk contact opnemen met de voorman van BGl Sander Peereboom die 
ook in het stichtingsbestuur zit.

- 14 juli was er een optreden van de Bazuin bij de Scheerebrug. Plaatselijk Nut zorgde voor de koffie. 
Het was een mooi concert en na afloop zat er voor de Bazuin 80 euro in de fooienpot.

- 23 aug kleine vergadering bij ons thuis gehad. Contact ambtenaar Eric Jonk was hier ook bij 
uitgenodigd. Er kwamen verschillende punten aan de orde, zo ook de benoeming van Aaldert Muis in
het bestuur van SWW. Tijdens het sollicitatie gesprek kwam Aaldert Muis er achter dat dhr. Van Beek
-die ook in stichtingsbestuur zit- kiest wie er in komt. Hier had Aaldert Muis geen trek in, wat het 
probleem nu precies was hebben we niet gehoord. Op dat moment waren er nog twee kandidaten, 
wie was niet bekend. Hier over zou een gesprek plaats vinden van Plaatselijke Belangen en het 
stichtingsbestuur.

- Op 13 oktober was er een vergadering in het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl. 
We werden welkom  geheten door dhr. H. van Beek namens het projectplan. We kregen uitleg en het
waarom Aaldert Muis niet in het stichtingsbestuur Weerribben-Wieden is gekozen. Gelijk op deze 
vergadering stonden al twee nieuwe kandidaten op de convocatie -en waren ook zelf aanwezig- en 
wel Albertine de Jonge en Heike van Blom. Na enige tijd werd besloten om deze twee kandidaten te 
kiezen, er werd wel afgesproken dat dit voor één jaar is, daarna evalueren en dan komen wij er op 
terug. Hier uit blijkt maar weer dat het moelijk is te overleggen met ambtelijke bestuurders.

- Ook werd er weer een kerstboom gezet bij Scheerebrug en hebben we door corona geen ‘Uurtje bij 
het vuurtje’ gehad.

Dit was een kleine terug blik van 2021. We hopen op betere tijden in 2022.
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