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Nieuwsbrief

Stichting Vrienden van het Nannewiid

Nannewiid in oorlogstijd (’40-’45)

Wisseling binnen het bestuur

In de tweede wereldoorlog heeft het Nannewiid en
de natuur er omheen een belangrijke rol gespeeld bij
het verzet en de smokkel van wapens. Het ruige
gebied rondom het Nannewiid was een goede
schuilplek voor alles en iedereen die niet gevonden
mocht of wilde worden. Bekende herkenningspunten
zijn nog altijd het
‘droppingsveld’
in
Haskerhorne en het
‘Peter Tazelaarpaad’
in Oudehaske.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het
Nannewiid bestaat uit vier personen. Vanaf het
allereerste begin is Martin Klijnstra penningmeester
geweest voor de Vrienden. In de roerige begintijd
best een verantwoordelijke job. Nu alles wat rustiger
is rond het Nannewiid, vindt Martin het tijd om het
stokje over te dragen aan Ietje Kornelis uit
Oudehaske. Ietje is zeer betrokken bij het Nannewiid
en wil dit graag omzetten in daden. De overige leden
van het bestuur zijn erg blij met haar komst en
wensen haar veel succes. Natuurlijk bedanken wij
Martin voor zijn enthousiaste bijdrage aan het
bestuur de afgelopen jaren.

De Vrienden van het Nannewiid zijn nieuwsgierig naar
de geschiedenis van het meertje in de oorlogsjaren
en organiseren daarom op 7 juni een bezoek aan deze
herkenningspunten. We verzamelen in de manege ’t
Haske in Sintjohannesga waar Freark Ringnalda,
kenner van het Nannewiid in de oorlogsjaren en
schrijver/samensteller van het boek "Om niet te
vergeten de oorlog 1940-1945” een lezing houdt.
Het programma op zaterdag 7 juni ziet er als volgt uit:
 9.30 uur: Ontvangst met koffie in manege 't
Haske, Kadijk 23a Sintjohannesga,
 9.45 uur: Presentatie door Freark Ringnalda,
 10.30 uur: Fietstocht over Peter Tazelaarpad,
langs droppingsveld en uitkijkpunt Lytse Wiid,
waarbij onderweg uitleg bij markante
herkenningspunten,
 12.30 uur: Terug bij manege ’t Haske.

Donateurs opgelet!
Deelname aan onze zomer- en winteractiviteiten is
altijd gratis. Dit willen we graag zo houden en wordt
mogelijk gemaakt door giften en bijdragen van onze
donateurs. Heeft u uw gift of donatie in 2014 al
overgemaakt? Zo ja, onze hartelijke dank daarvoor, zo
nee ons rekeningnummer is: 1481.53.720 ten name
van de "Stichting Vrienden van het Nannewiid". Graag
met vermelding “Gift” of “Donateur”.

Krite, Mar en Gaast
Krite Mar en Gaast, waarin we samenwerken met
Gaasterlân Natuerlân en Moai Skarsterlân, heeft
periodiek overleg met de gemeente De Friese Meren.
Vanuit de gemeente heeft wethouder Durk Durksz
“natuur” in zijn portefeuille. In maart vond voor het
eerst overleg in deze setting plaats.
Veel onderwerpen werden besproken en wederzijds
toegelicht. De gemeente heeft o.a. aangegeven
positief te staan tegenover een aangepast
bermenbeheer waarbij het maaisel wordt afgevoerd
om te composteren en bermen in het buitengebied
worden ingezaaid met een kruidenrijk zaadmengel ter
bevordering van biodiversiteit en insectenwereld.
Ook over het kapbeleid van de gemeente, de lijst met
monumentale en beeldbepalende bomen en het
onderhoud van natuurterreinen zijn de standpunten
uitgewisseld.
We bespraken de stand van zaken omtrent de Visie
Recreatie en Toerisme en onze inbreng daarin. En we
hebben de wens op tafel gelegd in de toekomst
geconsulteerd te worden bij bestemmingsplannen
buitengebied.
In Krite-verband spraken we verder over grote
infrastructurele projecten in de gemeente waaronder
de rondweg Lemmer en knooppunt Joure. Aan
Rijkswaterstaat werd een brief gestuurd, mede vanuit
De Friese Milieufederatie, waarin aandacht wordt
gevraagd voor het onderhoud aan de beschermende
voorzieningen voor otters langs de A7. De afgelopen
jaren zijn er al 11 doodgereden. Bij ons is niet bekend
of de otter al weer gezien is in het Nannewiid.
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