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Gladheidbestrijding
De strooiploeg van de gemeente Steenwijkerland en de
Provincie Overijssel staan vanaf november klaar om 24
uur per dag de gladheid te bestrijden.

Voor u ligt al weer de laatste (kerst) Nieuwsbrief van
dit jaar. De redactie commissie heeft er weer de nodige
aandacht aan besteed, waarvoor onze hartelijke dank.
Het is trouwens niet de enige actieve commissie.
Werkgroep 2013
De werkgroep - die de festiviteiten voor het 100 jarig
bestaan van P.N.Wetering e.o. in 2013 gaat organiseren
- heeft zijn eerste vergadering gehouden. Het bestuur
zal voor dit bijzondere feest de nodige subsidies
aanvragen. Wethouder Boxum gaf dit voorjaar al te
kennen dat P.N.Wetering de oudste plaatselijke
belangenvereniging in de gemeente is en dat de
gemeente graag wilde bijdragen aan het 100 jarige
feest. Bovendien is op de algemene ledenvergadering
2009 ingestemd met een contributieverhoging, om zo
alvast een reserve voor 2013 te creëren, opdat we dan
een groots feest kunnen organiseren.
Meer informatie over deze werkgroep kunt u krijgen bij
de contactpersoon Marieke Smit: tel. 0521-371214
Contributie
De contributie voor 2009 (€ 10,00) zal begin december
2009 worden geïnd.
Nieuwjaarsborrel
Op 9 januari 2010 zal er een Nieuwjaarsborrel worden
gehouden in restaurant An ’t Waeter.
We hopen dat er net zo’n grote opkomst is, zoals we
die op de jaarlijkse (zeer) gezellige buurtavond hebben
gehad. Nu alvast prettige feestdagen gewenst en tot
ziens op 9 januari.
Namens het bestuur:
Jan Hanskamp

Preventief strooien
Dit jaar wordt er weer gestrooid vóórdat het glad
wordt. Via het waarschuwingssysteem van de provincie
Overijssel en de informatie van Meteo Consult zijn de
strooileiders tijdig op de hoogte van winterse buien en
komende gladheid. Zo is het grootste deel van de
strooiroute al gereden voordat het echt glad wordt.
Strooiroutes
Voor onze omgeving geldt dat bij de 1e ronde de N333,
Scheerwolderweg, Rietweg en Veldhuisweg worden
gestrooid.
Bij de 2e ronde wordt de weg van Wetering West nr 1
t/m 39 en Wetering Oost nr 14 t/m 78 gestrooid.
Bij blijvende gladheid worden voor zover mogelijk ook
de andere wegen in de omgeving gestrooid.
Contact
Tijdens gladheid kan men contact opnemen met de
strooileider, bereikbaar via telnr: 06-51 32 04 38 of het
gratis nummer van de servicelijn van de gemeente:
0800- 865 0 650.

Zeer geslaagde buurtavond

Toekomstige inrichting omgeving
Inrichting polders Wetering Oost en West
Het is gebleken dat er te veel claims liggen op het
gebied dat ingericht moet worden. Provincie,
Waterschap, Staatsbosbeheer, DLG e.d. zullen eerst
deze claims (waterberging, verschillende soorten
natuur en eventuele uitbreiding inrichting Noordmanen) moeten bijstellen voor er een definitieve
inrichting gemaakt kan worden. In principe blijven de
claims: bufferzone, apart fietspad en rietteelt
ongewijzigd. Uitgangspunt is tot nu toe nog steeds dat
in het najaar 2011 de inrichting gaat beginnen.

De buurtavond op zaterdag 5 september 2009 was een
enorm succes!
Meer dan 60 leden van Plaatselijk Nut Wetering en
omstreken voeren mee op de 'platte bakken', met
Roelof Muis als ongeëvenaarde schipper.
Na een wat moeizame start ging de tocht van de
zeilschool tot de Heuvengracht en terug. Er werd weer
aangelegd bij de zeilschool om enkele bewoners die het
toch iets té koud vonden, af te laten stappen. Na een
lekker drankje was die kou zó vergeten. De vaartocht
werd voortgezet tot en met het Giethoornse meer.
Terug bij de zeilschool stond het Chinees-Indisch
buffet al klaar. De stemming was fantastisch!
Onder het genot van een lekker drankje en hapje eten,
omlijst door de gezellige klanken van onze vier
Weteringse accordeonspeelsters, hadden meer dan 70
bewoners van de Wetering een super gezellige avond.
Bijzonder was de gemêleerde samenstelling: van
autochtoon tot nieuwe bewoners,
kortom: dit wordt bedoeld met een buurtavond!

Nieuwjaarsborrel 2010
Alle leden van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
worden door het bestuur uitgenodigd voor het bijwonen
van de ‘Nieuwjaarsborrel’.

Zaterdag 9 januari 2010
Aanvang: 16.30 uur
Locatie: Restaurant An ‘t Waeter
Wetering West 77
Het bestuur zorgt zoals gebruikelijk voor de hapjes.
De drankjes komen voor eigen rekening.
Prettige feestdagen gewenst en het bestuur hoopt met u
op 9 januari 2010 op het nieuwe jaar te kunnen toasten.

Residence Nieuw Giethoorn
Begin december 2009 zijn de betrokkenen (gemeente,
projectontwikkelaar, bezwaarmakenden) gehoord door
de Raad van State in Den Haag. Begin 2010 wordt de
uitspraak van de Raad van State verwacht of het
vakantiepark tussen Scheerwolde en Wetering door
gaat of niet.
Volg het actuele nieuws op:
www.pnweteringeo.nl

Lang leve Natura 2000
Woensdag 25 november 2009 is er een kort overleg
geweest met ‘Openbare werken’ van de gemeente
Steenwijkerland en een deel van het bestuur over het
aanleggen van parkeerplaatsen bij Nederland.
Vanwege de overlast voor de bewoners van ‘wild
parkeerders’, verkeershinder voor het doorgaande
verkeer en de vele bekeuringen werd tijdens een
werkbezoek van de gemeente in het voorjaar 2009
besloten om enkele parkeerplaatsen aan te leggen in de
rechterberm van de Rietweg ter hoogte van de kruising
met het Kooibomenpad. Het bestuur vond dit een
goede oplossing.
Het is echter gebleken dat het aanleggen van de
parkeerplaatsen op deze plaats in het kader van het
Natura 2000 beleidsplan niet mogelijk is.
Het bestuur was erg teleurgesteld, omdat juist de
inrichting van de parkeerplaats met grastegels in de
berm op zich geen enkele invloed lijkt te hebben op de
natuur. Het bestuur vraagt zich nu oprecht af of zo’n
stukje berm nu zo essentieel is voor de ontwikkeling
van de natuur daar ter plekke en of de regelgeving van
Natura 2000 niet een beetje te veel is doorgeschoten…
Namens het bestuur:
H.P. Kale

Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in
Wetering en omstreken?
Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief!
www.pnweteringeo.nl
Per e-mail krijgt u het laatste nieuws van Wetering e.o.

Even een kijkje achter de schermen
De Armvoogdij van Scheerwolde had zaterdag 24
oktober 2009 de eer om dit jaar als enige groep de
eendenkooi van Wetering te mogen bezoeken.
De eendenkooi - Kooi van Pen - wordt door een groep
vrijwilligers gerenoveerd en heel af en toe geeft
Staatsbosbeheer de bewoners uit de streek de
gelegenheid om het vele werk van de vrijwilligers te
laten bekijken.

De Egel (Erinaceus europaeus)
Hij stekelt, maakt knorrende geluiden en laat zich
vrijwel alleen zien in het donker.
Toch is de egel bij de mens razend populair. 2009 is
zelfs uitgeroepen tot het ‘Jaar van de egel’.
Helaas worden er jaarlijks meer dan honderdduizend
egels doodgereden in het verkeer. Voor de Zoogdiervereniging reden om de egel eens flink onder de
aandacht te brengen.
Het doel is extra informatie over de egel te verzamelen,
om een extra beschermde status te krijgen.
Egels slapen veel
Een groot deel van het jaar (november/december tot
april/mei) zijn ze in winterslaap, waaruit ze af en toe
wakker kunnen worden. Soms maken ze dan, zelfs bij
sneeuwval, een wandeling in de omgeving. Tijdens de
winterslaap daalt hun lichaams-temperatuur tot circa
10 °C en verliezen ze ongeveer 30 procent van hun
gewicht. Dat wordt in het voorjaar echter weer ruimschoots ingehaald; dankzij hun goede reukvermogen en
gehoor weten ze veel kevers, rupsen, regenwormen,
oorwurmen en slakken op te sporen.
Van een schoteltje melk raken ze aan de diarree.

Vol trots lieten de vrijwilligers hun werk zien aan hun
streekgenoten. De bezoekers waren enthousiast over de
schoonheid en de grootte van de eendenkooi. Velen
wisten verhalen te vertellen over deze bijzondere kooi,
die altijd gesloten is geweest voor publiek. Voor de
jeugd van vroeger had deze plek een heel sterke
aantrekkingskracht om toch af en toe stiekem een kijkje
te nemen in dit onbekende stukje 'rimboe'.
Vrijwilligers gevraagd
De werkzaamheden in de Kooi van Pen schieten goed
op. In de afgelopen zes jaar is één kooiplas met zijn
schermen en zes vangpijpen volledig gerestaureerd.
Tevens zijn drie kooihuisjes klaar en vordert de
restauratie van diverse vangpijpen in de eendenkooi
gestadig. Na het uitbaggeren van enkele vangpijpen
kunnen ook enkele bruggen weer hersteld worden.
Een groot gedeelte van deze grote eendenkooi is echter
nog vervallen.
De eendenkooi heeft vijf kooiplassen en 18 vangpijpen.
Tevens zijn er diverse paden met bruggetjes in een
kooibos van ca 35 hectare die onderhouden moeten
worden.
Dus nog voor jaren werk voor de groep van 15
vrijwilligers, die graag nog wat extra handen zouden
kunnen gebruiken.

Egels zijn nachtdieren en zijn altijd alleen op stap en
vormen geen vaste paartjes. Ze hebben min of meer een
vast 'leefgebied' (mannetjes 20-40 ha, vrouwtjes 10-20
ha), maar ze hebben geen 'territorium' dat ze
verdedigen tegen soortgenoten. Egels leggen per nacht
een paar kilometer af. Ze zijn verder verassend snel en
lenig. Ze kruipen door nauwe spleten en kunnen prima
zwemmen. Zwemmend kunnen ze echter niet tegen een
steile oever/beschoeiing opklimmen, wat in onze
omgeving nogal eens fataal kan zijn.
Help de egel
Door de tuin op een natuurlijke manier in te richten,
kunnen we onze stekelige vriend een dienst bewijzen.
Ruim bijvoorbeeld in de
herfst niet alle takken en
bladeren op, maar leg ze
in een verloren hoekje.
De egels zoeken juist dat
soort plekjes op voor
hun winterslaap.
Er is in september 2009
dan ook speciaal een
brochure uitgekomen:
‘Egelvriendelijk
tuinieren’

Meer informatie over:
vrijwilligerswerk Kooi van Pen
tel: 06-555 94 572

Meer informatie over:
egels en egelopvang:

www.np-weerribbenwieden.nl

www.jaarvandeegel.nl

Nieuwe bewoners

Muggenbeet
Voor onze Nieuwsbrief, met name voor de rubriek:
“Nieuw aan de Wetering” zijn we deze keer eens van
de Wetering afgeweken... het was ook wel speciaal.
Wist u n.l. dat er in onze omgeving een schiereilandje
is en dat dat in Muggenbeet ligt…
De nieuwe eigenaren van de enige woning op dit
schiereilandje (Muggenbeet 10A) is de familie Van
Oversteeg.
Broos van Oversteeg en Truus Oversteeg-Appeloo
wonen er sinds kort samen met hun jongste dochter
Christa (de andere twee dochters studeren inmiddels al
in Utrecht).
Een huis aan het water stond al jaren op het
verlanglijstje van dit echtpaar, maar toen de kinderen
nog klein waren vonden ze dat niet ideaal.
Door het werk van Broos hebben ze heel wat omzwervingen over de hele wereld gemaakt (2 dochters
werden geboren in Oman!) maar eind 1994 waren ze
neergestreken in Nijeveen. Nadat Broos begin 2007
weer in het buitenland is gaan werken, werd in februari
hun huis in Nijeveen toch te koop gezet met als doel
ongeveer medio 2010 hun wens - om aan het water te
gaan wonen - in vervulling te laten gaan.
Het ging echter sneller dan verwacht!
Hun huis was binnen drie weken verkocht en dit
stekkie hadden ze al ongeveer een jaar te koop zien
staan. Resultaat: half juli zijn ze verhuisd naar
Muggenbeet.
Broos werkt momenteel voor Shell in Libië en regelt de
logistiek voor gas exploratie boringen. Hij is steeds ca.
4 weken aan het werk daar waarna hij ongeveer 4
weken thuis is. Truus beheert, naar eigen zeggen, het
“landgoed Muggenkeet”. Ze kende de omgeving al
wel heel goed: geboren en getogen in Zwartsluis én
haar ouders hadden jaren lang een vakantiehuisje aan
Wetering Oost 70.
Maar hoe lag dat alles voor Christa?
Dat je ouders dit graag willen, ja, dat is voor te stellen
maar hoe heeft Christa het ervaren om binnen korte tijd
te verhuizen naar Muggenbeet.
Ze zit in het laatste jaar van het V.W.O. en wisselen
van school was geen optie. Ze gaat dan nu ook
dagelijks op haar scooter naar Meppel, alleen als het
regent brengt haar moeder haar naar school. Ze vindt
het dan ook wel leuk om hier te wonen vooral ook
omdat ze binnen de kortste keren een vakantiebaantje
had waar je lópend heen kunt: bij Geertien!

Door de snelheid van verkopen en kopen moet de
verbouwing nog beginnen. Sinds kort zijn ze het
traject ”vergunningen aanvragen” in gegaan. De eerst
komende maanden (jaren…) zal dat ongetwijfeld veel
aandacht en inzet vereisen.
Eén concessie die ze door de verhuizing wel hebben
moeten doen is dat dit jaar hun boot in de winterberging is gebleven. Jammer, maar nee, de boot voor
de deur leggen kan niet, hij steekt 1.70 m!
Maar als je aan het water gaat wonen moet varen wel
een hobby zijn, en inderdaad, er ligt al o.a. een
zeilbootje, ’n punter en er wordt ook al geklust aan een
sloep. Kortom: vervelen zullen ze zich niet!
ML

Oude bewoners
Jochem Huisman
Pasfoto 1939
Toen woonachtig:
Wetering West 79
Voorouder van familie
Schelhaas (An ‘t Waeter)

Vlak voor de oorlog moest iedereen een legitimatiebewijs hebben. Joost Prinsen (West 33) had als één van
de eerste bewoners in die tijd in Wetering een
fototoestel. Hij heeft van 53 Weteringers in 1939 een
pasfoto gemaakt voor deze legitimatiebewijzen. Het
scheelde de mensen toen een lange reis naar Steenwijk.

Kalender:
23 december 2009, vanaf 19.00 uur; Kerstmuziek:
Afhankelijk van de windrichting, worden op
verschillende plaatsen aan Wetering Oost, – West en
Nederland, kerstmuziek gespeeld door de Bazuin.
Houd dus gordijnen of het raam een stukje open!
09 januari 2010, 16.30 uur Nieuwjaarsborrel
08 maart 2010, Algemene ledenvergadering
Colofon
De Redactie-commissie:
Gilia Hanskamp; Marieke Smit en Erica Zwanenburg
Voor reacties, kopij en foto’s kunt u reageren naar:
redactie@pnweteringeo.nl
of bellen (na 19.00 uur) 06-55594572
Bestuur Plaatselijk Nut Wetering e.o.
Jan Hanskamp (vz/sec)
: 0527-292847
Henk Kale (pen)
: 0521-370077
Roelof Muis
: 0521-371390
Rein Berger
: 0521-371429
Jaap Riezebos
: 0521-371452

