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Bericht van de voorzitter
Het jubileumfeest op 25 mei 2013 is een bijzonder
geslaagde dag geworden. Er zijn nota bene ongeveer
400 mensen geweest die aan de verschillende
activiteiten hebben deelgenomen. Het was heel
bijzonder om te zien hoe jong en oud, inwoners en oud
inwoners, zich die dag hebben vermaakt.
In de Toekomstvisie, een enquête die in 2007 onder de
bewoners van Wetering e.o. werd gehouden, werd de
wens uitgesproken meer saamhorigheid te creëren.
Deze wens was mede één van de redenen om het
eeuwfeest te organiseren.
Als u het mij vraagt, kunnen we, wat deze
saamhorigheid betreft, daar zeker in zijn geslaagd, met
als aardige bijkomstigheid dat het ledenaantal van
Plaatselijk Nut Wetering behoorlijk is toegenomen.
Het is al vaker gezegd: de feestcommissie en de
boekcommissie hebben een buitengewone prestatie
geleverd, waarvoor nogmaals onze dank.

Team Nederland
Bijzonder is ook dat de Historische Vereniging
IJsselham (HVIJ), in hun onderkomen in Oldemarkt,
een expositie wijdt aan 100 jaar Wetering en
omstreken. Mocht u er nog niet zijn geweest, een
bezoek is zeker de moeite waard.

Op zaterdag 7 september aanstaande zal ons jaarlijks
uitje worden georganiseerd. Er zal o.a. een historische
wandeling worden gemaakt door Blokzijl, onder
leiding van enkele gidsen.
Reserveert u alvast de datum voor dit uitstapje?
In augustus zult u het definitieve programma en het
opgaveformulier ontvangen.
Gezien de enthousiaste reacties op het recente
jubileumfeest, verwachten we zeker een grote opkomst.
Laten we hopen dat we de komende maanden nog van
veel zonnige en droge dagen kunnen genieten!
Jan Hanskamp

Jubileumfeest
Het jubileumfeest, ter ere van het 100 jarig bestaan van
Plaatselijk Nut Wetering en omstreken had een
afwisselend programma, waar zowel de jonge tot zeer
oude (oud) bewoners met veel enthousiasme aan mee
deden. De georganiseerde activiteiten vonden plaats op
het feestterrein van de familie Timmerman, Oost 66.
Middagprogramma
Na een openingswoord van de voorzitter van de
vereniging konden de puzzelaars op pad. Een leuke
puzzeltocht was uitgezet, waarbij met de fiets of auto
heel gericht naar de eigen woonomgeving moest
worden gekeken. Er hebben 19 personen aan de
puzzeltocht meegedaan. De winnaar is Jan Harm
Timmerman (Wetering West 39) geworden. Hij heeft
een boekenbon in ontvangst mogen nemen.
Tijdens het middagprogramma was er voor de kinderen
een lego-tent en een opblaaskussen. Tevens kon men
met een koets, van de 'Stoeterij de Potstal' uit Wittelte,
een ritje in de omgeving maken. De paarden hebben
alleen tijdens het wisselen van de passagiers stil
gestaan. Er was grote animo om mee te rijden.
Ondanks de koude wind was er ook veel belangstelling
om in sloepen een tochtje te varen over de Wetering.

Waterloopbal en drakenbotenraces
Het grootste spektakel speelde zich af op het water met
de waterloopbal en tijdens de drakenbootrace. Dit
onderdeel werd gesponsord door 'Hotel/restaurant de
Dames van de Jonge' uit Giethoorn. De kinderen
beleefden het water vooral in de waterloopbal. Het
bleek erg moeilijk om te blijven staan of de bal voort te
bewegen. De kinderen stonden in een rij te wachten om
op hun beurt 5 minuten in de bal te mogen.
De overige sportieve bezoekers aan dit jubileumfeest
konden zich in de drakenboten uitleven. Er waren zes
teams nl: team Wetering Oost, Wetering West,
Muggenbeet, Nederland, Steenwijkerdiep/Oeverweg en
het gemengde team Wetering Oost/West.
Voor iedereen was het een nieuwe ervaring en men zat
eerst wel wat onwennig in de boten. Na een deskundige
uitleg van de stuurmannen werd er eerst een gedeelte
op de Wetering geoefend. Vervolgens werd op de
terugweg de race gevaren, met de finish ter hoogte van
het feestterrein. In en op de rondvaartboot de 'Vrijstate'
kon men het verloop van de races goed bekijken. Na
verschillende races, waarbij er steeds een spannende
finish was, mocht tenslotte het team Steenwijkderdiep/
Oeverweg zich de winnaar noemen. Ze ontvingen een
toepasselijke prijs van een grote zak aardappelen,
omdat 100 jaar geleden het tekort aan aardappelen de
reden was om de vereniging op te richten. Hiernaast
kon het winnende team ook een kleine taart in
ontvangst nemen.

Team Steenwijkerdiep/Oeverweg
Muziek
Gedurende het hele jubileumfeest waren er veel
muzikale optredens. De boerenkapel 'De Rietsnijders'
was bij de opening van het jubileumfeest aanwezig.
Muziekvereniging 'De Bazuin' uit Wetering sloot, al
varend op een vlot, het waterspektakel op de Wetering
muzikaal af. Vervolgens werd het feest in de feesttent

Buurtfeest
7 september 2013
middag én avond

Houd deze datum vrij!

bij de boekpresentatie voortgezet met het Piratenkoor
Storm & Averij uit Muggenbeet. De groep 'Grietje &
Gryze' speelde tijdens de rest van de feestavond.
Boekpresentatie
Het Piratenkoor Storm & Averij had een schat
meegenomen naar de Wetering, welke ze, al zingend,
aanboden aan burgemeester Marja v.d. Tas van de
gemeente Steenwijkerland. Bij het openen van de schat
bleek de schatkist o.a. enkele boeken te bevatten. Het
betroffen enkele exemplaren van het jubileumboek
'100 jaar leven en wonen Wetering, Muggenbeet,
Nederland en de Kikkerij (1913-2013)'.

De burgemeester presenteert jubileumboek
Tijdens haar toespraak benadrukte de burgemeester de
zelfredzaamheid van de bewoners van Wetering en
omstreken in de afgelopen honderd jaar. Ze was
hiernaast onder de indruk van de saamhorigheid van de
buurtgenoten en van de georganiseerde activiteiten
tijdens het jubileumjaar van de vereniging. Tot slot
mochten de oudste bewoners, die in het werkgebied
van Wetering en omstreken hebben gewoond, een
jubileumboek van haar in ontvangst nemen. Dit waren
de bijna honderd jarige Hendrik Schelhaas, uit
Wetering en mevrouw Lok-Timmerman, die meer dan
90 jaar geleden in Muggenbeet is geboren.
De burgemeester bracht vervolgens een toost uit. De
wijn voor de toost werd aangeboden door Wijnhandel
Eleveld en Makelaardij van Amerom.
Avondprogramma
Na de boekpresentatie was er de mogelijkheid om de
gereserveerde jubileumboeken op te halen. Er was veel
belangstelling voor dit jubileumboek, dat voor, maar
zeker, door de bewoners zelf is gemaakt. Er was op
voorhand al 85% van de oplage gereserveerd.
Hierna kon men genieten van een warm buffet. In de
feesttent en op de rondvaartboot de 'Vrijstate' uit
Kalenberg konden tweehonderd (oud) bewoners hun
bord vol scheppen met talloze heerlijkheden. Tijdens
het buffet werden veel herinneringen opgehaald naar
aanleiding van het jubileumboek en de historische
beelden, die te zien waren in de rondvaartboot.
De jubileumcommissie en het bestuur van Plaatselijk
Nut Wetering en omstreken kunnen terugzien op een
zeer geslaagd evenement, waar jong en oud van hebben
genoten.
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Expositie Wetering en omstreken
Op zaterdag 1 juni heeft de Historische Vereniging
IJsselham (HVIJ) de eerste zomerexpositie van het
Historisch Centrum IJsselham (HCIJ) in Oldemarkt
geopend. Ieder jaar wil de vereniging een themaexcursie over een dorp of buurtschap uit de voormalige
gemeente IJsselham. Er is bij deze eerste expositie
gekozen voor het werkgebied van Plaatselijk Nut
Wetering en omstreken, die dit jaar haar 100 jarig
bestaan viert.
Opening
De officiële openingshandeling werd verricht door de
voorzitter van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken,
de heer Jan Hanskamp. Een week eerder had de
voorzitter het jubileumfeest van Wetering en omstreken
als moderne voorzitter geopend. In het kader van de
expositie over de historie van Wetering en omstreken
ging de voorzitter ook honderd jaar in de tijd terug en
was toepasselijk gekleed inde zondagse kledij van een
veenarbeider. Een lading turven op een kruiwagen
werd door hem naar de expositie gebracht. In het
centrum aangekomen werd de kruiwagen met zijn
historische lading in de expositie geplaatst en hiermee
was de expositie geopend.

Expositie
De vele genodigden konden vervolgens de themaexpositie bekijken en konden veel oude voorwerpen,
foto's, schilderijen en maquettes bewonderen van
bijzondere gebouwen, die aan de Wetering hebben
gestaan. Ook het oude notulenboek en de Koninklijke
goedkeuring van Plaatselijk Nut Wetering en
omstreken zijn te zien.
In het centrum zijn diverse boeken te koop die over de
historie van Wetering, Muggenbeet en 't Nederland
gaan. Zo is ook het jubileumboek van Plaatselijk Nut
Wetering e.o. hier te koop.

Muggenbeet wordt weer aantrekkelijk
voor weidevogels
Muggenbeet staat bekend om zijn veelzijdigheid aan
moeras- en weidevogels. Het afwisselende landschap
met hooilanden, trekgaten, drijftillen, rietlanden en
plasdras weilanden, maakt het hier voor veel vogels
aantrekkelijk om te broeden of om op te vetten. De
laatste jaren is er echter een kentering in het aantal
weidevogels te zien. Vooral de druk van de vos in dit
gebied heeft daar een grote rol in gespeeld. Ondanks
het weidevogelbeheer, dat boeren hier voor
Natuurmonumenten uitvoeren, bleef het aantal
weidevogels laag en kon men alleen de kievit nog
tegenkomen.
Nat houden
Na een grondige inventarisatie heeft Natuurmonumenten besloten om het waterpeil te verhogen in
de lagere delen ten zuiden van Muggenbeet. Dit gaat
middels mobiele pompen of met molentjes. Door
grotere stukken land in het vroege voorjaar onder water
te zetten en sloten, die mede daardoor buiten de oevers
treden, ontstaat een prachtig drassig landschap voor
weidevogels. En dit slaat aan!
Magneet
Vanuit de lucht ziet dat er voor veel vogels erg
aantrekkelijk uit en na hun lange terugtocht uit Afrika
kunnen ze hier weer een beetje bijtanken. Dit jaar
konden we dan ook genieten van honderden grutto’s,
watersnippen, wintertalingen, waterpiepers, wulpen,
kieviten en slobeenden. Pioniersoorten als kleine
plevier en nieuwkomer de bontbekplevier, zijn hier tot
broeden gekomen. Bijzonder waren dit jaar de
zilverplevier en zwarte ruiter, die allebei in zomerkleed
aanwezig waren.
De hogere droge delen werden direct in gebruik
genomen door kieviten, die al buitelend langs de
Meerweg hun baltsvlucht lieten zien. Percelen
omzoomd met riet waren favoriet bij zomertaling en
slobeend. Dekking en voldoende voedsel spelen dan
een grote rol bij de keuze om te broeden.

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 en omstreken

Poetsende grutto - foto: R. Messemaker
Al met al is ‘water’ in dit geval het toverwoord en zal
Natuurmonumenten in voor- en najaar het waterpeil
hier verhogen, om het voor moerasvogels en met name
de weidevogels weer aantrekkelijk te maken.
Bron: Natuurmonumenten

24-uurs afsluiting N333 bij Muggenbeet

Op 15 maart jl. is het startsein gegeven voor de aanleg
van de natuurverbindingen Weerribben-Wieden.
Momenteel is de Combinatie Natuurverbindingen
Muggenbeet (Van Spijker Infrabouw B.V.) bezig met
de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van
een tijdelijke weg. De tijdelijke weg heeft als doel het
creëren van werkruimte voor de realisatie van de
nieuwe brug in de provinciale weg N333.
24-uurs afsluiting
De tijdelijke weg wordt aangesloten op de huidige
N333. Hiervoor is het noodzakelijk om de N333 ter
hoogte van Muggenbeet tijdelijk af te sluiten voor al
het verkeer. Om de overlast voor de weggebruikers en
de omgeving zoveel mogelijk te beperken wordt de
aansluiting binnen 24 uur gerealiseerd. Tijdens deze
24-uurs afsluiting worden er omleidingroutes ingesteld.
De 24-uurs afsluiting zal naar verwachting
plaatsvinden in week 34 (19 augustus t/m 25
augustus 2013). De exacte datum wordt bekend
gemaakt door middel van aankondigingborden langs de
wegen.
Vragen?
Tijdens kantooruren kunt u voor vragen contact
opnemen met Van Spijker Infrabouw BV via tel: 0522–
252589 of een e-mail sturen naar:
279-muggenbeet@vanspijkerinfrabouw.nl.
Hiernaast kunt u iedere woensdag van 14.00 uur tot
16.00 uur binnen lopen in de bouwkeet, aan de
Blokzijlseweg.
Bron: provincie Overijssel

Werkzaamheden polders op schema
In verband met de vakantie staan de werkzaamheden in
de polders Wetering Oost en -West in week 30,31 en
32 stil. De directiekeet van DLG is voor het wekelijkse
spreekuur dan ook gesloten in deze periode. Vanaf 1
september zal, vanwege de afname van het bezoek, de
frequentie van het spreekuur waarschijnlijk worden
verminderd. Over de werkzaamheden is een
informatiefolder verschenen en twee informatieborden
zijn geplaatst bij de Rietweg en de Twitterhut.

Wist u dat?
- er veel belangstelling is voor de historische panelen,
die bij de invalwegen van Wetering zijn geplaatst …
- het bestuur heeft besloten om ze bij de Nieuwjaarsreceptie in 2014 te gaan veilen…
- de bijna 100 jarige Hendrik Schelhaas zich, bij het
jubileumfeest, het feestvarken van de eeuw vond…
- er een strikvraag bij de puzzeltocht was…
- huisnummer 96 niet bestaat…
- er enkele jubileumboeken na afloop van het feest
waren ‘verdwenen’…
- een oplettende buurtbewoner een tas met boeken, die
buiten in de regen stond, heeft meegenomen en dit
netjes bij de feestcommissie heeft gemeld…
- twee bewoners heel gelukkig waren dat ze hun
‘eigen’ boeken weer hadden…
- Margot Kale prachtige foto’s van het feest heeft
gemaakt…
- het feestterrein binnen de kortste keren was
opgeruimd, vanwege de hulp van maar liefst 21
bewoners…

- er twee woningen niet in het jubileumboek zijn
gekomen…
- dit de meesterswoning West 19 en de afgebroken
woning Oost 22 zijn…
- deze woningpagina’s alsnog zijn gemaakt …
- de leden en de bewoners in Scheerwolde, die een
boek hebben, hun boek compleet kunnen maken…
- deze extra pagina’s via de website van Plaatselijk Nut
gedownload kunnen worden…
- het jubileumboek alleen nog bij de HVIJ te koop is…

Kalender:
8 t/m 10 aug Dorpsfeest Scheerwolde&Wetering
8 augustus Viering 75 jaar polder
7 september Buurtfeest Wetering en omstreken

Colofon
De redactie-commissie:
Gilia Hanskamp; Marieke Smit, 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 en omstreken
Jan Hanskamp (voorz./secr.) : 0527-292847
Henk Kale (penn.)
: 0521-370077
Roelof Muis
: 0521-371390
Rein Berger
: 0521-371429
Truus van Oversteeg
: 0527-240401

