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Van de voorzitter
Op een druk bezochte algemene ledenvergadering in
maart j.l. zijn Roelof Muis en Rein Berger afgetreden
uit het bestuur. Als dank voor hun inzet kregen ze een
cadeaubon overhandigd. Roelof bood daarbij aan dat
we zo nodig altijd nog een beroep op hem kunnen
doen. Waarvan acte. Henk Oord en Pieterke Pot zijn
vervolgens met algemene stemmen tot nieuwe
bestuursleden gekozen.

bijvoorbeeld de gemeente of Staatsbosbeheer. Mocht u
nog punten hebben die van regionaal belang zijn, dan
horen we dat graag.
Binnenkort heeft het bestuur overleg met de gemeente
Steenwijkerland over een aantal punten, die al vaker
zijn aangekaart bij de gemeente. Het betreft de
verkeerssituatie bij de brug in Nederland, de straatverlichting bij de nieuwe waterinlaat op Wetering
West, de verzakte weg op de Meerweg bij Muggenbeet
en het bord met de ‘plaatsnaam’ Muggenbeet
We zullen erop aandringen en, zo nodig, nog een
gesprek aangaan met de nieuwe wethouder, dat deze
knelpunten op korte termijn worden opgelost .
Zaterdag 6 september kunt u alvast noteren in uw
agenda, dan zal er weer een gezellige middag/avond
worden georganiseerd voor de bewoners in Wetering
en omgeving. Eind augustus ontvangt u hierover nog
een bericht.
Een prettige en mooie zomer gewenst.
Jan Hanskamp
voorzitter

De Weteringers winnen
Met name door de succesvolle verkoop van het
jubileumboek kon de penningmeester melden dat er
een fors positief saldo was. Met instemming van de
aanwezige leden is besloten dit geld te investeren in de
aanschaf van een AED. Binnenkort zullen de
vrijwilligers een cursus volgen om, in geval van nood,
adequaat te kunnen handelen. Verderop in deze
Waeterproat vindt u meer informatie over de AED.
Er is een overleg geweest tussen bestuursleden van de
belangenverenigingen van Ossenzijl, Kalenberg en
Wetering e.o. We kwamen tot de conclusie dat we veel
gezamenlijke belangen hebben, die we ook het beste
als groep naar voren kunnen brengen bij overleg met

Op 31 maart j.l. was er in Steenwijk op de slotavond
van het Schrijversfestival een taalkennisquiz.
Onderdeel hiervan was kennis van de streektaal. Vier
dames van de plattelandsvrouwen vereniging
Wetering/ Scheerwolde hebben als team meegedaan
aan deze quiz. Sandra ten Napel, Lia van Beek, Roelien
de Lange en Grietje Vaartjes waren de deelneemsters
onder de naam: ‘De Weteringers’
Er werd bijvoorbeeld een verhaal in het dialect verteld,
waarvan zij de betekenis moesten kennen .
Ze wonnen de eerste prijs!
Gefeliciteerd dames!

Binnenkort AED

Enterse Zomp naar Wetering

Na het succesvol verlopen jubileumjaar, waarbij alle
jubileumboeken zijn verkocht, is er een positief saldo
in de kas van de vereniging. Op de algemene
ledenvergadering in maart jl is besloten om van dit geld
een AED apparaat aan te schaffen, mits er voldoende
AED vrijwilligers zouden zijn. Er hebben zich
inmiddels 27 gegadigden aangemeld!
Dus ruim voldoende om tot de aanschaf van de AED
over te gaan.
De vrijwilligers krijgen binnenkort een cursus
BLS/AED HULPVERLENER .
Het AED apparaat, dat we nog voor de zomer willen
aanschaffen, zal worden geplaatst bij de familie J .H.
Timmerman, Wetering West 39 (camping Wilgenhof
bij de Scheerebrug)

Van 12 t/m 15 juni zal voor de eerste keer Sail
Giethoorn georganiseerd worden. Dit festijn zal
grotendeels bij Bodelaeke bij Giethoorn plaats vinden.
Meer dan tweehonderd oud Hollandse schepen gaan
meedoen aan dit evenement. In samenwerking met de
drie sterrenkoks uit de regio belooft het een bijzonder
festijn te worden.
Op de donderdag en vrijdag 12 en 13 juni zullen er
daarom meer platbodems door de Wetering, vanuit
Friesland, varen dan normaal. Een weekend eerder zal
met Pinksteren aan de Wetering al een uniek schip
liggen namelijk de Enterse Zomp.

Enterse Zomp
Wat betekent dat voor de mensen van Wetering en
omstreken?
En hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer u 112 belt voor medische spoedhulp, dan zal
de telefonist(e) van de Centrale Meldkamer
beoordelen of er een AED op het gemelde adres moet
komen. Indien dat het geval is, zal er - na de
alarmering van de ambulance - een sms bericht uitgaan
naar alle AED hulpverleners uit de omgeving van het
opgegeven adres. Op dit sms bericht staat het adres
van het incident vermeld.
De vrijwilligers die in de buurt zijn (en dat zijn er zeer
waarschijnlijk niet alle 27) spoeden zich, na het AED
apparaat te hebben opgehaald, naar het opgegeven
adres om daar eventuele hulp te verlenen , totdat de
ambulance is gearriveerd.
De bedoeling van deze AED procedure is, dat er zo
snel mogelijk na de melding deskundige hulp wordt
verleend, teneinde mensenlevens te redden.

Buurtfeest

Dag van de streek
Donderdagavond 12 juni zullen alle boten binnen de
gemeente Steenwijkerland en in Zwartsluis belangeloos
een warm welkom krijgen. De dorpen hebben allemaal
een eigen programma ontwikkeld om dit te doen.
Zo zullen er in Kalenberg tjalken/skûtsjes, aken en
opduwertjes liggen. In Blokzijl komen de schouwen,
schokkers en Lemsteraken. De botter, Vollenhovense
bollen en Lemsteraken gaan naar Vollenhove. In
Wanneperveen komen de zalmschouwen, Staverse
jollen en grundels. Steenwijk zal de vloot van de ‘Oude
Glorie’ (oude motorboten) gaan ontvangen.
Dwarsgracht zal tjotters, boeiers en Friesche jachten
verwelkomen. De haven van Zwartsluis wordt dé haven
voor Kooiman en De Vries platbodems en BeltSchutsloot ontvangt de houten zeilschepen van
jachtwerf Huisman, jollen en Beulakermeerkruisers.
In Giethoorn zullen naast de punters, zeilwerries en
aken een plekje vinden.
Parade of Sail
Vrijdag zullen vanuit de havens van bovenstaande
dorpen alle tweehonderd boten opstomen naar
Bodelaeke, waar t/m zondag een uitgebreid programma
aan het publiek wordt voorgeschoteld.

Een uniek festijn voor de hele regio...

6 september 2014
middag én avond

Houd deze datum vrij!
Uitgebreidere informatie: www.sailgiethoorn2014.nl

Oeverzwaluw
Een enorme muggenverzwelger …
De oeverzwaluw (Riparia riparia) is de kleinste
zwaluw (12 cm) die in Nederland voorkomt. Hij heeft
een dof grijsbruine bovenzijde en een witte onderzijde
met een bruine borstband. Hij is gemakkelijk te
herkennen omdat hij kleiner is, trager vliegt en een
kortere staart heeft dan de andere zwaluwen.

de IVN afdeling Noordwest Overijssel, samen met
Staatsbosbeheer, in het kader van de Landinrichting er
voor gezorgd dat er een kunstmatige permanente
zwaluwenwand aan gelegd kon worden nabij de
Twitterhut bij Wetering Oost.
We hopen dat deze nieuwe bewoners aan de Wetering
goed kunnen aarden en dat ze massaal hun buiken vol
mogen eten met de aanwezige muggen …
Want een grote kolonie oeverzwaluwen eet per dag tot
wel enkele kilo's muggen!
Bron: IVN afdeling Noordwest Overijssel

De nieuwe oeverzwaluwenwand bij de Twitterhut
Na de ontgronding in 2013 van de polders Wetering
West en – Oost bleek het waterrijke gebied, dat was
ontstaan, direct een favoriet jachtgebied te zijn voor
alle in Nederland voorkomende zwaluwen. Voor het
bouwen van hun nesten kunnen de meeste
zwaluwsoorten gebruik maken van menselijke
bouwwerken in de directe omgeving zoals: woningen,
boerderijen, agrarische schuren, bruggen e.d. Dit geldt
echter niet voor de oeverzwaluw. Het bijzondere aan de
oeverzwaluw is dat hij een broedgang graaft. Hij leeft
in kolonies en graaft het liefst in lemig zand,
horizontale broedgangen (ook wel nestpijpen genoemd)
tussen 40 cm en 150 cm diep.
De populatie van deze kleine inheemse zwaluwsoort
broedde voorheen in Noordwest Overijssel veelal in
afgekalfde steile oevers van sloten, kanalen, meren en
riviertjes. Mede door aanleg van beschoeiingen en het
verdwijnen van een zekere natuurlijke dynamiek in het
waterbeheer is in Noordwest Overijssel halverwege de
jaren zestig van de vorige eeuw de soort sterk achteruit
gegaan. In de periode 1973 – 2000 is de soort dan ook
vrijwel geheel uit Noordwest Overijssel verdwenen.
De oeverzwaluw is in Noordwest Overijssel als
broedvogel inmiddels aangewezen op de door
mensenhanden gecreëerde broed mogelijkheden, zoals
afgravingen en zand depots. Omdat deze mogelijkheden vaak tijdelijk zijn en ook de natuurlijke
dynamiek van het water niet terugkeert, zal het voor
deze soort moeilijk blijven om zich opnieuw in onze
omgeving te vestigen.
Nu de mogelijkheid zich aandiende om toch een
permanente broedgelegenheid te maken voor de
oeverzwaluw, in de nieuwe natuur bij Wetering, heeft

Wist u dat?
- Er veel bewoners de Nieuwjaarsreceptie hebben
bijgewoond.
- De veiling van de historische panelen erg spannend
was en alle panelen ondertussen zijn verkocht.
- Op een eilandje in de nieuwe natuur in Wetering Oost
wilgen zijn gepland voor purperreigers.
- Veel belangstelling was in Muggenbeet voor de
inleiding over de ‘Wereld van bakker Jonkman’ naar
aanleiding van het nieuwe boek van Jaap Houwer.
- De vrijwilligers van de eendenkooi de Kooi van Pen
zelf het riet hebben geoogst voor het maken van de
rietmatten.
- De meeste zwarte sterns in Nationaal Park
Weerribben-Wieden broeden in het Giethoornse meer.
- Streekcentrum De Wielewaal in Scheerwolde is
geopend door Meester Bakker en Juf Smit.
- De basisscholen ‘De Kolkribbe’ en ‘De brinkschool’
na de zomervakantie niet meer bestaan.
- De beide basisscholen samen doorgaan onder de
voorlopige naam: Dorpsschool Scheerwolde.
- Men probeert om knotwilgen langs het nieuwe
fietspad tussen Wetering en Scheerwolde te planten.

Kalender:
24 mei 2014
25 mei 2014
12 t/m 15 juni 2014
7 t/m 9 augustus
9 augustus 2014
6 september 2014

7e Weerribben trekkertoertocht
Dag van het Nationaal Park
Sail Giethoorn
Feest Scheerwolde/Wetering
Pony- en Middeleeuwse markt
in Scheerwolde
Buurtfeest

Meer informatie, zie: www.pnweteringeo.nl

Dag van Nationaal Park – Muggenbeet

Nieuwe bewoners

Wetering Oost

50

Kom op zondag 25 mei naar de Dag van het Nationaal
Park Weerribben-Wieden in Muggenbeet en geniet van
een ‘muzikaal programma’.

Nieuw aan de Wetering: Alice en Frank Bökenkamp
Eind vorig jaar zijn Alice en Frank de trotse eigenaren
geworden van Wetering Oost 50. Na enige
omzwervingen zijn ze hier terecht gekomen.
Ooit stelde een collega van Frank voor om een
weekendje mee te gaan kamperen in Ossenzijl. Dat
beviel zo goed dat de tent plaats maakte voor een
caravan en jaarlijks brachten ze er veel tijd door, lekker
aan het water.
Alice is dol op water en wilde eigenlijk erg graag aan
het water wonen. Frank was echter nog erg gehecht aan
hun woonplaats Huizen, temeer daar Frank veel weg is
voor zijn werk door de hele Benelux. Huizen is dan
toch wel wat centraler dan dit gebied. Als compromis
werd het een vakantiehuisje huren in Kalenberg. Fijn
midden in de natuur, bij water, een rietgedekt huisje,
sloepje voor de deur: prachtig!
De wens om hier permanent te wonen groeide. Na een
paar jaar werd er toch steeds meer uitgekeken naar een
huis, aan het water, ja, niet zo maar, nee echt dicht aan
het water. Via de omgeving van Scherpenzeel, Spanga,
Ossenzijl kwamen ze uiteindelijk terecht aan de
Wetering.

Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn er diversen activiteiten
in en rondom Muggenbeet. Zoals:
- Een vaartocht over het Giethoornse meer met
aansluitend een expeditie over het Junglepad van de
eendenkooi de Otterskooi.
- Vanuit Muggenbeet is een wandelroute uitgezet onder
de faunapassage door en langs de nieuwe natuur in
Wetering West met diverse punten waar informatie
wordt gegeven over:
* Waarom (Staatsbosbeheer en Provincie)
* Water (Waterschap)
* Waar ( Dienst Landelijk Gebied)
- Op het muziekplein in Muggenbeet wordt met
natuurlijke materialen muziek gemaakt en is er een
optreden van een 'hangspeler' op het terras van
restaurant Geertien.
- Kinderen kunnen daarnaast een speciale
‘muziekkleurplaat’ en een leuk boekje met tips om met
materialen uit de natuur muziek te maken, ophalen.

Ze wonen en werken nog in Huizen: Frank, (57) als
technicus voor een Amerikaans bedrijf
(persluchtfiltratie) en Alice (56) is werkzaam als
activiteitenbegeleidster voor mensen met een visuele en
verstandelijke beperking.
Veel is er al veranderd in het huis en ze klussen nog
wel even door, maar: het ultieme plekkie hebben ze
hier gevonden, dicht op het water, waar ook grotere
boten langs varen.
Nu is Wetering Oost 50 nog een tweede huis, maar zo
gauw het huis in Huizen verkocht is gaan ze hier
permanent wonen.

De natuur zit vol muziek
Ons Nationaal Park zit vol muziek: het zingen van de
(riet)vogels, het kabbelen van het water, het zoemen
van de insecten en het ruisen van het riet…
Daarom ontvangen alle bezoekers van de Dag van het
Nationaal Park op 25 mei een passend cadeautje: een
unieke ringtone van een ritmische mix van
natuurgeluiden uit de Nederlandse natuur.

Welkom!

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 en omstreken
Jan Hanskamp (vz)
: 0527-292847
Truus van Oversteeg (sec): 0527-240401
Henk Kale (pen)
: 0521-370077
Henk Oord
: 0521-371282
Pieterke Pot
: 0521-598283 (Wittelte)
0521-345184 (Wetering)

ML

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

Kom zoveel mogelijk op de fiets; zo geniet u nog meer
van alle geluiden van het Nationaal Park.

Colofon

