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Bericht van de voorzitter
De ruim vijftig mensen die op 3 september 2011
aanwezig waren op het jaarlijkse „Buurtfeest‟, hebben
volop kunnen genieten. Bij prachtig zomerweer heeft
men op twee aan elkaar verbonden bokken varend het
nieuwe vergrote eiland de Voornpol bezocht en dit
officieel geopend. Ook vertegenwoordigers van
Natuurmonumenten, leden van de werkgroep 'Vrienden
van het Giethoornse meer' en medewerkers van TV
Oost waren getuige van een feestelijke en gezellige
bijeenkomst, waarbij iedereen onder de indruk was van
de stuurmanskust van de kapitein Roelof Muis.
In de vorige ‘Waeterproat’ schreef ik nog dat we blij
waren dat na jaren van overleg de nieuwe parkeerplaats
bij Nederland zou worden aangelegd. Maar wat
schetste onze verbazing: na al dat overleg werd een
„parkeerstrook‟ aangelegd op een plek waar nooit
eerder over gesproken is. De hiervoor verantwoordelijke persoon bij de gemeente moet zich, na alle
toezeggingen van de contactambtenaar, nog steeds
melden. Voor de hele gang van zaken, wat mij betreft,
een dikke onvoldoende voor de gemeente Steenwijkerland. Het bestuur is nu aan het beraadslagen hoe te
reageren op deze blunder.

nodigen, die ons op de hoogte kan brengen van de
details van de nieuwe faunapassage aan de
Blokzijlerweg bij Muggenbeet. Een uitnodiging voor
deze bijeenkomst zult u te zijner tijd ontvangen.
Prettige feestdagen gewenst en tot ziens op de
Nieuwjaarsreceptie 2012.
Jan Hanskamp

Faunapassage Muggenbeet
Eind februari 2012 zal er voor de faunapassage bij
Muggenbeet een aannemer zijn gevonden die het grote
kunstwerk gaat realiseren in de provinciale weg N333.
Wat komt er?
Het is de bedoeling dat in de provinciale weg N333 ter
hoogte van Muggenbeet een faunapassage onder de
weg door komt. De faunapassage is gepland in het
verlengde van de Weteringbrug richting Blokzijl, vlak
na de huidige bushaltes. De op en afritten bij de
Weteringbrug zullen blijven bestaan. Wel zullen ze
waarschijnlijk aangepast worden om de kruising
veiliger te maken.

Door de bezuinigingsmaatregelen van staatssecretaris
Bleker gaat er misschien nogal wat veranderen met
betrekking tot de landelijke herinrichting van de
polders Wetering Oost en West. Elders in deze
„Waeterproat‟ kunt u de laatste stand van zaken lezen.
Het bestuur wil u uitnodigen voor een Nieuwjaarsborrel op zaterdag 7 januari 2012 van 17.00 tot 19.00
uur, die deze keer zal worden gehouden in de Groene
zaal van Restaurant „Geertien‟ in Muggenbeet.
Op 12 maart 2012 zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden. We hebben het plan
een vertegenwoordiger van de provincie uit te
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De faunapassage zal ongeveer 70 meter lang worden,
17 meter breed, ca 4 meter hoog en zal aansluiten op
het nieuwe natuurgebied dat in de polder Wetering
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West waarschijnlijk zal worden aangelegd. Na de
realisatie van zowel het nieuwe natuurgebied en de
maatregelen rondom de nieuwe faunapassage is de
verwachting dat de twee natuurgebieden Weerribben en
Wieden beter verbonden zullen zijn voor de fauna.

Verbetering Roomsloot
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Wat gaat er gebeuren?
- Optimalisatie van de oevers onder brug Roomsloot
- Optimalisatie bestaande faunabuizen en geleiding
- Realisatie van een faunapassage in het verlengde van
de brug over de Wetering, incl. recreatief medegebruik
- Verbeteren van de wilduittreedplaatsen in combinatie
met schaatsuittreedplaatsen langs de Wetering
Via informatieavonden en inloop-avonden wordt men
door de provincie Overijssel op de hoogte gesteld van
de beoogde plannen.
Bron: Provincie Overijssel

Update rubriek
Landinrichting
Het is spannend voor leden van de Adviescommissie
van de Landinrichting Noordwest Overijssel. Door de
nieuwe koers die de huidige regering van ons land is
ingeslagen staat men ook in de hoek van de
„Landinrichting‟ voor een groot financieel probleem.
Hierdoor zijn er al heel wat gesprekken, overleggen,
moties in Provinciale Staten en extra commissievergaderingen geweest om met name de financiën
voor het „Inrichtingsplan Scheerwolde‟ rond te krijgen.
Ondanks al deze moeite is er nog steeds geen oplossing
gevonden. Hierdoor heeft de realisatie van de
herinrichting van de polders Wetering West en -Oost in
natuur met waterberging en het „waterverbeteringsplan
Scheerwolde‟ (watermaatregelen ten bate van de
landbouwstructuur) heel veel vertraging opgelopen. De
geplande realisatie in 2013 kan nu zeker niet meer
worden gehaald.
In december 2011 zullen er weer gesprekken zijn met
de provincie Overijssel om tot een oplossing te komen.
… wordt vervolgd …

Recreatiepark
De woningbouw bij Scheerwolde is procedureel klaar
en ook door de Raad van State goedgekeurd.
De projectontwikkelaar is nu bezig de werkzaamheden
voor te bereiden. Jan Mulder van de gemeente
Steenwijkerland verwacht dat in de loop van het
voorjaar 2012 de schop de grond in gaat, maar dat is
aan de projectontwikkelaar.
Voor het recreatiepark tussen Wetering en Scheerwolde
zijn volgens hem momenteel geen ontwikkelingen te
melden en liggen de overleggen momenteel stil.
… wordt vervolgd, als er meer bekend is …

Jan Vaartjes Nederlands Kampioen 2011
De familie Vaartjes uit Wetering reisde op 25
september 2011 af naar Nieuwe Pekela, waar het 'NK
Jachtparcours kleiduiven schieten' werd gehouden.
Er deden in totaal 92 schutters aan dit Nederlands
Kampioenschap mee en in de categorie Junioren (jeugd
tot 21 jaar) deden zowel Jan als broer Hendrik mee.
Vader Joop Vaartjes deed mee in de categorie senioren.
Jachtparcours kleiduiven schieten
De discipline „Jachtparcours‟ is een niet-olympische
discipline in het kleiduivenschieten, maar het is
wereldwijd wel de meest beoefende discipline. Een
'Jachtparcours' bestaat uit verschillende kleiduiven die
uit heel veel verschillende richtingen kunnen vliegen.
Hoe deze kleiduiven zullen vliegen krijgt de schutter
pas op de schietpost te zien.
Van origine is deze discipline een manier voor jagers
om buiten het jachtseizoen in vorm te blijven,
ondertussen is deze schietsport uitgegroeid tot een
volwaardige sport waarin zowel professionals als
amateurs met elkaar de strijd aan kunnen gaan vanwege
een vrije inschrijving. De familie Vaartjes doet zeven
tot acht keer per jaar mee aan grote wedstrijden in het
kleiduivenschieten.
Barrage tijdens NK
Tijdens het NK in Nieuwe Pekela moesten 100
kleiduiven worden geschoten. Bij de Junioren was het
een spannende strijd om de drie hoogste plekken op het
erepodium. Jan Vaartjes (18 jaar) behaalde heel knap
direct de hoogste podiumplaats met 84 rake schoten.
Voor de tweede plaats moest er echter een barrage
worden geschoten, omdat er drie Junioren waren met
78 rake schoten.
Hendrik Vaartjes deed in deze barrage ook mee en
haalde helaas net het erepodium niet en werd vierde.
EZ

Kerstliederen
Op 23 december 2011 zullen de muzikanten van de
Bazuin weer kerstliederen spelen voor de bewoners in
de streek.
Er gaan drie groepen op pad en er zal gespeeld worden
op verschillende plekken bij zowel Wetering Oost als West. Vervolgens gaan ze naar Nederland, waar op drie
plekken wordt gespeeld. Op de Veldhuisweg stappen
de muzikanten dan nog een paar keer uit de auto om
hun talenten te laten horen.
Ook in Scheerwolde, langs het Steenwijkerdiep, de
Nassauweg en tot aan de Lakeweg wordt gespeeld. Tot
slot is Muggenbeet aan de beurt.
Kortom:
erg bewonderenswaardig wat de muzikanten
ieder jaar vlak voor kerst ons laten horen,
als het vaak buiten koud en nat is!!

Ree
Het ree (Capreolus capreolus) is een opvallende
verschijning in ons landschap met zijn mooie
roodbruine vacht in de zomer en een dichte grijsbruine
vacht in de winterperiode. Soms worden er ook zwarte
exemplaren waargenomen in onze streek.

Reebok

Het ree is de kleinste vertegenwoordiger van de familie
van de herten. Mannetjes (bokken) en vrouwtjes
(geiten) verschillen weinig in formaat. Ze hebben over
het algemeen een schouderhoogte van 60 tot 75 cm.
Alleen de reebokken hebben een gewei. Het voedsel
van het ree bestaat vooral uit licht verteerbare
plantendelen, zoals kruiden, grassen, knoppen,
bladeren en loten van struiken.
Uitgestorven
Het ree is inheems in Nederland en kwam in de
Middeleeuwen in grote delen van ons land voor. In de
19e eeuw was de soort echter bijna uit ons land
verdwenen door overbejaging. Vanuit Duitsland nam
het aantal reeën vanaf ca 1900 weer toe en in de jaren
1960 was het ree in bijna heel Nederland weer
algemeen aanwezig, maar ze zijn allen nakomelingen
van de Duitse reeën. Ook het zwarte ree is afkomstig
uit Duitsland en is vanuit Duitsland verspreid over heel
Europa. In oude oorkondes werd melding gemaakt dat
de adel en kerkvorsten elkaar zwarte reeën cadeau
gaven en uitwisselenden.
Sprongen en reekalfjes
Reeën zie je vaak in groepjes, die meestal bestaan uit
een geit met haar kalveren en een bok. Zulke groepjes
voegen zich vaak samen en heten dan een sprong.
In mei/juni worden de kalfjes geboren. Volwassen
reeën hebben geen vlekken, de kalfjes wel. De kalfjes
verstoppen zich na de geboorte eerst. Laat deze kalfjes
echter met rust als u er één tegen komt, er is altijd een
geit in de buurt. De kalfjes gaan soms voor „dood‟
liggen als men er te dicht bij komt. Toch blijken ze
„springlevend‟ te zijn als men later rustig op afstand
staat te kijken en het reekalf zich veilig waant.
Reewild tellingen
De Wildbeheereenheid telt jaarlijks het reewild in de
natuurgebieden in Weerribben en Wieden. In De

Weerribben komen ongeveer 340 reeën voor. In De
Wieden ligt het aantal op ongeveer 485 dieren. Na de
strenge winter van afgelopen jaar werden er weinig
dode reeën gemeld. Alleen toen de dooi inviel zakten er
weer traditioneel reeën door het ijs. Ondanks het feit
dat reeën erg goed kunnen zwemmen, haalden ze
helaas niet allemaal levend de overkant van de vaart.
De conditie van de reeën is volgens de Wildbeheereenheid en Staatsbosbeheer nog steeds goed.
Jacht en veiligheid
Er wordt in De Weerribben wel op reeën gejaagd. Per
jaar worden er 120 dieren afgeschoten, 60 bokken en
60 geiten. Staatsbosbeheer werkt hier aan mee om de
populatie van de reeën in De Weerribben niet te groot
te laten worden vanuit verkeersveiligheid.
Met name in de lente als de jonge bokken worden
verstoten vallen er veel slachtoffers in het verkeer.
Bij een aanrijding met een ree dient men de politie te
bellen, reeën zijn beschermde dieren!
EZ

Dringende oproep..
Wij hebben een eigen „streektaal‟.
De laatste jaren raakt die in 't slop…
Kent u een paar gezegdes/woorden uit de streek?
Stuur ze op naar de redactie!
Zoals:
In Wetering staat de deur „los‟,
in de rest van Nederland staat die „open’…
Streek woorden:
Kladde
Buze
Snaai'n
Stroffel’n
In de bien’n stappn
Kroaje
Baanderdeure
Turftente

Zak
Broekzak
Snoepen
Struikelen
Opstappen
Kruiwagen
Schuurdeur
Eenvoudig schuurtje waar men
zomers leefde bij de turfvelden
Bratserig weer
Broeierig weer
Hengeltjes in de emel De h staat echt niet verkeerd…
Bedaankt!

Nieuwjaarsborrel
7 januari 2012
17.00 – 19.00 uur

Restaurant Geertien
Groene zaal

Muggenbeet
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Ze zijn gestopt....
Per 01-01-12 zijn Jan en Marieke Smit gestopt met
„Zeilschool, groepsaccommodatie Almare’ na 40 jaar!
Een korte terugblik
Jan, van oorsprong afkomstig uit Santpoort bij Haarlem
en Marieke opgegroeid in West Brabant ontmoetten
elkaar in Zeeland en ja ja, het geijkte plaatje...hij als
zeilinstructeur, zij leerling...
Jan was na zijn HTS-werktuigbouw- en wiskundestudie
totáál ongelukkig op kantoor en droomde van een
zeilschool. Marieke, als directiesecretaresse had geen
idéé wat dat inhield. Bij toeval kwamen ze in 1971 in
Wetering terecht.
Zeil- en surfschool Almare
De buren vroegen zich openlijk af wat ze kwamen
doen.. „Een zeilschool??’ De bewoners hoefden toch
helemaal geen zeilen te leren, ze hadden eigenlijk een
beetje medelijden met het stel!
Toch ondervonden ze veel spontaniteit van vooral Jan
en Meta Smit, waar Marieke een paar maanden mocht
logeren, want in die tijd was samenwonen volstrekt
“not done”!
Personeel
Ondanks de pessimistische ideeën van de buren was de
zeilschool snel een succes en startten ze als één van de
eersten in Nederland met surflessen. Jan ging over het
„lesgedeelte‟, Marieke regelde de interne zaken.
Uiteraard met het nodige personeel. Meestal oud
leerlingen die doorgroeiden tot instructeur/trice.
Maar ook met veel mensen uit de buurt ontstond door
het werk een band. Ze vertellen dat bijvoorbeeld één
van de twee „poetsmaatjes‟, die al in de jaren zeventig
bij hen werkzaam was, pas met „pensioen‟ ging met 75
jaar!
Naast het seizoenbedrijf ging Jan al snel aan de slag als
examinator bij het CBR, later bij het BNOR.
Asielzoekers
Samen met hun drie kinderen, die ook van kleins af aan
nauw betrokken waren bij het bedrijf, besloten ze in
1995 en 1996 de accommodatie open te stellen voor
asielzoekers, die anders in tenten zouden moeten
worden ondergebracht. Onmenselijk vonden alle
„Smitjes‟ dit. Toch leidde dat in de buurt tot veel
commotie. Later - na veel openheid - draaiden de
meningen 180° en werd er gelukkig veel hulp geboden.
Groepsaccomodatie
Toen de kinderen het huis uitgingen gooiden Jan en
Marieke het roer om. Na 25 jaar richtten ze zich meer
op accommodatieverhuur. Reden daarvoor was ook de
super arbeidsintensieve werkwijze die nodig is voor

een zeil-surfschool. Gemiddeld 15 man/vrouw aan het
werk - waarvan het grootste deel ook kost en inwoning
genoot - maakten dat ze na al die jaren een beetje meer
privéleven wilden.
Mede dankzij heel veel vaste gasten als schoolgroepen,
familiereünies in het voor- en najaar en een Duits
reisbureau - die iedere zomer weer minstens 8 weken
de accommodatie vulde met kinderen van kerkgemeentes - was reclame maken nooit echt nodig.
Dankzij de aanschaf van het skûtsje ‘Jonge Jan’ ging
het aspect zeilles c.q. begeleiden van groepen in de
zeilerij, (nog steeds Jan's passie) niet verloren.
Veranderen
Nu, na 40 jaar is het welletjes geweest!
Ze hebben heel veel gezellige jaren doorgebracht met
hun bedrijf, maar bijvoorbeeld nu eens wat langer dan
een paar uur privévaren in de zomer op de‟ Jonge Jan’
is een erg aantrekkelijk vooruitzicht, en eens in de
zomer op vakantie gaan is tot nu toe nooit mogelijk
geweest. Het was noodzakelijk dat er altijd iemand
was.
Er zal veel gaan veranderen op „t hoekje aan „t
Steenwijkerdiep/Wetering en vóór ze echt van zo‟n
vakantie gaan genieten, moeten er zeilboten, tafels,
stoelen etc. etc. verkocht worden.
Voorlopig zijn ze bij de familie Smit dus nog:druk!
GH en EZ

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

Kalender:
23 december 2011
07 januari 2012
12 maart 2012

Kerstliederen, Bazuin
Nieuwjaarsborrel – Geertien
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
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