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Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
(Wetering, Muggenbeet, Nederland, Oeverweg, Steenwijkerdiep)

www.pnweteringeo.nl
Bericht vanuit het bestuur
Nog een paar dagen en 2013 behoort tot het verleden.
Het jaar waarin Plaatselijk Nut Wetering e.o. op
uitbundige wijze het 100 jarig bestaan heeft gevierd.
Dankzij de bijzondere inzet van een aantal leden
kunnen we terugkijken op een prachtige feestdag en is
er als blijvende herinnering een bijzonder fraai boek
verschenen. Jong en oud, bewoners en oud-bewoners,
iedereen was laaiend enthousiast.

De werkzaamheden op en rond de Wetering zijn op dit
moment volop in gang. Ik weet niet hoe het u vergaat,
maar als je een belangstellende bezoeker moet
uitleggen wat er allemaal gebeurt, dan moet je daar wel
even de tijd voor nemen. Gelukkig liggen alle
werkzaamheden op schema en mogen we verwachten
dat eind 2014 de rust zal zijn terug gekeerd.
Tenzij er ………….. een strenge winter komt.
De traditionele Nieuwjaarsborrel zal op 11 januari
2014 worden gehouden in restaurant An ’t Waeter.
Prettige feestdagen gewenst en hopelijk tot ziens op
onze bijzondere Nieuwjaarsbijeenkomst.
Namens het bestuur
Jan Hanskamp

Nieuwjaarswandeling én veiling
Taart van de week voor Jubileumcommissie

Foto: Sieb v.d. Laan

Dat het een succes is geweest kunnen we ook wel
afleiden uit het feit dat het boek, waarvan we nog even
gemeend hebben dat we er te veel hadden laten
drukken, inmiddels totaal is uitverkocht.
De panelen die gedurende het hele jaar in onze streek
hebben gestaan, willen we op onze Nieuwjaarsbijeenkomst bij opbod verkopen. De totale opbrengst ervan
zal worden besteed aan de aanschaf van een AED
apparaat, bestemd voor onze regio. Dus liefhebbers /
belangstellenden kom en durf te bieden!
Degene die regelmatig onze prachtige website bezoekt
om op de hoogte te blijven van het laatste regionale
nieuws, weet dat er op 13 november een kopie van het
gestolen beeld ‘de Golf’ is geplaatst bij de Scheerebrug
in Wetering. We hebben er met opzet weinig
ruchtbaarheid aan gegeven, in de hoop dat ongewenste
bezoekers wegblijven..

Op zaterdag 11 januari hebben we weer onze
Nieuwjaarsbijeenkomst. We beginnen om 15.00 uur
met een wandeling vanaf restaurant ‘An t' Waeter’.
Daarna wordt u om ca. 17.00 uur van harte uitgenodigd
voor de Nieuwjaarsborrel bij restaurant ‘An t' Waeter’;
Wetering West 77.
Veiling
Tijdens deze Nieuwjaarsbijeenkomst worden om ca.
18.00 uur de zes historische panelen geveild. De
panelen hebben tijdens het jubileumjaar 2013 bij de zes
invalswegen van onze buurtschappen gestaan.
Momenteel zijn de panelen opgeslagen om
beschadiging door slecht weer te voorkomen.
Dus wilt u graag de bezitter worden van één van deze
mooie historische panelen? Kom dan met een gevulde
beurs naar deze bijzondere veiling.

Onderdoorgang verbindt bewoners
De nieuwe natuurverbindingen bij de provinciale weg
N333 bij Muggenbeet beginnen steeds meer vorm te
krijgen, zowel bij de Roomsloot als bij de
hoofdfaunapassage (de nieuwe brug) bij Muggenbeet.
De onderdoorgang bij de nieuwe brug wordt voor alle
bewoners gemaakt, dus zowel voor planten en dieren,
als voor de mens!

Werktekening educatieve wand met sporenpatroon

Er komt aan de oostkant van de onderdoorgang van de
nieuwe brug een wandelpassage, waarbij onder de brug
een educatieve wand komt. Hier staan voetsporen van
dieren op, zoals van een otter, ree, gans, reiger en een
waterspitsmuis. Hiernaast komt er ook een informatiepaneel, waarop wordt uitgelegd waarom en voor wie
deze natuurverbinding is aangelegd. De wandelpassage
wordt zo aangelegd dat er in de toekomst een fietspad
van gemaakt zou kunnen worden.
De werkzaamheden liggen momenteel prima op
schema en projectbegeleider de heer ter Braak van
Spijker Infrabouw BV verwacht dat in het voorjaar
2014 de nieuwe brug voor autoverkeer wordt opengesteld. Hierna zal de huidige tijdelijke weg worden
afgebroken en zullen de afrondende werkzaamheden
van de natuurverbinding bij Muggenbeet plaats vinden.
Bron: Spijker Infrabouw BV

Gemeentelijke fietspaden bijna klaar
De gemeente Steenwijkerland heeft er flink de vaart in
om de nieuwe fietspaden klaar te krijgen. Het traject
van het fietspad van Scheerwolde via de Scheerebrug
naar het gemaal Wetering Oost is bijna klaar. Hier is
het nog even wachten op de nieuwe fietsbrug bij het
gemaal en dan kan er veilig van Wetering naar
Scheerwolde worden gefietst.
Hiernaast is het nieuwe fietspad langs de Vloddervaart
ook bijna klaar. Dit fietspad gaat van de Vlodderbrug
via de Woldlakeplas naar het kanaal SteenwijkOssenzijl. Alleen wat bermwerkzaamheden moeten er
nog plaats vinden.
Door dit nieuwe fietspad is de mogelijkheid behoorlijk
vergroot, om van de mooie natuur in onze omgeving te
kunnen genieten.

Nieuwe fietspad bij de Vloddervaart

Breedband in Steenwijkerland
De provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland willen stimuleren om het buitengebied zo spoedig
mogelijk (in zijn geheel) van breedband te voorzien.
Bewoners (en ook bedrijven) krijgen hiermee de kans
op een hoogwaardige breedband aansluiting met
razendsnelle en grootschalig digitale communicatie
mogelijkheden (ook met betrekking tot o.a. het
onderwijs, veiligheid en zorg & welzijn).
Het gaat hierbij om circa 3000 panden in de gemeente
Steenwijkerland. Om een gebied aan te kunnen sluiten
op breedband moeten er echter minstens 60% van de
panden uit dat gebied meedoen.

Impressie van de nieuwe brug bij Muggenbeet

Kalender:
23 december 2013
11 januari 2014
14 januari 2014
10 maart 2014

Rondgang kerstliederen, Bazuin
Nieuwjaarsbijeenkomst én
veiling panelen
Lezing Jaap Houwer,
Algemene ledenvergadering

Meer informatie, zie: www.pnweteringeo.nl

Kosten
Gemiddeld kost een aansluiting voor een pand in onze
regio € 2000,= meer dan een aansluiting in een kern.
In principe moet dit door de bewoner zelf worden
betaald, maar het zal mogelijk worden om hier in de
vorm van een lening of subsidie een tegemoetkoming
in te krijgen van provincie en/of gemeente
In 2014 zullen er voor de bewoners informatieavonden
over breedband worden georganiseerd.
Jan Zwanenburg - Breedbandcommissie

Kleverige hoed, fluweelachtige steel, enkele of dubbele
ring, bloed bij beschadiging, begint als tulpenbol en bij
rijpheid breken de slippen open, droog helemaal
verschrompeld, vochtig opnieuw mooi, beetje muf tot
ondragelijke stank en tot slot van heerlijk tot dodelijk
giftig, we hebben het over:

Paddenstoelen…
Dit keer was de vondst van twee bijzondere
paddenstoelen in de Kooi van Pen de aanleiding voor
een redactionele stukje in deze Waeterproat. Maar wat
weet ik over paddenstoelen? Bijna niks, dus hier was
wel wat onderzoek voor nodig.

Nieuw voor Nederland
Een andere sensationele vondst was de paddenstoel
‘Typhula athyrii’, die op een varenstengel werd
gevonden. Het is een nieuwe soort voor Nederland, er
is dus nog geen Nederlandse naam voor.
Mysterieus en verrassend
Tijdens de inventarisatie in het kooibos zijn nog meer,
veelal bijzondere soorten gevonden, zoals de zeldzame
goudgele hertenzwam.
In totaal staat 14% van de vondsten van afgelopen
najaar in de Kooi van Pen op de ‘rode lijst’ en is 26%
zeldzaam tot uiterst zeldzaam. Naar aanleiding van
deze bijzondere vondsten zullen in de toekomst de
eendenkooien in onze regio nader worden onderzocht
op paddenstoelen.
Maar of deze mysterieuze plaatsen al hun geheimen
prijs zullen geven? Ik persoonlijk hoop van niet, het
verrassende van deze geheimzinnige levensvormen is
veel te boeiend om helemaal uitgeplozen te worden.
Erica Zwanenburg

Wist u dat?

rondsporig trechtertje

Weetjes:
Paddenstoelen zijn vruchten van een onzichtbare
schimmelplant: de zwamvlok of het mycelium. De
zwamvlok, die voor de voeding zorgt, kan wel 200 jaar
worden. Het vruchtlichaam van deze zwamvlok is dus
de paddenstoel. Dit vruchtlichaam produceert heel erg
veel sporen, zoals de reuzenbovist met bijvoorbeeld
wel 7.000.000.000.000 (7 triljard). Deze sporen zijn
nodig voor de verspreiding en de voortplanting.
Paddenstoelen zijn verder de opruimers in de natuur, ze
hebben geen bladgroen zoals planten hebben, daarom
kunnen ze geen suikers en eiwitten maken, die ze wel
nodig hebben om te kunnen groeien. Daarom leven ze
van dood of levend materiaal, dat ze dan verteren.
Paddenstoelen zijn de enige organismen die houtstof
kunnen afbreken.
Uitgestorven en nieuwe soort voor Nederland
In het kooibos van de eendenkooi ‘Kooi van Pen’ in
Wetering, werd in het najaar 2013 door enkele leden
van de Nederlandse Mycologische Vereniging een
aantal uiterst bijzondere paddenstoelen gevonden
Terug van weggeweest
Veel van de gevonden zwammen zijn microscopisch
onderzocht. Daarbij werd een volslagen onbekende
soort aangetroffen. Het was het rondsporig trechtertje
met de wetenschappelijke naam Fayodia
bisphaerigera, die in de ‘rode lijst’ van paddenstoelen
wordt aangeduid met VN (verdwenen). Vroeger was
deze paddenstoel uiterst zeldzaam, ooit (vóór 1940) is
de laatste gevonden in Oosterhout, Gelderland.

- kapsalon Jolande de leukste kapsalon van de
gemeente Steenwijkerland is …
- het Buurtfeest dit jaar erg gezellig was …
- Marrie Doosje tijdens de stadswandeling in Blokzijl
heel veel leuke informatie over de stad gaf …
- de kinderen van de JeugdNatuurClub De Weerribben
weer een top middag hebben beleefd op het land van de
familie Driezen bij Nederland…
- zij twee oude broeihopen voor ringslangen hebben
opgeruimd …
- zij een nieuwe broeihoop hebben gemaakt ….
- de vrijwilligers van de Kooi van Pen een heel
bijzonder concert van Lucie Horsch mochten bijwonen
in de eendenkooi …
- ze op twee blokfluiten tegelijk kon fluiten …
- de TV - uitzending van dit concert de mystieke sfeer
van dit concert niet weer kon geven…
- de nieuwe vuilniscontainers het gesprek van de dag
zijn…
- Femmie van Bethem er voor heeft gezorgd dat de
Jubileumcommissie ‘de taart van de week’ heeft
ontvangen…
- bij het nemen van de foto bij de uitreiking van de taart
Herman van Slooten en Susan Horstra nog ontbraken…
- deze blijk van waardering zeer werd gewaardeerd …

Nieuwjaarsbijeenkomst

11 januari 2014
- Start wandeling 15.00 uur
- Borrel vanaf 17.00 uur
- Start veiling ca. 18.00 uur

Restaurant ‘An ‘t Waeter’

Historische expositie succes
Sinds 12 september 2013 is de expositie van de
Historische Vereniging IJsselham (HVIJ) over
Wetering, Muggenbeet, Nederland e.o. achter de rug.
De verschillende voorwerpen, geschriften, schilderijen,
foto’s zijn weer terug bij de rechtmatige eigenaren.
Voor de HVIJ was het de eerste keer, dat in haar
nieuwe verblijf in Oldemarkt een expositie werd
opgezet. De expositie was mogelijk dankzij de
medewerking van ingezetenen van Wetering,
Muggenbeet, Nederland, maar ook mensen uit
Zuidveen, Kalenberg, Blokzijl tot zelfs Westenholte
leenden hen materiaal, dat ze prachtig konden
tentoonstellen.

Herkenning en leuke ontmoetingen
Nadat op 1 juni met een feestelijk tintje de opening had
plaats gevonden door Jan Hanskamp, de voorzitter van
Plaatselijk Nut Wetering e.o., hebben velen de gang
naar Oldemarkt gemaakt, zowel inwoners uit het
gebied, maar ook toeristen, die nog nooit van Wetering
en omstreken hadden gehoord. Dat leidde vaak tot
leuke ontmoetingen en interessante gesprekken.
Een mevrouw staande voor het bovenstaande schilderij
“Vierluik” van Harm Prinsen werd door haar man
gefotografeerd, “want ik sta afgebeeld op dit
schilderij!” En inderdaad, op haar aanwijzen bleek een
schoolmeisje op het schilderij, met keurig de armen
over elkaar, nu deze oudere vriendelijke mevrouw te
zijn, in 1941 geboren, die ons tevens wist te vertellen,
wie de overige afgebeelde Weteringse kinderen op het
schilderij waren.
Enkele groepen zijn ook welkom geheten, zoals
vrouwenverenigingen uit Kuinre, uit Wetering, een
familiegroep en enkele schoolklassen uit Belt
Schutsloot en Scheerwolde.

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

Foto's en boeken
Vooral de foto's, die in de expositie waren
tentoongesteld, trokken veel belangstelling. De
verkoop van boeken van Jaap Houwer 'Tussen
Steenwijk en Blokzijl' en het jubileumboek '100 jaar
leven en wonen Wetering,Muggenbeet, Nederland en
de Kikkerij' liep erg goed.
De HVIJ dankt het bestuur van de Plaatselijk Nut
Wetering en omstreken en de bewoners voor de
prettige samenwerking in de afgelopen periode.
Namens de HVIJ, Jan Bakker - secretaris

Oudste bewoner uit Wetering
Op 23 december 1913 werd Hendrik Schelhaas
geboren op de plek waar nu de woning Wetering Oost
46 staat. In 1921 verhuisde hij als 8 jarige jongen naar
de andere kant van de Wetering. Zijn vader Willem
Schelhaas was timmerman en molenbouwer en had zijn
werkplaats bij de woning (nu Wetering West 83). Met
hard werken kon hij voldoende verdienen om zijn gezin
met acht kinderen te onderhouden. Armoede heeft
Hendrik thuis niet gehad, maar wel ervaren in de buurt.
Hendrik ging op 16 jarige leeftijd werken als
bakkersknecht bij ‘Bakker Pieter Lok’ in Kalenberg tot
hij in militaire dienst moest. Hierna trouwde Hendrik
met Jans Ennik en werd boer op de boerderij van zijn
schoonvader (nu Wetering West 73). In 1939 werd hij
opgeroepen voor de mobilisatie en tijdens de Tweede
Wereldoorlog heeft hij gevochten op de Grebbenberg
en is hierna krijgsgevangen genomen. Na drie maanden
gevangenschap mocht hij naar huis. Een groot deel van
de oorlog heeft hij verder ondergedoken gezeten, maar
kon hij toch het boerenbedrijf thuis blijven runnen.
Na vijftien jaar boeren verhuisde de familie Schelhaas
in 1957 naar Scheerwolde en later naar Steenwijk,
omdat Hendrik aan het werk kon bij de spoorwegen.
Op bijna 100-jarige leeftijd woont Hendrik nog steeds
zelfstandig in zijn woning in Steenwijk. Reden voor de
redactie om hem alvast te gaan feliciteren en te
bedanken voor zijn bijzondere bijdrage aan het
jubileumboek. Op de vraag hoe het met hem ging, zei
hij: ‘Het wordt wat minder, maar ik geniet van iedere
dag in mijn eigen huis’. Hendrik verwacht veel bezoek
de komende tijd en hij kijkt vooral uit naar het bezoek
van de burgemeester op zijn honderdste verjaardag.
EZ

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 en omstreken
Jan Hanskamp (vz)
: 0527-292847
Truus van Oversteeg (sec) : 0527-240401
Henk Kale (pen)
: 0521-370077
Roelof Muis
: 0521-371390
Rein Berger
: 0521-371429

