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

www.pnweteringeo.nl
Bericht vanuit het bestuur
Wat hebben de seizoenen toch veel invloed op onze
omgeving. We hebben kunnen genieten van een mooie
nazomer, met in korte tijd verandering in hele mooie
herfstkleuren; enkele nachten al nachtvorst en dan ’s
morgens mooie plaatjes: de zon komt op en rijp aan de
bomen. Ieder keer ziet het er weer anders uit.
Wie weet straks ……… sneeuw en ijs?
In september hebben we in groepsverband kunnen
fietsen in de omgeving en daarbij stond ook
gezelligheid voorop. Ondertussen konden we ook nog
nadenken over de vragen en puzzels die Gerard
Dolstra voor ons had geregeld. Het geheel werd
afgesloten bij An’t Waeter met een Chinees buffet,
waar meerdere buurtgenoten ook aan deelnamen.

In onze omgeving wordt er druk gebouwd en
verbouwd: privé huizen, bedrijven en bij de
waterinlaat. Zo blijft de omgeving aan het veranderen.
Dit zal nog wel een tijdje zo doorgaan, als ook het plan
van Noordmanen wordt uitgevoerd.
We proberen u , als buurtgenoten, zo goed mogelijk op
de hoogte te houden, maar blijf ook vooral zelf het
plaatselijk nieuws in de kranten volgen, of op de
website, die steeds, dankzij Erica, zo actueel mogelijk
wordt gehouden.

Wij, als bestuur, willen u allen een hele goede
wintertijd toewensen en we hopen zoveel mogelijk
buurtgenoten weer te ontmoeten op onze
nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari bij Geertien.
Namens het bestuur,
Tineke Ploer (vz)

Wist je dat?
- de knecht van boer Harm is verdwenen?
- sinds september dit mysterie in de nieuwe escape
room: 'Farm of Haunted Harm' in Nederland opgelost
kan worden…
- de AED-vrijwilligers van Wetering en omstreken dit
najaar weer hun bijscholing hebben gehad…
- de ‘Open dagen’ in de Kooi van Pen dit najaar weer
200 belangstellenden hebben getrokken…
- de bezoekers zich steeds weer verbazen over de sfeer
en de grootte van deze bijzondere eendenkooi…
- de 25 vrijwilligers de ‘Taart van de week’ mochten
ontvangen voor hun harde werk in deze eendenkooi…
- veel mensen uit de streek aanwezig waren bij de
informatiebijeenkomst in Geertien van het nieuwe
bedrijf BioBlocks aan de Oeverweg …
- dit bedrijf van rietplagsel blokken maakt, die
gebruikt worden in geluidswallen, oever-bescherming,
tuin- en parkinrichting e.d…

Kalender:
23 december 2016
14 januari 2017
13 maart 2017

Kerstrondgang, Bazuin
Nieuwjaarsborrel
Algemene ledenvergadering

Meer informatie, zie: www.pnweteringeo.nl

Aanpassing waterinlaten

Glasvezel is onderweg

De waterinlaten bij zowel Wetering West als bij
Wetering Oost zijn dit jaar aangepast.
Dit was nodig omdat bij het testen van de waterinlaat in
Wetering West (april 2015) bleek dat de inlaatconstructie niet goed functioneerde.

Hoewel de aanleg door capaciteitsproblemen enige
vertraging heeft opgelopen is in een extra
overkoepelend overleg dit najaar aangegeven dat de
uitrol van glasvezel in geheel NW-Overijssel in 2017
afgerond moet zijn.

Nieuwe opdracht
De provincie Overijssel heeft daarom opdracht gegeven
de beide waterinlaten aan te passen bij zowel Wetering
West als bij Wetering Oost. De aanpassingen moeten er
voor zorgen dat bij extreem hoog water -zonder
problemen- in een korte tijd het waterpeil 1 meter
hoger kan komen te staan in het waterbergingsgebied,
zodat het waterpeil daar gelijk moet kunnen komen te
staan met het waterpeil in de Wetering. Op die manier
zou de hoge waterstand in de boezem van Noordwest
Overijssel dan kunnen worden verlaagd.

Inventarisatie
Het gaat hierbij om het gehele gebied boven Zwolle
aan deze kant van de IJssel, waaraan wellicht ook nog
een deel van Drenthe wordt toegevoegd. Bij de circa
6000 adressen zonder coax-kabel in dit gebied zal volgens de huidige planning - in het eerste kwartaal
van 2017 de vraag-inventarisatie plaatsvinden, waarbij
dan ook lokale informatieavonden voor bewoners
worden gehouden.

Inlaat Wetering Oost – najaar 2016

Aanpassingen
Bij beide waterinlaten is het stroomprofiel nu versmalt,
zodat het water beter geleid kan worden. Verder is er
een soort ‘kelder’ gemaakt, door een drempel te maken
vlak achter de kantelstuw. Het is de bedoeling dat
daardoor de energie uit het water wordt gehaald en het
instromende water vanuit de Wetering rustiger verder
stroomt het waterbergingsgebied in.
Planning
De werkzaamheden aan de kantelstuwen zijn voor een
groot deel voor de kerst afgerond.
In februari 2017 staat een tweede test van de
waterinlaten in de planning.
Bron: Edwin Brouwer
Hoofduitvoerder - Roelofs BV

Nieuwjaarsbijeenkomst

14 januari 2017
Borrel vanaf 17.00 uur

Restaurant Geertien
Muggenbeet

Percentage
Het is in die periode noodzakelijk dat minimaal 50%
van die adressen daadwerkelijk een overeenkomst voor
een ‘glasvezel-internetpakket’ afsluit voor minimaal
één jaar. De aansluiting is dan gratis en het vastrecht
zal € 9,95 per maand bedragen, daar overheen komen
de gebruikelijke kosten voor het internet (+ eventueel
tv/telefoon)-pakket bij een provider naar keuze.
Circa 4% van de adressen zal vanwege de slechte
bereikbaarheid of duurdere aanleg buiten deze regeling
vallen, aan deze wordt (duurder) maatwerk
aangeboden. Welke adressen dat zijn hangt mede van
het aantal deelnemers in een omgeving af.
Aanbevelingen
Hierbij is het goed te weten dat u dus waarschijnlijk
een andere internet provider krijgt, waarbij uw emailadres vervalt!
Het is daarom aan te raden nu al een ander (provideronafhankelijk) e-mailadres in gebruik te nemen, zoals
een gratis hotmail- of gmail-account. Hiermee kunt u
eventueel ook later eenvoudiger van provider wisselen.
Verder is het aan te bevelen voorlopig geen nieuw
internet/tv/telefoon abonnement af te sluiten en ook
niet bij een andere aanbieder ‘snel’ internet af te nemen
(bv.via G4 of versneld ADSL van KPN), omdat
glasvezel de meest snelle en betrouwbare oplossing is.
Van belang is namelijk dat zoveel mogelijk mensen
meedoen (minimaal 50%) om deze kans nu niet voorbij
te laten gaan. Als er meer bekend is, wordt u uiteraard
geïnformeerd, maar mocht u nog vragen hebben laat
het weten.
Jan Zwanenburg
Werkgroep Glasvezel Wetering en omstreken

Watersnip (Gallinago gallinago)
Wie in het voorjaar eens een wandelingetje maakt door
de nieuwe natuur bij Wetering Oost, Wetering West of
bij Muggenbeet, die kan soms opschrikken van een
vogel die supersnel wegvliegt. Zo snel dat hij
nauwelijks te zien is.

Laatste kerkdienst Wetering
Op 1 december is officieel na 124 jaar een einde
gekomen aan het houden van de ‘Zondagse diensten’ in
de Gereformeerde kerk Blokzijl (c.a) aan de Wetering.
Een teruglopend ledenaantal is de reden dat de kerk
zijn deuren heeft gesloten.

Hemelgeit
Soms is dan vlak daarna een mekkerend geluid te
horen. Het is de watersnip en door dit geluid wordt hij
ook wel het ‘hemelgeitje’ genoemd. Dit aparte geluid
wordt veroorzaakt door de wind in de vleugelpennen
van deze vogel. Het is een typische baltsvlucht en is te
horen van maart tot soms wel eind juli.

Gereformeerde kerk Wetering 2016 – foto: A Pen

Watersnip © Foto: Saxifraga-L.Hoogenstein

Zeldzaam
De watersnip is landelijk zeldzaam, maar is een veel
voorkomende broedvogel in ons gebied. De reden
daarvoor is dat ze bij voorkeur in open gebieden
broeden. Ook gebieden met enkele bomen vinden ze
prima en van een rustige weg hebben ze geen last.
Maar de voorkeur gaat uit naar zeer natte graslanden
met plas-dras situaties en een open vegetatie. Gemaaid
rietland of schrale gras- en hooilanden -die hier veel
voorkomen- zijn dan ook bijzonder geschikt voor deze
prachtige vogel.
Komeet
De watersnip legt zijn eieren in april met een piek aan
het eind van die maand, maar ook in mei, juni en zelfs
begin juli kunnen er legsels gevonden worden. Het nest
zit meestal verborgen in een pol en de watersnip zit
vaak vast op het nest. Pas als men er vlak bij is schiet
het beest als een komeet omhoog. De watersnip broedt
19-20 dagen en de kuikens kunnen na ongeveer drie
weken al wegfladderen. Na vijf weken zijn ze echt
‘vliegvlug’.
Gilia Hanskamp

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 ontvangt u dan het laatste nieuws.

Laatste dienst
Zondag 27 november werd de laatste dienst gehouden;
emotioneel voor alle betrokkenen.
Oud- predikanten en oud- gemeenteleden kwamen uit
het hele land om deze laatste dienst bij te wonen.
Emeritus predikant J. v.d. Wetering leidde de dienst.
Hij was tevens de laatste jaren consulent van deze
gemeente.
Koster Klaas Prinsen sloot deze dag voor de laatste
keer de deuren van de kerk. Zijn vader, aannemer Luite
Prinsen, was in 1966 de bouwer van dit kerkgebouw
aan de Wetering.
Laatste kerkgang over water
Ook aan de 35 jarige overtocht met de boot van de
gemeenteleden -die aan de overkant van de Wetering
wonen- kwam deze dag een einde.
De meeste gemeenteleden hebben inmiddels ergens
anders 'onderdak' gevonden.
Het gebouw is verkocht aan een gezin van deze
kerkgemeente. Zij willen de kerk gaan verbouwen tot
woonhuis.
Anna Pen-van Beek

Herinrichting Wetering
Op dit moment is er nog weinig nieuws over de
herinrichting van Noordmanen en de omgeving rondom
de Kooi van Pen. Er wordt gewacht tot het beheerplan
Natura 2000 defintief begin 2017 wordt vastgesteld.
Hierna gaan de specialisten de uitvoeringsplannen tot
in detail voor deze gebieden uitwerken.
De bedoeling is dat een groot deel van het moerasbos
wordt omgevormd naar de situatie van ca 1950, met
trekgaten en ribbes.
De verwachting is dat bij de ledenvergadering van de
vereniging op 13 maart waarschijnlijk meer bekend is.
Bron: Ruben Achter de Molen
Staatsbosbeheer

Nieuwe bewoners

Wetering West

83

Deze keer hebben we contact met de (nieuwe)
bewoners van Wetering West 83. Nieuwe tussen
haakjes omdat ze al eind 2014 neerstreken aan de
Wetering.
Even voorstellen
Laura en Diederik Meeusen, vijftigers, van oorsprong
afkomstig uit Eindhoven. Ze hebben vier kinderen, drie
meisjes en één jongen in de leeftijd van 24/29 jaar.
Laura heeft jaren gewerkt in het onderwijs, speciaal
onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.
Ja, dan Diederik.. hij werkte in de verstandelijk
gehandicapte zorg en psychiatrie tót hij ‘gegrepen’
werd door het ‘Drachenfliegen’!
Onderstaand even kort en bondig wat feitjes (of we
moeten een héle nieuwsbrief hieraan wijden...)
- 19 jaar had hij een eigen vliegschool, de grootste en
veiligste van Nederland
- internationaal wedstrijdpiloot
- Nederlands Kampioen Deltavliegen in 1994
- voorvechter om voor het Deltavliegen het officiële
status te verwerven, net als zweefvliegen (mede dankzij
het feit dat hij met Ruud Lubbers een duovlucht
maakte)!
- Om zijn leerlingen beter bij te kunnen staan volgde
hij een opleiding tot psychotherapeut.
In z'n vrije tijd is hij zeiler, o.a. catamaranzeilen.
Echter.. zo'n avontuurlijk bestaan met wedstrijden van
Europa tot Australië strookt niet altijd met
‘familieman’..
Roer om
In 2009 heeft het stel het roer omgegooid. Ze stelden
zich de vraag, zoals ze zelf zeggen: ‘Wat verbindt
ons…’ Na rijp beraad, o.a. zoektochten op Europese
markten heeft dit geresulteerd in het besturen/runnen
van een Thomashuis.
Thomashuis
Het fenomeen Thomashuis is ontwikkelt door Hans van
Putten, vader van Thomas, een jongen met een
verstandelijke beperking. Door de hopeloze zoektocht
een goede woonomgeving te vinden voor zijn zoon
kwam hij op het idee zelf een woonomgeving te
creëeren. In 12 jaar tijd zijn naar zijn voorbeeld 130
Thomashuizen in Nederland opgezet, kleinschalig
binnen het PGB met max. 9 bewoners onder
begeleiding van een team. Diederick en Laura hebben
de leiding over het Thomashuis in Apeldoorn,
waarbinnen zij een eigen appartement hebben.
Dit Thomashuis ligt aan de rand van het bos op loopafstand van de Apenheul. Hier doen de bewoners
klusjes, zodat ze ook maatschappelijk naar buiten
treden.
: 0527-292129

Afbouwen
Door deze zeer intensieve wijze van werken én wonen
(24/7) is - toen de kinderen allemaal de deur uit waren het idee ontstaan om in de toekomst te investeren.
Nu ergens een huis kopen, om er in de vrije tijd van te
kunnen genieten en er later, na geleidelijk afbouwen in
Apeldoorn, permanent hun domicilie te vinden. Na een
lange zoektocht door o.a. Friesland herinnerde Diederik
zich het schaatsen over de Wetering in de jaren
tachtig.. Toen wenste hij dat hij ooit nog op zo'
prachtige plek zou kunnen wonen!
Al hun wensen zijn uitgekomen: enerzijds bos anderzijds water! We hopen nog jaren dit gezellige
koppel aan de Wetering te hebben..
Marieke Smit

Informatiepanelen
Staatsbosbeheer is goed bezig met informatievoorzieningen in onze streek. Bij de Twitterhut is er
deze zomer een nieuw informatiepaneel geplaatst over
oeverzwaluwen.

Onthulling bord door vogelwerkgroep IVN NW Overijssel

De oeverzwaluwwand bij de Twitterhut was afgelopen
jaar weer goed bezet, meer dan 70% van de broedgaten
zijn gebruikt. Op het paneel kan men nu meer lezen
over deze bijzondere vogeltjes.
Het informatiepaneel over de nieuwe natuur bij de
Rietweg is helaas deze zomer zwaar beschadigd. De
dader heeft zich nog steeds niet gemeld. De vormgever
van het paneel had dit nog nooit meegemaakt en heeft
daarom een herdruk van het beschadigde paneel ter
beschikking gesteld. Dit wordt binnenkort geplaatst.
Verder komt er bij de Scheerebrug ook een nieuw
informatiepaneel van Staatsbosbeheer over de streek.
Bron: Denny Kroeze
Staatsbosbeheer

Colofon
Redactie-commissie
Gilia Hanskamp; Tineke Ploer,
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
Tineke Ploer (vz)
: 0521-371242
Truus van Oversteeg (sec)
: 0527-240401
Pieterke Pot (pen)
: 0521-345184
Henk Oord
: 0521-371282
Jan Hulleman
: 0527-292129

