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Bericht vanuit het bestuur
Wat hebben we al veel mooie, zonnige dagen gehad.
Er komen veel mensen ons mooie gebied bekijken: met
heel veel verschillende vervoersmiddelen zie je ze over
de wegen en de wateren gaan. Dan is het ook fijn om te
zien dat het nieuwe fietspad aan Wetering Oost bij fa.
Muis nu eindelijk is doorgetrokken en we veel veiliger
deze weg kunnen vervolgen.
Ook zijn er heel veel nieuwe inwoners in ons gebied
komen wonen. We heten hen van harte welkom en we
hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen. We hebben
de goede gewoonte om in de ‘Waeterproat’ enkele
nieuwe bewoners aan u voor te stellen. Bij de redactie
kwamen we er achter dat het nog wel even kan duren
voordat iedereen aan de beurt kan komen.

Buurtpreventie. Muggenbeet heeft de ‘Buurt App’ al
geregeld met contactpersoon: Arjan de Rooij.
Ook voor de Wetering meldde die avond zich nog
iemand aan als contactpersoon: René Baas.
Als jullie willen geef je 06-nummer aan hem door (0657123131). Dit is echt alleen voor bijzondere dingen
die jullie in je omgeving zien gebeuren.
Wij, als bestuur, proberen ook de ontwikkelingen en
veranderingen in ons gebied nauwkeurig in de gaten te
houden, wat betreft glasvezel aanleg: helaas zijn er nog
weinig nieuwe ontwikkelingen; de ontwikkelingen
voor wat betreft Vliegveld Lelystad (zie ook artikel in
deze Waeterproat). Fijn dat er veel buurtbewoners zijn
die zo actief met ons meedenken en meewerken.
Zijn er vragen en/of opmerkingen van jullie kant, neem
dan gerust contact op met één van de bestuursleden.
Ik wens jullie allen, ook namens de andere bestuursleden, een hele goede zomer toe, geniet van en met
elkaar van onze mooie omgeving (of soms misschien
even op vakantie). We hopen zoveel mogelijk mensen
weer te ontmoeten op 16 september voor de jaarlijkse
buurtbijeenkomst (de uitnodiging volgt nog).
Namens het bestuur,
Tineke Ploer (vz)

Na de ledenvergadering van 13 maart 2017, met
daarbij een geweldige opkomst, is er een bestuurswisseling geweest. Truus van Oversteeg heeft 4 jaar
lang het secretariaat prima verzorgd. Ook op deze
plaats willen we haar nogmaals hartelijk bedanken
voor haar inzet hiervoor. Gelukkig hebben we Geja ter
Meer bereid gevonden om zitting in het bestuur te
nemen. Henk Oord heeft nu de taak van het secretariaat
op zich genomen. We heten Gea van harte welkom en
Henk: veel succes met het secretariaat.
Wat fijn dat er tijdens de jaarvergadering enkele
mensen spontaan ingingen op het onderwerp:

Kalender:
FEEST SCHEERWOLDE/WETERING e.o.
10 t/m 12 augustus

INLOOPAVOND – RENOVATIE GEMAAL
11 september; 19.00 – 21.00 uur An ‘t Waeter

BUURT BIJEENKOMST WETERING e.o.
16 september
Uitnodigingen volgen nog.
Meer informatie, zie: www.pnweteringeo.nl

Voorlichting Airport Lelystad

Renovatie gemaal Wetering

Op 16 juni is er in de Wielewaal een bijeenkomst
geweest voor bestuursleden van de plaatselijk
belangenvereniging uit de wijde omtrek, om ze te
informeren over de gevolgen van de leefbaarheid in ons
gebied als de plannen van Airport Lelystad, zoals die er
nu liggen, zullen worden gerealiseerd.

Het poldergemaal Wetering zal een grotere capaciteit
moeten krijgen om in de toekomst (vanwege inklinken
bodem en veranderend klimaat) voldoende
drooglegging in het gebied te kunnen garanderen.
In het bestaande gemaal staan drie pompen, maar de
stroomtoevoer is geschikt voor het laten draaien van
twee van de drie pompen. Dat betekent dat allereerst de
aanvoer van stroom moet worden vergroot.

Wim Liesker, wonende te Ossenzijl en belangrijkste
spreker van deze bijeenkomst, heeft zich uitgebreid
verdiept in de gevolgen van deze luchthaven voor onze
regio. Hij heeft informatie gegeven over: aanvliegroutes, vlieghoogtes (1600 meter!!), de te verwachten
geluidsoverlast, de vluchtfrequentie etc. en wat dit
betekent voor onze leefbaarheid.
Als de plannen van Airport Lelystad doorgaan zal dit
ernstige gevolgen hebben voor onze regio. Een
waardedaling van onze woningen is niet ondenkbaar.
Rob Wind en Jan Rooijakkers, wonende te Friesland en
Ommen, betrokken bij actiecomités aldaar gaven ons
informatie over de acties tot op heden en het belang
ervan om dit massaal als bewoners van de gehele regio
te ondersteunen. De overheid, provincie, gemeente en
natuurorganisaties hebben kennelijk andere belangen
en lijken nauwelijks geïnteresseerd in de leefbaarheid
van onze regio. We zullen als bewoners zelf voor onze
belangen moeten opkomen.
Peter Boender, gezagvoerder bij de KLM en
woonachtig te Giethoorn, heeft vragen beantwoord en
uitleg gegeven over alternatieve aanvlieghoogtes.
Het doel van deze avond is geslaagd: door de
aanwezige bestuursleden werd de noodzaak om vanuit
deze regio ook de actiegroep ‘Overijssel Hoog’ te
ondersteunen ingezien.

Tot slot van deze avond is besloten om begin
september een informatieavond voor alle bewoners uit
de wijde omgeving te organiseren in de Meenthe te
Steenwijk. De uitnodigingen zullen hiervoor huis aan
huis worden bezorgd.
Jan Hanskamp
Muggenbeet

Gemaal Wetering

Test waterberging
Tijdens de test van de waterbergingen afgelopen winter
is gebleken dat de bergingen nog niet binnen twee
weken weer op normaal peil kunnen worden gebracht.
Met de voorgenomen capaciteitsvergroting van
poldergemaal Wetering zal ook aan deze eis kunnen
worden voldaan. Daarnaast is ook extra gemaalcapaciteit nodig om een flexibel peilbeheer te kunnen
voeren.
Monument
Het uit 1941 daterende gemaal Wetering is een
gemeentelijk beschermd monument. Bij de
aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt
hiermee rekening gehouden zodat de karakteristieke
uitstraling behouden blijft en vraagt aanpassing van het
gemaal grote zorgvuldigheid.
Mogelijke overlast
Het waterschap organiseert enkele bijeenkomsten om
met de direct omwonenden af te stemmen op welke
manier de overlast tijdens de bouwperiode tot een
minimum kan worden beperkt. De eerste inloopavond
is 11 september van 19.00 tot 21.00 uur bij restaurant
An’t Waeter. Met de provincie Overijssel, vindt als
beheerder van de vaarweg, Wetering afstemming
plaats. Dit gaat om aanpassingen oeverbescherming en
de maatregelen voor beperking van overlast voor het
watertoerisme tijdens de uitvoeringsperiode.
Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Exclusief ontvangst in Kooi van Pen
Voor de eerste keer in het 132 jarige bestaan van de
Kooi van Pen in Wetering zijn er rolstoelgebruikers in
de eendenkooi geweest. De eendenkooi is normaal niet
toegankelijk voor publiek en alleen bij de 'Open Dagen'
in het najaar kunnen buurtbewoners en
belangstellenden een kijkje achter de schermen nemen.

De gasten hebben volop genoten, zoals één van de
rolstoelgebruikers Annemarie vertelt: 'Wat een
voorrecht om vandaag met een select gezelschap per
boot één van de meest prachtige natuurgebieden van
ons land in te mogen. Adembenemend mooi is het hier.
En wat een fantastisch werk heeft de Stichting
Vrijwilligersgroep Kooi van Pen hier de afgelopen
jaren verricht samen met Staatsbosbeheer. Wat een
werk om dit gebied in oorspronkelijke staat te
herstellen en te onderhouden, petje af!’
Bron: Vrijwilligersgroep Kooi van Pen

Wist je dat?

Op zaterdagmiddag 6 mei was er een speciale
rondleiding door de eendenkooi georganiseerd voor de
sponsoren van de eendenkooi. Veel bedrijven en
organisaties in de regio dragen bij aan het onderhoud
en de renovatie van deze 35 hectare grootte
eendenkooi. Zij doen dit met financiële bijdragen, maar
ook in de vorm van materialen in 'natura'. Als dank
voor alle gulle giften was er voor hen een rondleiding
georganiseerd in de eendenkooi om hen te laten zien
wat er allemaal gedaan is met hun bijdragen.
Rolstoelen op de boot
Omdat één van de sponsoren een rolstoelgebruiker is;
was het programma zo gemaakt dat ook
rolstoelgebruikers een bezoek aan de eendenkooi
konden brengen. In combinatie met de vraag van
rolstoelgebruikers uit de streek -die normaal niet mee
kunnen bij de rondleidingen in het najaar- konden dit
keer vier rolstoelgebruikers met hun begeleiders op een
speciale aangepaste boot mee.
Varen, wandelen en genieten
Het was een fantastische belevenis voor alle
deelnemers om onder prachtige weersomstandigheden
de eendenkooi van Staatsbosbeheer te mogen bekijken.
De sponsoren hebben eerst varend een deel van de
eendenkooi verkend en vervolgden wandelend hun
bijzondere tocht tussen de vijf kooiplassen en 18
vangpijpen. De rolstoelgebruikers en hun begeleiders
hebben de eendenkooi vooral vanaf het water verkend.
De aanwezige vrijwilligers van Staatsbosbeheer
vertelden de gasten onderweg over het ontstaan,
gebruik en onderhoud van de eendenkooi waar tot 2007
nog eenden werden gevangen. De rondleiding van
beide groepen eindigde in het hart van de eendenkooi
bij het ‘KooiUus’. De rolstoelgebruikers konden hier
ook aan land en beide groepen genoten hier samen van
de bijzondere sfeer in de eendenkooi.

- de prachtige winterdagen van januari bijna zijn
vergeten, maar wat was het mooi al die ‘ruige rijp’…
- de Nieuwjaarsborrel weer erg gezellig was …
- door het aantrekken van de huizenmarkt er veel
nieuwe bewoners in de streek zijn komen wonen …
- de ledenvergadering bij Café Geertien op de 120e
geboortedag van ‘oud caféhoudster Geertien’ was…
- er veel belangstelling was voor de inleiders over de
aanleg glasvezel en plannen rondom Noordmanen…
- er over beide onderwerpen nog steeds niets duidelijk
is of en hoe het zal worden…
- de oeverzwaluwwand bij de Twitterhut net op tijd is
hersteld na de grote schade door de test van de
waterberging in Wetering Oost…
- in april de ‘Beheersverordening Wetering’ door de
gemeente is vastgesteld…
- momenteel het ‘Omgevingsplan Buitengebied’ ter
inzage ligt voor Muggenbeet, Nederland, de Oeverweg
en omgeving…
- zowel Muggenbeet als Wetering een ‘Buurt App’
hebben voor meer veiligheid in de buurt…
- een nieuwe klokkenstoel is geplaatst bij de bijzondere
begraafplaats in Baarlo…
- veel streekbewoners zijn begraven op deze oude
begraafplaats, waar in 1476 al een kapel stond…

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.

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
Henk Oord (sec)
: 0521-371282
Pieterke Pot (pen)
: 0521-345184
Jan Hulleman
: 0527-292129
Geja ter Meer
: 0521-370082

Kamp Beenderribben
Omstreeks 1937 werd door het Rijk definitief besloten
hoe het moeras in onze streek ontgonnen zou worden
tot o.a. de polders Wetering Oost en West. Er werd
geschat dat ca 1000 mannen per jaar hier te werk
gesteld moesten worden om deze plannen te realiseren.
Hiervoor werden in het net drooggelegde moeras in
onze streek drie werkkampen gebouwd, waaronder
kamp Beenderribben. In de periode 1938-1940 werd
het kamp gebouwd bij het voormalige buurtschap de
Kikkerij, ten noorden van de geplande provinciale weg.

Stadswerklozen
In kamp Beenderribben konden 400 mannen gehuisvest
worden. De ‘stadswerklozen’ uit het Westen van
Nederland kwamen maandagmorgen met de trein in
Steenwijk aan en fietsend of lopend vertrokken ze via
het fietspad langs het Steenwijkerdiep naar het kamp.
Het kamp bestond uit houten barakken met 6 of 8
persoons kamers en een centraal eetgedeelte.
In het kamp was altijd een kampbeheerder, die werd
geassisteerd door een kok, hulpkok en twee meisjes.
Eén keer in de 14 dagen gingen de mannen een lang
weekend naar huis. De ‘stadswerklozen’ werkten
samen met de ‘streekwerklozen’ en ‘gedupeerden’ in
een ploeg van 6 of 8 man in de ontginningen.
Oorlogtijd
In 1942 moesten de ‘stadswerklozen’ het kamp
verlaten en werden er jonge jongens in de leeftijd van
18–23 jaar in het kamp gehuisvest. Het waren jongens
die een half jaar verplicht dienstplicht hadden. Ze
werkten in de ontginningen en leerden het graven van
tankvallen en loopgraven voor aan het oostfront.
In de maand september en oktober 1942 werd een
kleine groep joodse mannen gevangen gehouden in het
kamp. Onder bewaking moesten zij ook werken in de
ontginningen. Tot het einde van de oorlog stond het
kamp vanaf 1943 voor het grootste deel leeg en alleen
enkele schipperfamilies woonden in de barakken,
omdat hun boten waren gevorderd door de Duitsers.
Na de oorlog werden in 1945 NSB’ers en zware
oorlogscriminelen in het kamp gevangen gezet. Onder
strenge bewaking werken ze in de ontginningen en aan
de nieuw te bouwen Weteringbrug (1951 geopend).
Woonoord Beenderribben
In 1951 werden 21.000 gevluchte Ambonezen in 90
woonoorden in Nederland gehuisvest. Zo kwamen er in
‘Woonoord Beenderribben’ vooral gezinnen van
aanhangers van de CRAMS. De kinderen gingen naar
de scholen in Blokzijl en Wetering en zaten in aparte
klassen. Meester Hiemstra werd speciaal voor hen in
Wetering in dienst genomen, omdat hij Maleis sprak.

De Ambonezen brachten een nieuwe cultuur mee en
waren erg gastvrij, humorvol, muzikaal en sportief. Er
ontstonden echter grote onderlinge problemen tussen
de verschillende aanhangers. De Nederlandse regering
stuurde op dringend verzoek van o.a. Plaatselijk Nut
Wetering in 1955 een grote groep rijkspolitie om de
rust te herstellen en een deel van de Ambonezen werd
verplaatst naar andere woonoorden. Er bleven nog een
paar gezinnen over, die in 1959 ook zijn vertrokken.
Bescherming Bevolking
In 1959 werd het kamp afgebroken en ‘omgebouwd’
tot een oefenterrein van de ‘Bescherming Bevolking’
(BB). Er werden georganiseerde ‘ruïnes’ gemaakt. Het
werd een regionaal oefenkamp, waarbij getraind werd
hoe te handelen bij een eventuele aanval van de
toenmalige Sovjet Unie en andere Oostblok landen.
Hiernaast werd er geoefend om te helpen bij rampen.
In 1983 werd de BB in Nederland opgeheven en werd
het kamp door het Rijk particulier verkocht.
De ‘ruïnes’ werden afgebroken en een nieuwe boerderij
werd gebouwd op de locatie Oeverweg 1.
Bron: ‘100 jaar leven en werken’

Nieuwe bewoners

Oeverweg

1

Deze keer een bezoekje aan de (nieuwe) bewoners van
Oeverweg 1. Het was de karakteristieke boerderij van
de familie Idsinga die daar zijn ‘Progressieve
Geneeskundepraktijk’ had.
Met nadruk op 'nieuwe' bewoners want zij wonen er al
sinds begin januari 2016. Het zijn Geert-Jacob van Dijk
en Hiltje Boer, midden vijftigers, afkomstig uit Ten
Boer, vlakbij Groningen.
Hun zoektocht begon toen Geert-Jacob directeur werd
bij DeLaval melkmachines in Steenwijk. Daarvoor was
hij o.a. werkzaam in China en Korea. Zijn gezin, met
twee tienermeisjes, bleef in Nederland dus toen hij een
aanstelling kreeg in Steenwijk werd er gezocht naar een
passende woonplek die uiteindelijk resulteerde in de
mooie boerderij aan de Oeverweg. Veel hebben ze niet
hoeven te verbouwen dus is het vooral genieten van de
plek, het huis en omgeving vertelt Hiltje én het feit dat
Geert Jacob 's avonds lekker op tijd thuis is! De
dochters, inmiddels in de twintig, zijn de deur uit.
Natuurlijk is de vraag wat dan te doen met de barakken
bij de boerderij. Ze zijn van historisch belang, nog
onderdeel van het kamp ‘Beenderribben’ dat samen
met ‘De Kikkerij’ en kamp ‘Eind van het Diep’
gebouwd werden rond 1938 - 1940 voor huisvesting
van in eerste instantie 'stadswerkelozen' tot het later
ook een oefenkamp van de BB is geweest. Er is contact
met een historische vereniging die eventueel één en
ander wil verplaatsen en behouden, vertelt Hiltje.
Al met al mag je aannemen dat het stel nog jaren hoopt
te genieten van de prachtige, ruime boerderij daar aan
de Oeverweg!
Marieke Smit

