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Onderweg naar 2019…
Er leek maar geen einde te komen aan het mooie weer
dit jaar. Geweldig toch zo’n mooie zomer en nazomer.
Ook tijdens het buurtuitje: happen en trappen, op 1
september, hadden we geweldig mooi weer.
De start was bij ‘Restaurant An’t Waeter’ met koffie en
daarna een fietstochtje van ongeveer 20 km langs de
nieuw geplaatste bankjes in ons gebied. Onderweg
proberen wat vragen op te lossen, een hapje en een
drankje en genieten van de lekkere zelf gemaakte soep,
we konden zelfs kiezen uit verschillende soorten soep,
in de tuin bij Gea en Joost ter Meer. Hier kwamen ook
nog mensen met de auto, die ook het programma verder
wilden mee maken. Daarna op weg naar de schuur van
Martin en Annelies. Deze was heel sfeervol ingericht
en daar konden we genieten van nog meer
puzzelplezier en een hapjes buffet. Gezellig kletsen met
buurtgenoten in een ongedwongen sfeer. We hadden
zelfs muziek op de achtergrond en de hulp van een
jonge ‘barkeeper’. Dank aan alle vrijwilligers die weer
heel veel werk verzet hebben om dit allemaal mogelijk
te maken. Van dit alles staan foto’s op onze website.
Maar nu lijkt het weer toch wat om te slaan. De bomen
hebben hun blad verloren en er is al nachtvorst
geweest. We hebben nog een winter te goed.
Fijn dat er enkele dames het initiatief hebben genomen
om ook de Wetering iets meer in kerstsfeer te brengen.
In deze Waeterproat kunt u er over lezen… Dank ook
aan deze dames en heren die dit allemaal mogelijk
hebben gemaakt, want er komt altijd meer bij kijken
dan je zou denken, vele handen maken licht werk.
Er zijn weer mensen actief geweest bij de
herhalingscursus voor de AED. Dit jaar was het een
klein groepje. Wanneer er nog meer mensen zijn die
een reanimatiecursus zouden willen volgen, meldt u
zich dan bij Henk Oord. Wie weet kunnen we volgend
jaar wel met een nieuwe groep starten. Inmiddels zijn

er meerdere AED’s: aan de westkant bij fam. Dunnink
bij ‘Camping De Wilgenhof’, bij fam. Schelhaas bij
‘Restaurant An’t Waeter’ en in Muggenbeet bij
‘Restaurant Geertien’. En Wetering Oost dan….?
Het bestuur heeft de moeite genomen om zich te
verdiepen in de actie van de Rabobank: ‘Samen voor
buurtpower…’ met de leus: ‘Voor buurtgenoot en
recreant ook een AED aan Wetering Oost zijn kant…,
niet wachten voor de brug, als elke seconde telt.’
Het resultaat mocht er zijn want we konden een cheque
in ontvangst nemen van € 721,02. Een goed begin voor
een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe AED.

Zo is er het afgelopen jaar weer veel gebeurd in ons
gebied: mooie en minder mooie dingen, vreugde maar
ook verdriet. Nieuwe inwoners die komen en mensen
die gingen verhuizen. Zo zijn we eigenlijk altijd
onderweg…
Rest mij nog - namens het hele bestuur - u allen hele
goede dagen en een goede jaarwisseling toe te wensen.
Wij hopen dat veel buurtgenoten elkaar de hand
schudden op 12 januari om 17.00 uur bij ‘Restaurant
Geertien’ om elkaar ook een goed Nieuwjaar toe te
wensen. Allen hartelijk welkom.
Namens het bestuur, Tineke Ploer

Grote vuurvlinder op reis
Op een mooie zomerdag, ruim honderd jaar geleden, ving
een niets vermoedende schooljongen in Friesland een
exemplaar van de uitgestorven gewaande grote vuurvlinder.
De vondst was voor vlinderkenners en natuurbeschermers in
Nederland en ver daar buiten een sensatie. Terwijl
handelaren jacht maakten op exemplaren van het extreem
zeldzame en waardevolle dier, vormde de jonge
natuurbeweging samen met Friezen een kordon rond de
vlinder en om het bedreigde veenlandschap, het laatste
bastion van de oranje-rode schoonheid. Voor het eerst in de
geschiedenis werd een vlinder de inzet van een strijd voor
natuurbehoud, een strijd tegen uitsterving, die tot op de dag
van vandaag doorgaat.
Citaat: Het veen, de vlinder en de openbaring

Grote vuurvlinder - © Foto: E. Zwanenburg

Er zijn maar weinig mensen die deze vlinder van
ongeveer 3 cm grootte levend hebben zien vliegen,
maar toch bestaan ze echt. Zij vliegen in de maand juli
en leggen hun eitjes alleen op waterzuring. De rupsjes
blijven op deze plant tot ze een jaar later in juni/juli
zich verpoppen tot een nieuwe generatie vlinders.
De grote vuurvlinder is dan ook niet zomaar een
vlinder. Naast het feit dat hij prachtig is om te zien met
de knaloranje vleugels is het ook één van de slechts
twee (bekende) endemische soorten in Nederland. De
andere soort is de noordse woelmuis. Het huidige
leefgebied van de grote vuurvlinder (Lycaena dispar
batava) komt alleen voor in De Weerribben en in en
rondom De Rottige Meenthe in Zuid Friesland en
verder is hij niet te vinden op de wereld.
In de loop van de afgelopen 100 jaar is het leefgebied
van de vlinder enorm afgenomen door inpoldering,
verdroging en verbossing van het landschap. Het is dan
ook heel bijzonder dat bij het buurtschap Nederland en
in het natuurgebied Noordmanen bij Wetering af en toe
een grote vuurvlinder wordt gezien. Maar in het
natuurgebied De Wieden ten zuiden van de provinciale
weg bij Muggenbeet zijn zij de afgelopen 10 jaar niet
meer waargenomen.
Dat is dan ook de reden dat de natuurgebieden bij
Wetering, Muggenbeet, Giethoornse meer en bij
Dwarsgracht in het kader van Natura 2000 moeten
worden omgevormd tot een landschap waar o.a. deze
vlinder zich thuis zal gaan voelen. De koffers van de
vlinders zijn nog niet gepakt, maar het is wel de
bedoeling dat enkele vlinders vanuit De Weerribben
gaan verhuizen naar De Wieden en daar uitgroeien tot
een sterke populatie.
Momenteel lopen er veel onderzoeken voor de
omvorming van het landschap in onze woonomgeving

voor o.a. deze grote vuurvlinder. Hierbij is het
essentieel dat er waterzuring in het gebied kan groeien
én dat de vlinders voldoende bloeiende nectarplanten
kunnen vinden om zich te kunnen voeden.
De bedoeling is dat zowel bij Wetering in Noordmanen
als rondom Muggenbeet natte graslanden komen waar
veel nectarplanten in kunnen groeien en dat daar veel
slootranden komen, waar de waterzuring zich thuis kan
voelen.
De invulling van de detailkaarten van deze nieuwe
inrichting van het landschap is nog niet gebeurd, maar
zodra de uitslagen van met name hydrologische
onderzoeken bekend zijn kunnen de kaarten ingetekend
worden door de provincie Overijssel en de
deskundigen. De verwachting is dat dit in de loop van
2019 duidelijk wordt.
Er zal echter nog wel enige tijd overheen gaan voor het
landschap geschikt genoeg is voor de grote vuurvlinder
om op reis te gaan vanuit De Weerribben naar het
zuiden.
Erica Zwanenburg

Wist je dat?
- de ‘Open Dagen’ van de ‘Kooi van Pen’ in Wetering,
dit najaar weer een groot succes waren…
- er weer meer dan 160 mensen enthousiast een kijkje
genomen hebben achter de schermen…
- het waterschap erg druk is geweest om de
waterinlaten te verbeteren bij de kantelstuwen bij
Wetering Oost én Wetering West…
- het nieuwe gemaal op Wetering West klaar is…
- de renovatie werkzaamheden bij het gemaal op
Wetering Oost al een heel eind zijn, maar dat de
planning niet helemaal wordt gehaald…
- de verwachting is dat in maart 2019 de
werkzaamheden daar worden afgerond met een
officieel tintje…
- de bewoners hier uiteraard bij worden betrokken…
- de planning voor de aanleg van glasvezel weer is
herzien…
- ons buitengebied hopelijk vanaf het 3e kwartaal 2019
gebruik kan maken van glasvezel…
- de gemeente druk is geweest met de aanleg van
nieuwe rioolgemalen en een bypass persleiding om de
afvoer van het riool te verbeteren…
- de zinker van de riolering onder de Scheerebrug
vervangen is voor een grotere versie…
- de diepriolering van Wetering naar Scheerwolde nu
veel beter zal gaan functioneren…
- de pilot om het landschap om te vormen in Wetering
West achter Restaurant An ’t Waeter behoorlijk is
vertraagd…
- de herinrichting van het landschap zowel daar, als bij
Noordmanen en Muggenbeet nog even is uitgesteld…
- er een energiecoöperatie Wieden- Weerribben is, die
informatie kan verschaffen over het collectief
aanschaffen van zonnepanelen…
- deze informatie ook te vinden is op de website:
www.dewieden-weerribben.nl …

Een uurtje bij het vuurtje…

Doopsgezind lokaal afgebroken

Tijdens de ledenvergadering in maart kwam de vraag
of Plaatselijk Nut ook iets meer kon doen aan de
kerstversiering op de Wetering.
Geja, Kathleen, Annie en Grietje hebben in een kleine
commissie het initiatief besproken, uitgewerkt en
uitgevoerd. Gelukkig vonden ze Roelof Muis bereid
om de kerstboom te halen en rechtop te zetten.
Helaas was het ’s middags 10 december guur en
steenkoud. Het vergde nog wel veel tijd om de lampjes
erin te hangen. Gelukkig kregen de dames ook nog wat
hulp van enkele mannen.

In oktober dit jaar is het Doopsgezinde lokaal en
voormalig kerkje op Wetering West 15 afgebroken.
Het kleine kerkje dateerde al van 1910 toen het voor de
som van 471,26 gulden aan de Wetering gebouwd
werd. Destijds een flink bedrag, maar een schijntje
vergeleken met wat het opknappen zou gaan kosten.
De (voormalige) eigenaren Roland Put en Jeannette
Nijhuis hebben veel moeite gedaan om hiervoor een
tegemoetkoming van de gemeente te krijgen. Ze wilden
het erfgoed behouden en opnieuw een bestemming
geven. Helaas lukte dit niet, met als gevolg dat het
kerkje steeds meer in verval raakte en uiteindelijk is
gesloopt.

Er was huis aan huis een uitnodiging in de bus gedaan.
Zeker 50 bewoners kwamen en onder het aftellen werd
de kerstboom verlicht. Geweldig! We konden genieten
van glühwein en warme chocolademelk, koekjes en
chocolaatjes. Rondom twee vuurkorven, die nog enige
warmte gaven, was het een hele goede bijeenkomst.

Het kerkje is gebouwd voor de mensen in ‘het
binnenland’ zoals de doopsgezinde predikant uit
Blokzijl het destijds noemde. Eens in de veertien dagen
kwam hij er om te preken. Behalve Doopsgezinden
kwamen er ook andere gelovigen naar de diensten toe.
Het werd zo goed bezocht dat er in 1936 zelfs een klein
harmonium werd aangeschaft waar de plaatselijke
bakker van de Wetering, Jan Jonkman, op speelde. Er
waren soms wel 60 kerkgangers.

Een verlicht welkom op de Wetering.

Dank aan de organisatie en fijn dat er zoveel mensen
dit initiatief ondersteunen en er energie in hebben
gestoken.

Kalender

1940 – Doopsgezind Lokaal Wetering

:

23 december 2018
12 januari 2019
18 maart 2019

Kerstrondgang, Bazuin
Nieuwjaarsborrel
Algemene ledenvergadering

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 06-55594572
Bestuur Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
Tineke Ploer (vz)
: 0521-371242
Henk Oord (sec)
: 0521-371282
Annelies Mulder-Muis (pen)
: 0521-371382
Jan Hulleman
: 0527-292129
Geja ter Meer
: 0521-370082

Door de aanleg van betere wegen begin jaren zestig
konden de gelovigen makkelijker naar de geloofsgenoten in Blokzijl en verminderde het aantal
kerkgangers. Uiteindelijk werd het kerkje, samen met
de grond, in 1965 verkocht voor een bedrag van 5000
gulden.
Dat het kerkje is gesloopt is ronduit jammer, omdat
daarmee weer een stukje lokale geschiedenis uit
Wetering is verdwenen.
Gilia Hanskamp

Nieuwjaarsbijeenkomst

*****
Contributie 2018
Er komt binnenkort weer iemand bij u langs om de
contributie op te halen. Nog steeds het lage bedrag van
€ 10,00. Mocht u niet thuis zijn, wilt u dan zo vriendelijk
zijn om het bedrag over te maken via:
Rabobank: NL92RABO0301846200;
t.n.v. Plaatselijk Nut Wetering e.o; o.v.v. Contributie 2018.

12 januari 2019
Borrel vanaf 17.00 uur

Restaurant Geertien - Muggenbeet

Nieuwe bewoners

Wetering Oost

Oude bewoners

26

Deze keer houden we het rustig bij maar één adres en
de namen mogen genoemd worden:
Nelleke en Peter Matheij
Beiden geboren in Amsterdam waar ze hun jeugd
doorbrachten. Vanwege werk zijn ze begin 1980 naar
Zuid Holland getrokken.

Volgens het gemeentearchief woonden tussen 1921 en
1936 in de woning Wetering Oost 26, toen Wijk VI 125 de families: R. Ennik, hierna Pieter Bakker met
zes kinderen, vervolgens Klaas Dolstra met drie
kinderen en tot slot Jan Bakker met vier kinderen.
Van 1936 t/m 1953 woonden hier Jan en Klaasje
Middelhof. Jan werkte bij het waterschap en in 1953
verhuisden ze samen naar Scheerwolde en kwam de
oude houten woning leeg te staan. Deze werd in 1959
door buurman Willem van Beek (Oost 24) gekocht en
die maakte er een kalver- en kippenhok van…

Peter is vanaf 1975 werkzaam geweest in de uitgevers
branche en Nelleke werkte op een medische laboratorium en later als doktersassistente van een huisarts.
Begin jaren 90 start Peter een ICT media bedrijf. Ze
verhuisden naar een oud klooster in Schoonhoven, half
bedrijf, half privé.
In 2008 ging het roer weer radicaal om en werd Peter
wethouder in Schoonhoven voor de VVD. Na 6,5 jaar
- toen Peter zijn pensioenleeftijd in zicht kwam verkochten ze het klooster, gingen huren en zochten
naar een leuke plek om te wonen.
Na alles in de wijde omgeving uitgeplozen te hebben
kwam Wetering in zicht: het toenmalige huis van de
familie Polstra, beter bekend als 'De Kwakel'.
Nelleke besefte bij bezichtiging dat ze hier met de
sloep op weg naar Leeuwarden door de Wetering
gevaren waren, waarbij ze de zucht geslaakt had:
"Je zal híer maar mogen wonen"...

Ca 1965 - De oude woning, annex kippenhok

In 1979 kocht de familie Wim Verkaik de woning met
‘schuren’ van Willem van Beek. De ‘schuren’ en dus
ook het ‘kippenhok’ werden afgebroken. Op de plek
van de oude woning, annex ‘kippenhok’ werd een
nieuwe woning gebouwd, die de naam ‘De Kwakel’
kreeg. Deze naam werd gekozen omdat Wim Verkaik
in de Tweede Wereldoorlog in het plaatsje ‘De
Kwakel’ (bij Uithoorn) verbleef.

Wel hebben ze behoorlijk verbouwd tot wat nu een zeer
aantrekkelijk huis op een uniek plekje is geworden!
Marieke Smit

Jubileumboek gezocht!
Er zijn veel mensen die belangstelling hebben voor het
jubileumboek dat in 2013 door de vereniging is
uitgegeven. De redactie heeft dan ook een wachtlijst
gemaakt voor deze belangstellenden. Wanneer er een
boek beschikbaar is dan kan de redactie dit aan de
‘wachtenden’ doorgeven en kunnen deze mensen hier
heel blij mee worden gemaakt.

ca 1980 - ‘De Kwakel’

In 1985 werd het ‘nieuwe huis’ als recreatiewoning
verkocht aan de familie Polstra.
Bron: ‘100 jaar leven en wonen
Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij’

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.

