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Stilstaan… nee… doorgaan

Als ik naar buiten kijk, een donkere sombere dag: 
geen zon, grijs, beetje triest. Maar wat dan toch op-
valt zijn de mooie (herfst)kleuren. Er zijn altijd wel 
mooie dingen waar je van kunt genieten, maar je 
moet het dan wel willen en kunnen zien. De natuur 
staat niet stil, die gaat gewoon door. 

Ook wij als bestuur hebben echt niet stil gestaan. 
We wilden wel van alles organiseren, maar helaas, 
ook wij moesten rekening houden met alle maat-
regelen rondom corona.  Dat is ook de reden dat er 
op de website staat: er zijn geen activiteiten gepland. 
De website wordt, dankzij Erica, altijd up-to-date 
gehouden. Geweldig, Erica, hartelijk dank. Wij 
worden ook niet van alle ‘nieuws’ op de hoogte ge-
houden. Moeten soms ook dingen gewoon in de 
krant lezen, terwijl wij als bestuur toch wel graag op 
de hoogte willen worden gehouden van de ontwik-
kelingen in onze omgeving.
 

We hebben kennis gemaakt met onze nieuwe 
contactambtenaar. Ik wilde vragen of hij zichzelf in 
deze Waeterproat voor wilde stellen, maar helaas hij 
is per 1 november alweer vertrokken bij de gemeente 
Steenwijkerland. Ja, op zo’n manier kom je er dan 
achter. Ook wat betreft de opleveringen van de 
gemalen, die even in het blauwe licht werden gezet…
wij lazen het ook in de krant!

In onze omgeving gaat het leven ook verder: 
buurtgenoten komen te overlijden, mensen verhuizen 
en nieuwe mensen komen wonen. Welkom allemaal, 
we hopen dat u zich thuis mag voelen.
Wij, als bestuur, zouden graag nader kennis willen 
maken, maar we hebben de corona-maatregelen 
gehoord… Het blijft  lastig. 

Gelukkig dat de kerstcommissie alles alweer geregeld 
had om een verlichte kerstboom bij de brug te 
plaatsen. Een extra lichtpuntje in deze tijd. 

w w w . p n w e t e r i n g e o . n l

Dank je wel: Kathleen, Annie, Geja en Grietje en 
natuurlijk alle andere vrijwilligers die daarbij geholpen 
hebben.

Helaas dit jaar weer geen ‘Uurtje bij het vuurtje’. 
En de nieuwjaarsreceptie? Onder voorbehoud stond de 
datum 8 januari gepland, maar helaas deze kan ook niet
doorgaan. We hadden het graag zo anders gezien: Even 
spontaan contact met elkaar, een praatje onder het 
genot van een drankje en kennismaken met nieuwe 
bewoners.

We hopen dat de  algemene ledenvergadering en de 
AED cursus in het voorjaar wel weer door kunnen 
gaan. Zijn er onder u die ook wel graag  aan deze AED 
cursus willen deelnemen, neem dan even per mail 
contact op met Henk Oord (henkoord51@gmail.com).

Rest mij nog, namens het bestuur u allen hele goede 
dagen en een goede jaarwisseling toe te wensen en we 
hopen toch elkaar weer in het echt te ontmoeten. Hebt u
vragen en/of opmerkingen neemt u dan even contact op
met een van de bestuursleden.

Tineke Ploer (vz)

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.



Wist je dat... 
- er nog steeds naamborden ‘verdwijnen’ zoals bij
  Nederland, Muggenbeet, Wetering en nu ook zelfs 
  bij de Natuurbrug...
- in september een kleine theetuin is geopend aan de
  Veldhuisweg 10 in Nederland...
- er zoveel golfliefhebbers hier wonen dat er in Havelte
  een OostWestCup georganiseerd kon worden... 
- dit de eerste golfwedstrijd was voor bewoners van 
  Wetering en omstreken... 
- dat er volgend jaar weer gestreden mag worden voor 
  de OostWestCup wisselbeker...
- bij het Kooibomenpad bomen gerooid én ook geplant
  worden, om de beslotenheid te behouden...
- er bij het Kooibomenpad voor het broedseizoen een
  aantal trekgaten weer open wordt gegraven...

- bij vaststelling van het provinciaal inpassingsplan (PIP)
  Noordmanen door Gedeputeerde Staten, de plannen van
  25-1-2022 t/m 7-3-2022 ter inzage liggen en je een 
  zienswijze moet indienen, als je juridisch een 'belang-
  hebbende' wilt blijven...
- in Wetering, Muggenbeet en in de Baarlingerpolder
  peilbuizen zijn geplaatst...
- hiermee de effecten van de natuur herstelmaatregelen 
  op het waterpeil in die gebieden worden gemonitord en 
  eventueel bijgestuurd... 
- jonge otters roepen of fluiten om contact te krijgen met 
  hun moeder...
- als je zo’n jonge otter vindt deze moet laten liggen,
  omdat de moeder soms veel later op een rustig moment
  terug komt om haar jong(en) te voeren...
- het bestuur het fijn zou vinden dat de contributie van 
  10 euro voor 31 december wordt overgemaakt...

Bestuurstermijn bij een pandemie

Hoe zit het met de bestuurstermijnen van een 
vereniging in tijden van een pandemie?
De corona-crisis is een onvoorziene omstandigheid. 
Het ligt dan ook voor de hand om aan te nemen dat het 
bestuur aan blijft tot de eerstvolgende algemene leden-
vergadering (ALV). Dat geldt ook voor het bestuur 
waarvan de maximale zittingstermijn al is afgelopen. 
Die bestuursleden kunnen zich pas op de ALV die 
daarna komt zich weer herkiesbaar stellen. 
De ALV staat voor onze vereniging altijd gepland in 
het voorjaar, maar kan deze in 2022 nog steeds geen 
doorgang vinden, i.v.m. de corona-crisis, dan zullen we
proberen een algemene ledenvergadering in het najaar 
te houden.

Tineke Ploer

Genoten bij de Open Dagen 
Zo mooi dat het weer kon! De Kooi van Pen liet zich 
weer van haar mooiste kant zien. Alle rondleidingen 
op zowel woensdag 20 oktober als zondag 24 oktober 
waren vol geboekt met vrolijke en belangstellende 
gasten. Ondanks de slechte voorspellingen bleef het 
vrijwel droog op de woensdag en kwamen de buien en 
harde wind pas laat in de middag, toen iedereen al 
weer thuis bij de warme kachel zat. Op de zondag was 
het een prachtige rustige zonnige najaarsdag. Zowel de
vrijwilligers van Staatsbosbeheer als de gasten hebben 
genoten.

Niet toegankelijk voor publiek
Normaal gesproken is de Kooi van Pen gesloten voor 
publiek, maar de vrijwilligers mogen één keer in het 
jaar Open Dagen organiseren in de mysterieuze wereld
van deze eendenkooi. 
De vrijwilligers vinden het ieder jaar leuk om familie, 
buurtgenoten en belangstellenden dan te laten zien wat
ze allemaal doen om dit cultureel historisch erfgoed te 
behouden en te renoveren. Niet alle vrijwilligers 
gingen mee bij de rondleidingen tijdens de Open 
Dagen, maar velen waren bij de voorbereidingen nauw
betrokken en genoten - ook dit jaar weer - van de 
lovende reacties en de vele prachtige beelden die door 
de gasten vaak op verschillende social media 
verschenen.

Vrijwilliger
Overweegt u vrijwilliger te willen worden in de Kooi 
van Pen of wilt u wat meer informatie over één van de 
grootste eendenkooien van Europa? 
Kijk dan op de website: www.kooivanpen.nl of op 
www.facebook.com/KooivanPen

Bron: Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen

Landschapscafé Weerribben-Wieden

De opkomst was hoog op 4 november in De Meenthe 
in Steenwijk bij het ‘Landschapscafé Weerribben-
Wieden’. Deze avond was georganiseerd door 
Staatsbosbeheer en Stichting Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. Centraal in de talkshow stond 
welk landschap je zou willen in en om het gebied 
Weerribben-Wieden en wat het perspectief is voor 
toerisme en landbouw. De avond werd gevuld met 
interviews, debat, columns en live muziek.

Riettelers, horecaondernemers, boeren, bewoners, een 
aantal gemeenteraadsleden en betrokken organisaties 
vulden de zaal van het 'Landschapscafé'. Het waren 
vooral inwoners en riettelers die hun zorgen uitten over
de toekomst van hun omgeving. Ze voelden zich 
bovendien nog onvoldoende gehoord. De gemoederen 
liepen dan ook hoog op. 'Of ik nog trots ben op ons 
gebied? Nee, dat ben ik niet meer.'

De conclusie van alle partijen was aan het eind van de 
avond dat er te veel in Den Haag en Brussel wordt 
bepaald. De regie zou terug moeten naar de regio om 
het gebied veilig te stellen. 

Bron: Media, Staatsbosbeheer



Gebiedsplan ‘Water op maat’ afgerond

Het gebiedsplan 'Water op Maat voor landbouw en 
natuur in de polders rond Scheerwolde' is afgerond. 
Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft samen 
met verschillende partners van de polders hier 9 jaar 
aan gewerkt. Door de aanpassingen in de polder-
gebieden en aan de bijbehorende gemalen kan het 
waterschap nu beter reageren op de watervraag vanuit 
landbouw en natuur.

Gemalenroute
Nu de laatste werkzaamheden - na al die jaren - in de 
polders rond Scheerwolde klaar zijn, wil het water-
schap het resultaat aan de omgeving laten zien en heeft 
daarom een 'Gemalenroute' gemaakt. De route gaat 
langs de aanpassingen in de polders rond Scheerwolde 
en de vier gerenoveerde gemalen, met als start gemaal 
Wetering. De route is ongeveer 25 kilometer, ca 45 
minuten met de auto en ca 1,5 uur met de fiets. In de 
routebeschrijving zijn veel 'Kijkpunten' verwerkt, waar 
extra informatie wordt gegeven.

Schijnwerpers
Omdat het gebiedsplan 'Water op Maat' dus is afgerond
zal het menigeen zijn opgevallen dat de gemalen 
Wetering, Halfweg, Gelderingen en Giethoorn in de 
schijnwerpers stonden in de periode 5 t/m 12 novem-
ber. De blauw verlichtte gebouwen waren al op grote 
afstand in het donker te zien.
Bij de officiële opening op 5 november van de 
'Gemalenroute' van het waterschap werden dan ook de 
gezusters Oord in de schijnwerpers gezet. Na de 
openingshandeling van de gezusters - 80 plussers 
ondertussen - werden de vier gerenoveerde gemalen in 
onze streek officieel heropend.

Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Oude bewoners...

Steeds maken we stukjes over ‘nieuwe’ bewoners… 
maar kennen ál die (sinds jaren) nieuwe bewoners de 
autochtone of te wel 'oude' bewoners wel?
Daar beginnen we dan maar mee:

Corrie van Beek-Oord
Steenwijkerdiep Zuid 14 A

Corrie is geboren in buurtschap Nederland, waar haar 
vader boer was. Het gezin bestond uit vader, moeder 
en drie dochters: Trijntje, Antje en Corrie. 
In 1956 verhuisde het gezin naar de woning aan de 
Oeverweg, die naast het stoomgemaal Halfweg stond. 
Haar vader Jacob Oord werd toen de beheerder en 
machinist van dit stoomgemaal, dat later elektrisch 
werd. Ze heeft acht jaar aan de Oeverweg gewoond. 
Ze trouwde met Joost van Beek en verhuisde naar 
Steenwijkerdiep Zuid. Haar ouders hebben later ook 
nog een jaar daar bij hen ingewoond.

Ze woont nu nog steeds aan het Steenwijkerdiep Zuid, 
haar twee dochters wonen dichtbij, allebei aan de 
Wetering. Corrie is altijd druk met haar tuin en vier 
prachtige poezen! Ze is ook erg creatief en maakt 
mooie figuren van klei met behulp van mallen.

Toen de heropening van vier gemalen in onze streek 
onlangs gevierd zou worden werden de drie gezusters 
Oord door het waterschap Drents Overijsselse Delta 
gevraagd de opening te verrichten. Dat gebeurde door 
middel van het gezamenlijk indrukken van een rode 
knop!

ML

De gezusters Oord - © Foto: A. Lampe

Jubileumconcert Bazuin

Op 5 oktober 1920 werd ‘Christelijke Muziekvereniging 
de Bazuin Wetering en omstreken’ opgericht en dit hield 
in dat in 2020 de muziekvereniging 100 jaar bestond.
 

Hier wilden ze vorig jaar dan ook uitgebreid bij stil 
staan. Er waren 10 muzikanten die zich bezig hielden 
met de invulling van dat jubileumjaar, met als hoogte-
punt het jubileumconcert en de uitgave van een 
jubileumboek.

Door de corona-crisis konden helaas vele activiteiten 
niet doorgaan, waaronder het jubileumconcert.

Maar de jubileumcommissie is het gelukt om nu het 
jubileumconcert op 23 april 2022 te organiseren in 
Rabotheater de Meenthe in Steenwijk. 
Voor de bezoekers van dit speciale concert ligt dan na 
afloop het jubileumboek klaar.

Blijkt in januari 2022 dat de corona-maatregelen weer 
worden aangescherpt, dan wordt het jubileumconcert 
opnieuw uitgesteld en dan naar het najaar van 2022. 
Het blijft dus spannend!

Traditioneel zal de kerstrondgang van de Bazuin wel 
doorgaan op 23 december. In Wetering, Scheerwolde en 
de buitengebieden zullen de muzikanten weer op 
verschillende plaatsen buiten hun muziek laten horen. 
Hoort u de klanken van de muzikanten, laat weten wat u 
er van vindt.
                             Bron: Bazuin Wetering/Scheerwolde



Nieuwe bewoners

Wetering West        3A
Iedereen kende het… ‘t Vrijgemaakt Gereformeerde 
Kerkje aan het begin van Wetering West. Het is 
gebouwd in 1966, nadat het oude houten kerkje - dat 
ooit op een bok varend verhuisde vanaf het 
Noordeinde - afgebroken werd. Het aantal leden van 
de kerk liep terug waardoor de kerk opgeheven werd 
en het gebouw verkocht moest worden. In 2017 
kochten Juultje van Amerom en Tom Weustenenk het 
kerkgebouw en verbouwden het tot een woonhuis. 
Veel mensen hebben de verbouwing op de voet 
gevolgd. De kerk ging bijna helemaal plat, tot enige 
spijt van de twee ooievaars die net op de schoorsteen 
van het gebouw een liefdesnestje wilden bouwen. 

De verbouwing is 'groots' aangepakt, de oude spanten 
en een gedeelte van het dakbeschot bleven behouden. 
Het kerkgebouw werd vrijwel geheel in haar 
oorspronkelijke vorm herbouwd. Het resultaat is een 
comfortabel huis met een prachtig uitzicht over de 
Wetering. 

Juul is geboren in Zwolle en via Giethoorn in 1986 
met haar ouders, broer en zus in Wetering komen 
wonen. Haar moeder woont nog altijd op Wetering 
West 21. 
Tom is geboren en getogen in Brummen een dorp aan 
de rand van de Veluwe. Vanaf midden jaren 90 kwam 
Tom al aan de Wetering. Hij was destijds werkzaam bij
familie Weyn Banningh. Hier hebben Tom en Juul 
elkaar ook ontmoet. 
Juul startte in 2008 een makelaardij in de binnenstad 
van Zwolle en bediende daar alle segmenten van de 
woningmarkt. Tom is al bijna 15 jaar verbonden aan 
Drieklomp Makelaars & Rentmeesters in Voorthuizen. 
Vanaf 2013 runnen zij ook samen Van Amerom 
Makelaardij in Zwolle. Tom heeft nog altijd zijn eigen 
regio op de Veluwe van Drieklomp. Daarnaast is Tom 
gespecialiseerd in het hogere segment van de 
woningmarkt en in bijzondere situaties. 
In 2013 stapte het stel in het huwelijksbootje en 
trouwden ook in het kerkje dat ze later kochten. Naast 
de doop van Juul in 1980 zijn ook hun dochter Saartje 
in 2015, en hun zoon Hermen Jan in 2017 in het kerkje
gedoopt! 
In oktober 2019 startte de bouw van het huis en 
afgelopen mei is het gezin in het huis getrokken, nadat
zij bijna twee jaar in een bouwkeet voor het gebouw 
woonden. 

Mooi detail: Het vertrouwde beeld van de kerk is er 
nog steeds… het torentje staat na een grondige 
renovatie weer op het huis! Het haantje op de toren 
van weleer is ooit na een blikseminslag verdwenen, 
omdat de kerk niet meer in gebruik is als kerk, is er 
voor gekozen om er geen haantje meer op te plaatsen. 

ML

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 06-39463942

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

Tekening school Wetering

Veel mensen in de regio hebben een kopie van 
onderstaande tekening van de openbare lagere school 
in Wetering gehad of (her)kennen deze tekening. 

In de periode 1881 tot 1977 hebben honderden 
leerlingen les gehad uit Wetering, de Kikkerij, 
Muggenbeet, Nederland en later ook uit Scheerwolde 
op deze school aan de Wetering bij Eind van ‘t Diep. 
Veel kinderen hebben daar les gehad van juf Edinga 
(1924-1967), meester Smit (1959-1989) en juf Smit 
(1967-1992). Vanwege de groei van het dorp Scheer-
wolde werden de deuren van de oude school in 
Wetering in 1977 gesloten en gingen de kinderen uit de
streek naar de nieuwe Brinkschool in Scheerwolde.
Het echtpaar ‘meester en juf’ Smit bleven in de dienst-
woning naast de oude school wonen aan de Wetering, 
maar ze bleven wel les geven op de Brinkschool. De 
oude school werd in 1982 afgebroken en een nieuwe 
woning werd op het adres Wetering West 21 gebouwd.

In 1979 is er een sfeervolle tekening gemaakt van het 
oude schoolgebouw. Kopieën van deze tekening 
werden voor diverse doeleinden gebruikt, zoals in het 
100 jarig jubileumboek van Plaatselijk Nut Wetering 
e.o. en bij de Historische Vereniging IJsselham. Deze 
laatste wilde onlangs echter achterhalen wie deze 
tekening had gemaakt. Hiervoor zette zij dan ook een 
oproep in hun verenigingsblad. ‘Wie weet wie de 
tekenaar was en waar het origineel zich bevindt?’

Na enig zoekwerk was het eigenlijk heel logisch... het 
origineel hing bij ‘juf Smit’ aan de muur! Bij navraag 
bleek dat de tekenaar een oud-collega en kennis van 
hen was, de heer J. Terpstra. Hij was toen hoofd van de 
school in Zuidveen en kwam geregeld bij hen op 
bezoek. Als dank voor een lekkere barbecue ontvingen 
zij deze mooie tekening van ‘hun’ oude school.

Bron: M. Smit - v.d. Schaaf


