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

Wij, als bestuur hopen dat de betrokkenheid bij onze 
vereniging zo groot mag blijven in de komende tijd, 
waarin ook vrijwilligers gevonden moeten worden voor
verschillende taken. 

Als bestuur hebben we ook kennis mogen maken en 
vragen kunnen stellen aan onze nieuwe  gebieds-
coördinator (contactambtenaar): William Prinsen. 
In deze Waeterproat stelt hij zichzelf voor. 

Een hele tijd hebben we kunnen genieten van het mooie
zomerweer en we hopen dat we ook een goed vervolg 
van deze (na) zomer mogen hebben.

Namens het bestuur, Tineke Ploer (vz)

In beweging zijn…
Ja het kan weer! Na een periode van Corona, is 
iedereen weer in beweging met allerlei activiteiten, 
bezoekjes worden weer afgelegd, we trekken er weer 
op uit.
Dat merken we ook in onze omgeving, waar weer 
veel mensen genieten en zich verplaatsen met hun 
eigen vervoermiddel, hetzij over land, hetzij over 
water. Ieder met zijn eigen onderkomen en levens-
wijze, een grote verscheidenheid. 

Zo is het ook met ons als leden en donateurs. Wat een 
verscheidenheid. Er zijn de afgelopen periode nieuwe 
bewoners bij gekomen. We merken dat men hier wel 
graag wil wonen in dit mooie gebied. Voor enkele 
huizen die verkocht werden was veel belangstelling. 
De nieuwe bewoners komen uit verschillende streken 
van ons land en sommigen hebben zich gelijk als lid 
aangemeld. We hopen dat ze zich snel thuis mogen 
voelen, verdraagzaamheid, respect en begrip voor 
elkaar mogen hebben. Dat ze zich ook betrokken 
mogen voelen bij onze buurtvereniging.

We hebben al met enkelen van hen kennis kunnen  
maken tijdens het stampotbuffet op 29 april. Een zeer 
geslaagde lekkere activiteit bij Geertien met een 
geweldige opkomst (86 personen), waarbij ik zelf er 
helaas niet bij kon zijn. 
Het was een goede start na de stille coronaperiode.  

Bestuursverkiezing  
Op 3 oktober houden we onze algemene 
ledenvergadering bij Restaurant Geertien in 
Muggenbeet. 
Deze jaarvergadering vindt normaliter altijd plaats in 
het voorjaar, maar door de corona periode dit jaar is 
deze naar een latere datum verschoven.

Bestuurswisseling
Op deze jaarvergadering zal er ook een bestuurs-
wisseling plaatsvinden. Eigenlijk hebben alle bestuurs-
leden hun zittingstermijn van vier jaar er al op zitten, 
sommigen al twee periodes van vier jaar. 
Door alle coronaperikelen, dat we niet bij elkaar 
konden komen en geen algemene ledenvergadering 
konden houden, hebben we besloten om geleidelijk een 
bestuurswisseling te laten plaatsvinden.

Op de uitnodiging voor de
jaarvergadering zal er meer
informatie te vinden zijn.

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



Nieuwe bewoners  
Wisten jullie dat er een boek gemaakt is over onze 
omgeving. genaamd: ‘100 jaar leven en wonen 
Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij’. 
Van iedere woning is beschreven wie er in de periode 
1913-2013 heeft gewoond en er staat ook veel 
wetenswaardigheden over de streek in.
Dit boek is natuurlijk nu niet actueel meer, maar wilt u 
graag meer weten over de vroegere bewoners die op 
uw adres hebben gewoond, neem dan even contact op 
met het bestuur, dan is het mogelijk dat we u een kopie
van de bladzijde uit het boek brengen van het adres 
waarop u nu woont. 
Misschien vindt u het ook wel leuk om u zelf voor te 
stellen in één van de volgende edities van de 
Waeterproat. We hopen op veel nieuwe reacties.

De volhouder wint!
Tijdens het 100 jarig jubileum van de vereniging in 
2013 is het bovenstaande boek gemaakt en zijn alle 
boeken direct verkocht. Het boek is momenteel nog 
wel te leen in de bibliotheek in Steenwijk. 
Maar na 9 jaar is er nog steeds veel belangstelling voor
het complete jubileumboek.
Voor deze belangstellenden is door de redactie een 
‘wachtlijst’ gemaakt. Onlangs zijn er diverse families 
erg blij gemaakt met enkele boeken die beschikbaar 
kwamen bij buurtbewoners. Ook op Marktplaats wordt
af en toe een boek aangeboden. Het is dus toch 
gebleken dat de ‘volhouders’ toch ‘beloond’ worden.

Wist je dat?  
- in maart 10 personen de AED cursus  (of vervolg-
cursus) hebben gevolgd bij Restaurant An ’t Waeter...
- het een geslaagde avond was...
- wanneer u daar meer over wilt weten, of u wilt 
meedoen, je dan op kunt geven bij het bestuur.
- er weer een actie filmpje in het plaatsje Nederland is 
opgenomen...
- dit keer van een aantal boeren uit de streek...
- deze film ‘Het eerlijke verhaal van de boer. 
Nederland op z’n kop’ op YouTube te bekijken is... 
- er op 1 juli een nieuwe website is gekomen 
npweerribbenwieden.nl en er ook een app is over het 
gebied Weerrribben-Wieden...
- dit de moeite waard is om eens te bekijken... 
- daarnaast er ook een katern is verschenen met 
wetenswaardigheden over ons gebied...
- u, als inwoner ook ambassadeur kunt worden van 
onze omgeving door een mailtje te sturen naar 
inwoners@weerribbenwieden.nl
- er in oktober weer de jaarlijkse ‘Open Dagen’ worden
georganiseerd in de eendenkooi Kooi van Pen...
- binnenkort de uitnodiging voor deze gratis 
vaar/wandeltocht -door het mystieke landschap van één
van de grootste eendenkooien- via een flyer huis-aan-
huis wordt verspreid...
- opgave verplicht is en vol=vol...
- de gemeente in 2023 de riolering aan gaat pakken bij 
Wetering West en Wetering Oost. 

Gebiedscoördinator 
De Gebiedscoördinator gemeente Steenwijkerland 
stelt zich voor:

Vanaf januari 2022 ben ik begonnen als gebieds-
coördinator bij de gemeente Steenwijkerland. Mijn 
naam is William Prinsen en ik volg Erik Jonk op die 
een nieuwe uitdaging is aangegaan bij een woning-
bouwcoöperatie. Als eerste vertel ik graag iets meer 
over mijzelf om daarna af te sluiten met een korte 
uitleg wat de gebiedscoördinatoren zoal doen.

Wie is William Prinsen?
Samen met mijn vrouw en twee kinderen wonen wij 
op dit moment in Assen, maar zijn voornemens te 
verhuizen naar Steenwijkerland of één van de 
buurgemeenten. Als gebiedscoördinator ben ik vaak 
’s avonds op pad en daarvoor is het prettiger om 
dichter bij het werk te wonen. Van 1987 tot 1999 heb 
ik gewoond in Zuidwest Drenthe (Wapse, Diever en 
Wapserveen). Later heb ik nog een korte tijd in 
Wilhelminaoord gewoond. 
  

Ruim 23 jaar ben ik werkzaam geweest als consulent 
Plaatselijke Belangen en adviseur Dorpshuizen bij de 
Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen 
Drenthe, een belangenbehartigende vereniging voor 
de kleine dorpen in de provincie Drenthe. 
Alle onderwerpen die de leefbaarheid aangaan zijn in 
die jaren de revue gepasseerd. Toen ontwikkelingen 
zich gingen herhalen ben ik als opbouwwerker gaan 
werken bij een welzijn organisatie in de gemeente 
Borger-Odoorn. 
De laatste jaren ben ik zelfstandig ondernemer 
geweest maar het werken met en voor bewoners 
(groepen) begon ik te missen. Corona gaf mij het 
laatste duwtje om het grootste deel van mijn 
activiteiten vanuit zelfstandig ondernemerschap te 
verruilen voor deze baan. Een besluit waarvan ik nu 
zeg: ‘Dat had ik veel eerder moeten doen!’.  
Eén activiteit op het gebied van onderwijsvernieuwing
blijf ik als zelfstandig ondernemer voortzetten naast 
mijn werk als gebiedscoördinator, gewoon omdat het 
te leuk is. 

Wat doet de gebiedscoördinator?
Samen met inwoners, dorpsbelangen organisaties, 
ondernemers en andere organisaties zoals woning-
bouwcoöperaties, politie en Sociaal Werk helpt de 
gebiedscoördinator mee bij het leefbaar houden en 
leefbaarder maken van buurtschappen, dorpen en 
wijken. Bij inwonersinitiatieven kan de gebieds-
coördinator ondersteunen en bij ontwikkelingen 
vanuit de gemeente adviseert en ondersteund hij 
Plaatselijke Belangen en inwoners op het gebied van 
meedenken, meepraten of zelfs meebeslissen. Zo 
werken we samen aan een leefbaar Steenwijkerland. 

William Prinsen
Gebiedscoördinator voor de dorpen Wetering, 
Kalenberg, Blankenham, Kuinre, Ossenzijl, 
Oldemarkt, Paasloo, Willemsoord, Witte Paarden, 
Marijenkampen, Basse, Steenwijkerwold.



Uitbreiding Redactiecommissie  
Bij de algemene ledenvergadering van maart 2008 
zijn - n.a.v. het vaststellen van een Toekomstvisie van 
Plaatselijk Nut Wetering en omstreken - verschillende 
werkgroepen gemaakt om het bestuur te ondersteunen,
waaronder de Redactiecommissie. Sinds die tijd 
bestaat de deze commissie uit: Marieke Smit, Gilia 
Hanskamp, Tineke Ploer en Erica Zwanenburg. 
Zij maakten/onderhouden de website, versturen 
digitale nieuwsbrieven naar leden en belangstellenden
en hebben ondertussen de 30e editie van het 
verenigingsblad de ‘Waeterproat’ gemaakt.

Gezocht
Na 14 jaar is de Redactiecommissie op zoek naar 
extra nieuwe enthousiaste redactieleden. De 
commissie wil graag uitbreiden om de 
werkzaamheden wat meer onder de commissieleden te
spreiden en om nieuwe ideeën op te doen. 
Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 
Neem contact op met één van de redactieleden of 
stuur een berichtje naar: redactie@pnweteringeo.nl

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.

Optreden muziekvereniging: De Bazuin
Op 13 juli ’s avonds , heeft de Bazuin weer een mooi 
muzikaal optreden bij de Scheerebrug verzorgd. 
Er waren veel mensen die even kwamen kijken en 
luisteren.  Ook aan de overkant van het water hebben 
veel mensen op de camping kunnen genieten van de 
muziek. 

Het bestuur van Plaatselijk Nut heeft weer voor gratis 
koffie, thee en limonade gezorgd. Dit werd erg 
gewaardeerd. 
Er stond, net als vorig jaar, ook weer een fooienpot, 
waarbij de opbrengst voor de Bazuin was. 
Dit mocht een bedrag van € 118,= opbrengen. 

Gouden Grutto Award 
Melkveehouder Klaas de Lange uit het buurtschap 
Nederland heeft 8 juni uit handen van Vogel-
bescherming Nederland de Gouden Grutto Award 2022 
ontvangen. De Lange kreeg de prijs vanwege zijn niet 
aflatende inspanningen om met zijn bedrijf 'Weerribben 
Zuivel' de biodiversiteit op een groot deel van zijn 
bedrijf op één te zetten.

'Klaas is een echte koploper die al sinds de jaren 
tachtig de verbinding zoekt met het natuurgebied 
Weerribben-Wieden, waar zijn bedrijf middenin ligt', 
zegt Andrea Kuiper, teamhoofd Landelijk Gebied bij 
Vogelbescherming Nederland.

Plas-dras
De Lange was verrast door zijn nominatie en al 
helemaal door de prijs. 'Maar het is natuurlijk wel een 
prachtige erkenning voor het werk dat we hier samen 
met Staatsbosbeheer doen.'
De geldprijs van 5.000 euro -die De Lange die dag 
kreeg- wil hij investeren in een pomp om nog een extra 
stuk land nat te zetten, omdat die stukken plas-dras een 
geweldige aanzuigende werking hebben op 
weidevogels.

All-inclusive
'Klaas de Lange heeft op zijn bedrijf een 'All-inclusive 
aanpak' voor de biodiversiteit', vindt Louise Vet, 
voorzitter van de Stichting Deltaplan Biodiversiteits 
herstel en jurylid voor de Gouden Grutto Award 2022. 
'Met gebruik van onder andere vaste mest in plaats van 
drijfmest, mozaïekbeheer op kruidenrijk grasland en 
een hoog grondwaterpeil, doet Klaas veel voor de 
natuur, niet alleen voor de grutto. Bijvoorbeeld ook de 
grote vuurvlinder komt op zijn bedrijf in het 
natuurgebied Weeribben-Wieden weer voor', aldus Vet.

Rondleiding
Na de officiële uitreiking van de 'Gouden Grutto Award 
2022' en een fotoshoot tussen de koeien van de 
Zuivelboerderij kregen de jury, pers en genodigden een 
rondleiding door de streek, waarbij Klaas de Lange o.a. 
tekst en uitleg gaf over zijn bedrijfsvoering in relatie tot 
de weidevogels.

Bron: Vogelbescherming Nederland



Camping De Wilgenhof  

Wetering West 39
Na jaren met ‘nieuwe bewoners’ kennis gemaakt te 
hebben in de Waeterpraot doen we het eens heel 
anders... Op camping De Wilgenhof vlak bij de brug 
verblijven toeristen. Tja, toch kan je ze nauwelijks 
zien als toeristen. Deze seizoengasten verblijven aan 
de Wetering van 15 April tot 15 Oktober met hun 
caravan en sommigen al járen. Tijd om daar eens 
kennis te maken. Linda en Chris Dunnik weten 
natuurlijk als besten wie daarvoor uit te kiezen!

Het eerste echtpaar is Jaap en Joke de Lange, 
respectievelijk 72 en 68 jaar. Ze wonen, wanneer ze 
niet aan de Wetering zitten, in Emmen. Sinds 2019 
vinden ze hier rust, fietsen veel, vissen ook graag. 
Ze stonden jaren in Ommen met hun caravan maar 
toen dat niet meer zo goed beviel hebben ze via 
internet De Wilgenhof gevonden en zijn sindsdien 
trouwe zomergasten. Ook de in totaal 5 kinderen en 10
kleinkinderen mogen graag op bezoek komen.

Het tweede stel waar ik mee kennis maakte waren 
Marleen en Henk Westera ook uit Emmen.
Op mijn vraag hoe lang ze al hier op De Wilgenhof 
‘s zomers komen vertelde Henk dat hij al met zijn 
ouders sinds 1967(!) aan de Wetering kampeerde! 
Toen in een tent en sinds 1986 in een caravan. 
Uitgebreid vertelt hij dat zijn ouders vooral kwamen 
om te vissen. Toen stonden de ouders van Linda, Jan-
Harm en Jannie Timmerman, nog aan ‘t roer. 
Nu schuiven hun kinderen en kleinkinderen gezellig 
aan bij Marleen en Henk, zo verblijven er al vier 
generaties daar aan de Wetering!
Door de jaren heen heeft hij al veel meegemaakt op 
De Wilgenhof. Er is veel veranderd, zo is er onlangs 
een prachtig nieuw toiletgebouw gerealiseerd. Linda 
en Chris geven hun gasten alle support en organiseren 
veel. Ook hier alle lof voor het stel.

Eén van de eerste caravans op de camping in 1970

Als laatste zit Greetje Heitling op me te wachten, op 
een mooi plekje aan de waterkant. Greetje en Jos 
kwamen op De Wilgenhof doordat ze naar ‘Jazz over 
Water’ kwamen in 1989. De eerste drie jaar gingen ze 
af en toe, maar daarna hele zomers op een 
seizoenplek. Van lieverlee schoven ze op naar dat 
mooie plekje aan ‘t water.

Start werkzaamheden Muggenbeet
De provincie Overijssel en Boskalis Nederland hebben 
het afgelopen jaar hard gewerkt om dit najaar te 
kunnen starten met de Natura-2000 werkzaamheden 
ten zuiden van Muggenbeet.
De werkzaamheden starten 5 september en de 
verwachting is dat ze in december 2022 klaar zijn.

Wat gaan ze doen?
Rondom de Meerweg bij Muggenbeet zullen water-
gangen worden verbreed, er zullen in dammen en 
onder de Meerweg buizen worden aangelegd, er komt 
een maaiseldepot en aan het eind van de Meerweg 
komt een keerlus, zodat men er makkelijk en veilig kan
keren.

Wat betekent dit voor u?
Men zal de eventuele hinder zoveel mogelijk beperken.
Er zal geen grond worden afgevoerd richting de N333. 
De aan- en afvoer van machines zal via rijplaten alleen 
plaats vinden vanaf de N333 naar de Meerweg. 
Muggenbeet richting Geertien is verboden terrein voor 
het bouwverkeer. Het werkgebied aan de Meerweg zal 
in verband met de veiligheid worden afgesloten voor 
wandelaars, fietser of ander verkeer van september tot 
globaal december 2022.

Inloopspreekuur
Wilt u meer weten dan bent u van harte welkom bij het 
inloopspreekuur bij de keet (tegenover Muggenbeet 9). 
Dit is op dinsdagen van 10.00-11.00 uur. 
Dan is omgevingsmanager Helleen Broier aanwezig.

Bron: Boskalis Nederland B.V.

Vorig jaar overleed Jos vrij plotseling. Greetje dacht er 
over haar plaatsje maar op te geven. Linda adviseerde 
het toch wat tijd te geven. Daar is Greetje nu dankbaar 
voor. Ze zette toch door, deed wel hun bootje weg maar
komt nu regelmatig uit Hardenberg ook omdat ze er 
veel gasten kent, heel vertrouwd maar ook omdat het er
gezellig is.

Dit is slechts een korte impressie van die kleinschalige 
camping waar we allemaal regelmatig langs komen. 
Een ding staat vast: alle gasten vinden het geweldig 
aan de Wetering en hebben Linda en Chris hoog 
zitten!! Hun kleinschalige camping biedt rust en 
gezelligheid in een prachtige omgeving.

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


