
          

dec 2022 (nr 31) 

Plaatselijk Nut Wetering en omstreken                     
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Op weg naar 2023

Wat fijn dat we in oktober onze algemene leden-
vergadering konden houden. Alles is nu, na Corona, 
weer op gang gekomen en dat merkt het bestuur ook. 
Allerlei vergaderingen vinden plaats waarbij het 
bestuur wordt uitgenodigd. We proberen ons best te 
doen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn, maar niet 
alles is voor ons van toepassing. Jubilea werden ook 
weer echt gevierd: een aantal mensen van De Bazuin 
die al vele jaren muziek maken; een ijsvereniging die 
ook al 75 jaar bestaat. Het zijn allemaal felicitaties 
waard. 

Henk Oord heeft vele jaren  in het bestuur gezeten en 
later met veel enthousiasme het secretariaat op zich 
genomen. Henk nogmaals bedankt voor je inzet wat je 
steeds voor de vereniging hebt gedaan. Fijn dat Govert 
Theunisse het secretariaat nu op zich wil nemen. We 
hopen dat Govert zich ook welkom voelt binnen het 
bestuur. 

Het bestuur kan niet alles alleen op zich nemen, 
gelukkig zijn er ook leden die zich enthousiast willen 
inzetten. Er wordt wel eens gepraat over talenten, ik 
denk dat ieder van ons wel ergens goed in is. Enkele 
mensen hebben zich bij de leden-vergadering al 
aangemeld om wel eens iets te willen doen. 

Geweldig, we hopen dat dit t.z.t. uitgebreid wordt, 
zodat er bijv. kleine commissies kunnen ontstaan, net 
zoals bijvoorbeeld de kerstcommissie. Een aantal 

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

mensen die de verantwoordelijkheid en organisatie op 
zich willen nemen om de kerstboom bij de brug te
plaatsen en een uurtje bij het vuurtje willen 
organiseren. Het kost soms wel enige moeite  en 
overleg om alles op de geplande tijd voor elkaar te 
krijgen. Maar daarna gezellig even buurten, spontaan, 
onder het genot van een warm drankje. Bedankt 
kerstcommissie en allen die erbij geholpen hebben.

Alleen samen kunnen we onze vereniging levend 
houden. Zo wil het bestuur iedereen bedanken die, op 
wat voor manier dan ook, dit jaar geholpen heeft bij 
onze vereniging.

We hopen dat u allen het jaar 2022 goed kunt afsluiten 
en met frisse moed 2023 tegemoet kunt gaan. Goede 
Feestdagen toegewenst. Het bestuur ziet u graag op de 
nieuwjaarsreceptie op zaterdagmiddag 7 januari, vanaf 
17.00 uur bij Geertien. Allen van harte welkom.

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.



Nieuwe secretaris stelt zich voor

Beste buurtgenoten,

op 3 oktober jl. ben ik als secretaris toegetreden tot het 
bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o. 
Mijn naam is Govert Theunisse en ik woon met 
Kathleen sinds begin 2016 met zeer veel plezier op 
Wetering-Oost 64. 

Daarvoor hebben we 30 jaar in Arnhem gewoond. 
Tijdens mijn jeugd woonde ik met mijn ouders in 
Zwolle en bracht ik de weekends en vakanties door op 
Muggenbeet 5, dus voor mij is het hier weer een beetje
‘thuiskomen’. Na mijn middelbare school ben ik in 
Groningen economie gaan studeren. En dat allemaal 
als geboren Brabander…

Sinds een aantal jaren heb ik de tijd aan mezelf en 
vermaak ik mij in de tuin, wandelend of fietsend in de 
omgeving, bij de roeivereniging in Steenwijk, als 
torenwachter op de ‘Steenwieker toorn’, op de 
golfbaan in Havelte, bij het wijnmakersgilde in 
Marknesse en bij de wekelijkse bijeenkomsten van de 
Odd Fellows. Daarnaast speel ik, als er nog tijd over is,
piano en gitaar. 

Samen met de rest van het bestuur zal ik mij inzetten 
voor een zo goed mogelijke leefomgeving in Wetering 
e.o. Voor een nadere kennismaking ben ik altijd 
aanspreekbaar (en ik ben ook bereikbaar op 
06-40902665 en via g.h.theunisse@gmail.com)

Govert Theunisse

Vrijwilligersgroep Kooi van Pen  
Het is altijd de 'kers op de taart' voor de vrijwilligers 
van de Kooi van Pen om de 'Open Dagen' in het najaar 
te mogen organiseren in de eendenkooi. Ze genieten er 
van om buurtgenoten en belangstellenden te laten zien 
waar ze mee bezig zijn geweest en de sfeer met hen te 
delen die er in de eendenkooi aan de Wetering heerst.

Zoals verwacht waren dan ook alle vier rondleidingen 
'vol' geboekt. Zo konden bijna 250 buurtgenoten en 
belangstellenden mee met de vaar-wandel tocht door de
eendenkooi van Staatsbosbeheer in Wetering.

Sfeer
Vol enthousiasme vertelden de vrijwilligers over hun 
werkzaamheden in deze grote eendenkooi van 35 
hectare, die in 1884 is opgericht. De gasten vonden alle
verhalen en demonstraties weer geweldig en het 
najaarsweer werkte prima mee om de mysterieuze sfeer
in de eendenkooi te beleven.

Vrijwilligersprijs 2022
De vrijwilligers waren begin december heel verrast 
toen Statenlid Fred Kerkhof aan de groep de Overijs-
selse Vrijwilligersprijs 2022 in de gemeente Steen-
wijkerland aan hen uitreikte. Ze kregen ook vanuit de 
provincie én de gemeente veel complimenten voor hun 
werk in de eendenkooi en dat deed hen goed.

Bron: Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen

Wist je dat...

- bij de algemene ledenvergadering vanuit het bestuur 
werd gevraagd wie hen wil helpen met klusjes, zoals 
grasmaaien bij bankjes, flyers rondbrengen e.d.  
Eventuele liefhebbers kunnen zich melden bij het 
bestuur.
- de redactiecommissie heel blij is met de komst van 
Kathleen van der Graaff als extra lid van de 
commissie. De commissie kan nog meer uitgebreid 
worden om te helpen met bijvoorbeeld de website. 
Gegadigden kunnen zich melden bij de redactie-
commissie.
- bewoners zich nog steeds kunnen aanmelden bij het 
bestuur als ze een AED cursus willen volgen.
- de 11 jarige Jesse Linnemans (Wetering Oost) 
Nederlands kampioen is geworden bij het 
handboogschieten in Lierop in de leeftijdsgroep tot 18 
jaar. Gefeliciteerd Jesse!
- een attente inwoonster uit Wetering de krant heeft 
gehaald, doordat ze zag dat er een vreemde spelfout 
stond op een verkeersbord bij de Ruxveenseweg. Er 
staat Weerrribben met driemaal een r...
- bij de afrastering langs de N333 bij Muggenbeet een 
nieuw bordje hangt met ‘hek sluiten’ om te voorkomen
dat er dieren worden doodgereden o.a. reeën en otters.
- de buurtapp goed gebruikt wordt, maar graag alleen 
relevante gegevens erop zetten en anders individueel 
reageren naar de betreffende persoon. 

Veel otters gezien

In onze streek worden steeds vaker (sporen van) otters 
gezien bij onze woningen, in de Wetering of andere 
vaarten. Zelfs bij Muggenbeet weten de otters de 
nieuwe sloten bij de Meerweg al te vinden.
 

Otters op zoek naar wakken
In de vorstperiode van half december zagen 
buurtbewoners overdag ook regelmatig otters bij en op 
het ijs. De otters zoeken dan naar wakken om zo onder 
het ijs te kunnen komen om vis te vangen. Ze komen 
dan regelmatig naar hetzelfde wak, die ze zo 'open' 
houden. Ze gaan alleen onder water om voedsel te 
zoeken, de rest van de tijd leven ze 'boven water' in de 
ruigte langs de oevers. Ze kunnen zich zo dan prima 
redden, als ze niet teveel verstoord worden. Vooral 
jonge otters weten zich bij verstoring niet zo goed te 
redden en kunnen daardoor op onveilige plekken 
komen, zoals bij wegen. Bij de waterinlaat bij 
Wetering Oost is half december een jonge 'otterman' 
dood gereden, waarschijnlijk door het open water daar.

EZ



                          Kalender 

KERSTRONDGANG BAZUIN
 23 december - Vanaf 19.00 uur

NIEUWJAARSBORREL
 7 januari - Vanaf 17.00 uur

WONDERLIJKE WETERINGSE (EO)
WINTERSALE

21 januari - 12.00-17.00 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING
13 maart - 20.00 uur

Meer informatie, zie: www.pnweteringeo.nl

Wonderlijke Weteringse (eo) Wintersale

Zaterdag 21 januari 2023 wordt voor de eerste keer de 
'Wonderlijke Weteringse (eo) Winter Garagesale' 
georganiseerd in en voor de buurt in Wetering, 
Nederland en Muggenbeet. Natuurlijk zijn kopers uit 
de verre omtrek van harte welkom om een kijkje te 
nemen in de opengestelde garages, schuren, caravans 
of tenten.

Geef je nu nog op! 
Inmiddels hebben alle buurtgenoten de flyer hierover in
de bus gehad (en anders bij deze de oproep). Er zijn al 
een aantal aanmeldingen maar om het echt een 
spektakel te laten worden zijn er meer nodig! 
Dus kijk eens goed rond welke schatten je zelf niet 
meer nodig hebt en verkoop ze op 21 januari. 
Vraag gerust je familie of vrienden om ook bij jou te 
komen verkopen. 
Aanmelden kan nog steeds, tot 5 januari via: 
wonderlijkeweteringsewinter@gmail.com

Margreet, Pauline en Mariëlla

'Weteringer' in ere escorte Prinsjesdag 

Eén keer per 12 jaar maakt een provincie deel uit van 
de ere escorte bij Prinsjesdag.
De afgelopen derde dinsdag van september was de 
provincie Overijssel aan de beurt. Er waren delegaties 
van het Rode Kruis, het Overijssels landschap en een 
groep uit Staphorst gevraagd.
De Staphorsters moesten in
klederdracht verschijnen. 
Vrouwen waren er genoeg te
vinden maar de animo onder de
mannen was minder. 
Onze Weteringse buurtgenoot Jan
Pot, die in het bezit is van deze
mannendracht, werd daarom ook
gevraagd mee te gaan.

Screening
Gelukkig kwam hij door de screening...geen strafblad!
Een week voor Prinsjesdag moesten ze in Zwolle op 
het provinciehuis verschijnen voor het doorspreken 
van de regels.

Oftewel wat er allemaal NIET mocht. Een voorbeeld: 
als je eenmaal opgesteld stond moest je stil blijven 
staan en de rij nergens meer voor verlaten want dan 
kwam je niet meer terug op je plaats!  (Uren van te 
voren dus maar niets meer eten en drinken...)!

Den Haag
Op de Prinsjesdag zelf kwam er om 7 uur een VIP bus 
uit Den Haag de delegatie uit Staphorst ophalen en 
reden ze naar het provincie huis van Zuid Holland, 
waar de commissaris van de Koning hen ontving.
Vanuit daar liep de delegatie in colonne naar het Lange
Voorhout waar de opstelling gereed werd gemaakt 
voor het passeren van alle ereafzettingen en de 
Koninklijke stoet.

Koninklijke stoet
Daarmee was het stilstaan nog niet klaar, pas na het 
voorlezen van de troonrede en het weer terugrijden van
de stoet werd de ere escorte weer 'opgerold' en liepen 
ze weer in colonne terug naar het Provinciehuis. Hier 
weer een hapje en een drankje en de uitreiking van de 
herdenkingschocolade 'Burgerdeputatie Prinsjesdag 
2022'.
Jan vond het vooral achteraf een mooie dag en heel 
bijzonder om dit eens van nabij mee te maken.

KvdG

Ere escorte van Overijssel in Staphorster kledij

Betaling contributie

Ook dit jaar zit er weer een briefje bij 
de Waeterproat met de vraag of u het 
contributiegeld wilt overmaken. 

De penningmeester hoopt het nog vóór 
1 januari te ontvangen. 

mailto:wonderlijkeweteringsewinter@gmail.com


Natuurherstel Muggenbeet

Met een heuse watersafari heeft Boskalis Nederland 
dinsdag 20 september samen met opdrachtgever 
Provincie Overijssel de start met de werkzaamheden 
voor natuurherstel in De Wieden gemarkeerd.

Watersafari - © Foto: Boskalis

Omwonenden en kinderen van OBS De Rolpaal in 
Blokzijl waren uitgenodigd om samen met het 
projectteam en andere partners op watersafari te gaan 
in Muggenbeet. Dat gebeurde onder begeleiding van 
ecologen van Boskalis en een deskundige van 
toekomstig beheerder Natuurmonumenten. Zo konden 
ze met eigen ogen zien en ontdekken wat voor moois 
er allemaal leeft in en om het water bij Muggenbeet en
met welke dieren tijdens de werkzaamheden rekening 
gehouden moet worden.

Uitbreiding moeras en bloemrijk grasland
In het Natura 2000-gebied ten zuiden van Muggenbeet
zijn de werkzaamheden zichtbaar om daar de 
bijzondere natuur in het gebied te herstellen en te 
behouden. De kwetsbare natuur en het unieke karakter 
van het gebied wil de provincie behouden. Ook is er 
voor sommige diersoorten meer leefgebied nodig. Het 
verspreidingsgebied voor verschillende broedvogels is 
in de loop van de tijd erg afgenomen. Er is niet 
voldoende leefgebied voor met name de roerdomp, 
purperreiger en de bruine kiekendief. Hiervoor is een 
uitbreiding van moeras en bloemrijk grasland nodig.

'Een van de bijzondere diersoorten is de grote 
vuurvlinder, een soort die nergens anders ter wereld 
voorkomt. Deze vlinder houdt van sloten met 
moerasachtige planten, waar de zon volop kan 
schijnen. Vooral de waterzuring is belangrijk, hier 
worden de eitjes op afgezet. 'We verbreden de sloten 
aan één kant zodat er weer geschikt leefgebied kan 
ontstaan voor de grote vuurvlinder' vertelt ecoloog 
Heleen Broier van Boskalis.

Half november waren de werkzaamheden, die voor 
2022 gepland stonden klaar. In het najaar 2023 komt 
Boskalis terug naar Muggenbeet om de werkzaam-
heden af te ronden.

Bron: Boskalis Nederland

Nieuwe bewoners

Wetering Oost        66
Anneke ten Klooster en Jan Timmerman wonen sinds 
juli 2021 op Wetering Oost 66.
In oktober 2020 hebben zij het huis van Henk en Joke 
Timmerman gekocht en eerst flink verbouwd.
Zonder iets aan het mooie karakter van het huis te 
veranderen is binnen alles aangepakt en omgebouwd 
tot een prachtig sfeervol huis passend in de huidige tijd.

Als ik hen bezoek op een herfstige avond in november 
snort de houtkachel, branden de kaarsjes en is de koffie
klaar. Een warm welkom!

Anneke vertelt dat zij oorspronkelijk van Wetering 
West komt, waar haar ouders nog steeds wonen. Ze 
heeft 9 jaar in Steenwijkerwold gewoond en is dus nu 
weer teruggekeerd aan de Wetering. 

Jan komt oorspronkelijk van de Woldlakeweg waar zijn
ouderlijk huis staat. Hij heeft van daaruit aan de  
Stroïnkweg gewoond naast het gemaal en is nu hier 
samen met Anneke neergestreken op ‘Oost’.

Jan en Anneke werken in Steenwijk, Jan als 
automonteur en Anneke is begeleider in de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking.
In hun schaarse vrije tijd (de werkzaamheden op en 
rond het erf zijn namelijk nog in volle gang) houden zij
zich graag bezig met stijldansen. En... niet zomaar want
Jan heeft zelfs wedstrijden gedanst!

Jan en Anneke genieten volop van hun huis, de tuin, de 
rust en het wonen aan het water.
En wie kan er nou zeggen dat je even met het bootje 
naar de overkant kan varen om op de koffie te gaan bij 
je (schoon)ouders...?
Jan en Anneke dus!

Kortom blije ‘nieuwe’ bewoners aan de Wetering en 
wij wensen ze een mooie toekomst toe in hun prachtig 
verbouwde boerderij.

KvdG

Colofon
Redactie-commissie

Gilia Hanskamp; Tineke Ploer, Marieke Smit, 
Erica Zwanenburg, Kathleen van der Graaff.

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    
    Govert Theunisse (sec)   : 06-40902665
    Annelies Mulder-Muis (pen)    : 0521-371382
    Jan Hulleman                  : 0527-292129
    Geja ter Meer   : 0521-370082


