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Woordje voorzitter 

Beste mensen, het jaar 2015 zit er al weer bijna op. 

Dit jaar zijn de laatste dingetjes afgerond met betrekking tot de 

revitalisering. 

En in oktober 2015 stond de renovatie van de brug op de planning. 

Dit hebben we met z’n allen gemerkt want het brugdek is voor 

onderhoud ruim 4 weken weg geweest. Gelukkig is de brug weer 

open voor verkeer. 

Verder is de samenstelling van het bestuur ook gewijzigd.  

Marco van Luinen en Jeanet van Weert zijn gestopt met het 

Plaatselijk Belang.  

En inmiddels mogen wij Jack van Galen verwelkomen in het 

bestuur. 

In de loop van volgend jaar gaat Leoni de Vos ook afscheid nemen 

van Plaatselijk Belang. 

Dus zijn wij dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid die haar 

taak als secretaris over wil nemen! 

 

Verder wensen wij u allen fijne feestdagen en een gezond en 

gelukkig 2016. 

 

Rhandy Schreur  

 

Voorzitter PB 
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Van de Secretaris 
 

De afgelopen maanden is het bestuurlijk vlak rustig geweest en zijn 

er naast de maandelijkse bestuursvergaderingen de volgende 

onderwerpen aan de orde geweest: 

Vluchtelingen  

Op woensdag 7 oktober werd er een brief bezorgd door de eigenaar 

van de Adaliahoeve met de boodschap dat er die middag 35 

minderjarige vluchtingen opvang hebben gekregen in de 

Dahliahoeve voor minimaal 6 maanden. Helaas hebben (te) veel 

bewoners deze brief niet ontvangen. Op vrijdagavond was er een 

besloten informatieavond. Ondanks de slechte bezorging van de 

brieven waren er toch veel inwoners op deze avond afgekomen. 

Burgemeester Marja van der Tas opende de avond. Ook de Jade 

zorggroep, het COA en de wijkagente waren aanwezig. De groep 

vluchtelingen bestaat momenteel alleen uit jongens. Ze gaan naar 

school in de Smilde. 

Om 21.45 uur sloot Marja van der Tas de avond af. Een verslag van 

deze avond is te lezen op onze website. Ook de bewonersbrief is 

hier na te lezen. 

 

Het bestuur heeft in oktober een gesprek gehad met 

contactwethouder Erik Dahmen over de vluchtelingen. Gewoon om 

even aan te horen wat de geluiden uit het dorp zijn. Het Plaatselijk 

Belang is uitgenodigd voor een kennismaking dit heeft 

plaatsgevonden op 1 december. 
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Het nieuwe Overleg Orgaan NP Weerribben-Wieden  

 

Rhandy heeft namens het bestuur dit overleg bijgewoond. 

 

Naar een Nationaal Park nieuwe stijl 

In 2011 heeft het Rijk taken op het vlak van natuurbeleid 

overgedragen aan de provincies. Op dat moment besloot het Rijk 

ook dat de Rijksverantwoordelijkheid voor het stelsel van Nationale 

Parken in Nederland verviel. Daarbij werd níet geregeld wie die 

verantwoordelijkheid zou overnemen.  

 

Verantwoordelijkheid 

Tussen 2011 en 2014 hebben alle provincies de 

verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken in Nederland op 

zich genomen. In september 2014 hebben Provinciale Staten van 

Overijssel echter besloten dat de provincie Overijssel niet langer 

verantwoordelijk is voor Nationaal Park Weerribben-Wieden. Veel 

partijen -waaronder de gemeente Steenwijkerland- zijn van mening 

dat het Nationaal Park te waardevol is om zomaar te laten 

vervallen. De gemeente Steenwijkerland heeft daarom het initiatief 

genomen om -samen met andere gebiedspartijen- het Nationaal 

Park een nieuw perspectief te bieden.  

 

Het Plaatselijk Belang is uitgenodigd omdat we er naar verwachting 

meer mee te maken zullen krijgen. De verwachting is dat er meer 

toerisme naar ons gebied zullen komen en hoe verspreid je die? 

 
Meer informatie is te vinden op:  www.np-weerribbenwieden.nl 

http://www.np-weerribbenwieden.nl/
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Renovatie brug 

De Kooibrug was aan groot onderhoud toe en de bedoeling was om 

deze te renoveren. Het brugdek zou een nieuwe slijtlaag krijgen, de 

bovenbouw zou gestraald en geschilderd worden. Verder krijgt de 

brug nieuwe leuningen, de randen naast het wegdek en de 

landverkeersseinen worden vervangen en er komt een nieuwe 

slagboominstallatie.  

Maar…. het blijkt nu dat de brug niet meer te renoveren is en dat 

deze afgekeurd is.  

Het brugdek is inmiddels weer teruggeplaatst en tot 1 april 2016 

mag en kan er geen groot en zwaar (landbouw) verkeer overheen. 

Ook voor de scheepvaart is de brug afgesloten tot 1 april 2016. Er 

moet een nieuwe brugdek gemaakt worden. 

 

(dringend) Bestuursleden gezocht 

Plaatselijk Belang Scheerwolde heeft als hoofddoelstelling de 

leefbaarheid van Scheerwolde te vergroten. Dit betreft een breed 

gebied, o.a. van overleg met de gemeente, verkeersveiligheid, 

openbaar vervoer, tot het organiseren van concrete activiteiten. Het 

bestuur is (nog) 5 man/vrouw groot. 8 keer per jaar is er een 

bestuursvergadering en 1 keer een algemene ledenvergadering in 

de Wielewaal.  

Door het aangekondigde vertrek van Leonie zijn we op zoek naar 

nieuwe bestuursleden. Bent u betrokken bij het wel en wee van 

Scheerwolde en wilt u uw steentje hier aan bijdragen? Stuur dan 

een mailtje naar de secretaris: plaatselijkbelangscheerwolde@gmail.com.  
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BS De Lepelaar 

 

Onze eerste keer 

 

In dit stukje vertellen we over onze eerste keer. We zijn natuurlijk nog 

jong en dan komt dat vanzelf een keer voorbij. En natuurlijk is de eerste 

keer best spannend.  Zo was er eind vorig schooljaar de eerste keer 

avondvierdaagse lopen met 

BS De Lepelaar. Samen met 

de ouderraad hebben we 

ervoor gekozen in Steenwijk 

te lopen. We maakten 

meteen een verpletterende 

indruk met onze leuke T 

shirts en mooie spandoek. 

KristelB we zijn er erg blij 

mee. Het lopen ging goed 

en we hebben veel plezier gehad. Het tempo zat er lekker in en de liedjes 

die we zongen galmden nog lang na in Steenwijk.  

Ons eerst kamp was op het Kameleoneiland in Terherne en dat was een 

mooi avontuur. De kinderen kwamen moe maar voldaan weer in 

Nederland terug. Met onze eerste schoolreis hadden we een dubbel 

debuut te pakken voor het Steenwijkerlandse. We wilden héél graag met 

de bus op schoolreis maar daarvoor zijn we alleen helaas te klein. De 

Lepelaar blijft natuurlijk vernieuwend denken als ze iets echt graag willen. 

Want dan lukt het ook. We hebben de bus gewoon gedeeld met de 

Woldschool uit Steenwijkerwold en toen konden we op pad. Het uitzicht 

vanuit de hoge bus was prachtig! Het was een geslaagd schoolreisje. 

Soms kan de eerste keer best zwaar zijn. Eind vorig schooljaar moesten 

we afscheid nemen van onze eerste groep 8. Onze Lepelaars zijn 

uitgevlogen. Zo’n eerste groep mis je als school best wel. Maar we kunnen 
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trots op ze zijn want ze doen het prima in het voortgezet onderwijs. En 

gelukkig komen ze soms nog even buurten op het oude nest. 

Na onze eerste zomervakantie moesten we helaas afscheid nemen van de 

peuters in de school. Er zijn zes peuters nodig om de peuteropvang 

verantwoord te kunnen doen. Minder peuters is zowel pedagogisch als 

financieel niet te verantwoorden. Onze peuterkrachten hebben het altijd 

prima gedaan dus hebben we de  faciliteiten in school gehouden. 

Mochten er meer dan 6 peuters naar de opvang willen komen dan starten 

we gewoon weer. Onze enthousiaste meester Henk heeft ons opgegeven 

voor onze eerste Schutsluisloop in Blokzijl. Daar  bleek dat de Lepelaars 

niet allen snel kunnen vliegen maar ook hard kunnen lopen. Het was een 

sportieve topprestatie waarbij gezelligheid en sportiviteit hoog in het 

vaandel stonden. Goed gedaan! Op naar nieuwe avonturen. 
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Nieuws van ’t Mosterdzaadje. 

KERSTWANDELING 

Na onze geslaagde kerstviering van vorig jaar gaan we dit jaar voor de 2e 
keer een kerstwandeling organiseren. Basisschool de Lepelaar zal ons 

daarbij helpen. 

Zoals we dat bij de zondagsschool gewend zijn krijgen allen kinderen in de 
basisschoolleeftijd na afloop een boekje van ons mee. 

De kerstwandeling zal starten bij de basisschool en eindigen in de 
Wielewaal. 

De wandeling is bedoelt voor alle mensen. 

Iedereen is dus welkom 

Donderdag 17 december om 19.00uur. 

Start bij basisschool de Lepelaar. 

Tot dan ! 

 

 

  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36-3_tKnJAhVBgg8KHRVVCnAQjRwIBw&url=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/kerst/jezus-is-geboren.html&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNE7-CYyR9gk0jZRLIBzBKh1KVbsnw&ust=1448466624068038
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Pluim 

 

Deze keer is de pluim voor….. 

 

Jarno Vaartjes!!! 
 

Al een paar jaar verzorgt Jarno de jaarlijkse oud ijzer actie. Ook dit 

jaar weer een mooie opbrengst.  

Jarno, daarom wordt jij dit keer in het zonnetje gezet! 

 

 
 

 

 

 

 

En… 

Enkele opruimers van het 

dorp 
Gelukkig zijn er nog enkele dorpsbewoners die 

de rommel van een ander opruimen!  

Bedankt!!!!   
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Activiteiten juli – december 

5 augustus GPS schattenjachts 

(JACS) 

Maar liefst 21 deelnemers hebben 

meegedaan aan dit mooie spel! 

 

Dorpsfeest 6 tm 8 augustus 

Alles pleitte in het voordeel van het 

dorpsfeest Scheerwolde. Het weer, de 

gigantische belangstelling voor de markt 

op zaterdag en het ontlopen van de 

stroomstoring die een groot deel van de 

regio zaterdagnacht teisterde. 

Donderdagmiddag voel je het aan alles; het dorpsfeest staat op het 

punt van beginnen. Officieel werd het feest om 19.00 uur geopend 

door de Bazuin die op de Brink een optreden gaf. Vanaf 19.30 

stonden er 8 zeepkisten opgesteld en was het parcours met 

strobalen uitgezet. Veel publiek moedigde de deelnemers aan die 

vol enthousiasme tegen elkaar raceten. Het team van de 

Woldlakeweg werd eerste en sleepte hiermee 8 punten binnen voor 

de zeskamp. De avond trok zo’n 250 bezoekers die kwamen voor de 

band Garage Force. Achteraf bleek dat dit het laatste optreden was 

van deze band en was een zeer gezellige start. 

Al vroeg om 09.00 uur startte de volgende ochtend de Ik hou van 

Scheerwolde spelshow. Een variant die door For Allpartyservice uit 

Silvolde met de commissie samen is opgezet. Er was een 

gevarieerde groep bezoekers vanaf 30 jaar die genoten van deze 

spelshow. Het oranje team  onder leiding van teamcaptain Tjallien 
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Muis , won met een kleine voorsprong. In de middag ging het 

feestprogramma verder met de kinderspelen, waar zo’n 60 kinderen 

aan deelnamen. De spelletjes in het thema ’t boerenleven werden 

enthousiast ontvangen en veel vrijwilligers hielpen mee. Hierna 

was er een humoristische goochelshow door Okidoki. 

In de avond was traditiegetrouw de playbackshow. In totaal deden 

7 acts mee en dit jaar was er een gevarieerde jury vanuit de gehele 

gemeente. Hans Apperloo uit Steenwijkerwold, Hanneke Doze uit 

Blokzijl en Tim de Vries moesten er hun deskundige oordeel  over 

vellen. De presentatie lag in handen van Jannes Mulder die het 

geheel humorvol omlijstte. “Het niveau lag erg hoog, het waren 

stuk voor stuk schitterende optredens” zei Hans Apperloo van de 

jury. Uiteindelijk riep de jury de act van de Lion King – The Circle 

of life uit tot winnaar van de avond. De band Dream Cast trad nu 

voor de tweede keer op in Scheerwolde en er werd uitbundig 

gedanst. 

Al om 06.00 uur startte de ponymarkt met zo’n 100 pony’s. Iets 

minder dan afgelopen jaar, maar erg leuk om te zien. Helaas voor 

een gezin uit Leiden, die liep net om 11.00 uur alle pony’s mis, als 

troost voor de jongste dochter konden ze het showpaard van Appie 

Kamps Showteam nog wel even aaien. De markt trok dit jaar ruim 

3500 bezoekers, een behoorlijke stijging t.o.v. afgelopen jaar. “We 

hebben dit jaar de markt groter opgezet en meer gepromoot” vertelt 

Josien Velkers, marktmeester van de feestcommissie. “Iedereen was 

dolenthousiast over de opzet, vooral omdat er veel te zien was!” De 

markt bestond dit jaar uit zo’n 70 kramen die rondom de Brink 

opgesteld stonden en had een zeer gevarieerd aanbod. Tijdens de 

markt was er van alles te zien, voor jong en oud. Voor de jongsten 

was de kinderboerderij van Dier All-in opgesteld, maar er was ook 

volkdansen, straattheater, live muziek door Smart en Zo, een levend 

standbeeld en een steltloper. De show met paarden- en 



 
17 

 

hondendressuur van Appie Kamps Showteam uit Brabant trok veel 

bekijks. Aan de overkant van de Brink waren de oude tractoren 

opgesteld met de landbouwmechanisatie. “Een erg mooie plek en 

dichtbij de markt, veel mensen komen even kijken en genieten van 

de oude tractoren” aldus Bart Lok van de trekkercommissie. De 

gehele dag werden er opnames gemaakt door Podium TV en op 

donderdag 20 augustus is de uitzending om 17.00 op kanaal 35 

(Ziggo). 

Het succes van de markt was het gevarieerde aanbod, maar het 

mooie weer speelde ook mee. Om 14.00 uur was de zeskamp. Er 

werd enorm fanatiek gestreden door de verschillende teams en veel 

publiek genoot van de rodeostier, het koemelken, kruiwagenrace en 

vooral het eieren gooien. De winnaar van de zeskamp is het team 

van de Keet uit giethoorn geworden. In de tent werd door 

wethouder Wim Brus de prijsuitreiking van de verloting gedaan. De 

oud-voorzitter Jan Driezen had het geluk dat zijn lootje werd 

getrokken en won daarmee de hoofdprijs: een rondvlucht in een 

vliegtuig voor twee personen. 

De slotavond van het feest werd ingevuld door de band Melrose. 

“Het dak ging er letterlijk van af!” Stuurde de band achteraf op 

Facebook. Iedereen was dolenthousiast over het optreden en ook 

René Karst bracht de sfeer er goed in. 

 “Het gehele feest is soepel verlopen” aldus voorzitter Thom de 

Vries. “Ik doe dit nu voor het tweede jaar en ik zie dat iedereen 

enthousiast is. Als bestuur kijken we positief terug en zijn blij met 

alle mooie reacties. Volgend jaar weer, maar nu eerst even 

uitrusten.” 
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Herfstactiviteiten JACS 

 

Susan Timmerman (7) verteld over de herfstvakantie. 

Maandag: Sport en spel. 

Het was leuk met sport en spel in de Wielewaal. Ik vond het leuk 

om de schoenen uit te trekken en een wedstrijd te doen wie ze het 

eerst weer aan had. En dat wij twee keer hadden gewonnen en het 

andere team maar een keer. Wij deden ook fopbal en ik had 

gewonnen en de begeleiders deden mee. 

 
 

Woensdag: Knutselen 

We hadden een zak met dennenappels mee (die we niet hoefden te 

gebruiken want er waren er al genoeg). Ik had een tovenaar 

gemaakt. Ze gaven me af en toe wat aan (lijm enzo), verder deed ik 

het zelf. En dat was het. 

Haar moeder vult aan: 

Het JACS organiseert leuke activiteiten voor de jeugd. Ik vind het 

bijzonder om te zien dat kinderen die ik destijds bij de 

activiteitencommissie begeleidde, zo groot zijn dat ze nu mijn kinderen 
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begeleiden. Leuk dat deze activiteiten voor en door de jeugd worden 

georganiseerd! 
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23 oktober spooktocht (JACS) 

                                        

 
   

134 deelnemers !!! 30 spookfiguren!!!               

 

Op vrijdag 23 oktober was de spooktocht in Scheerwolde. Ik ging 

samen met mijn vriendin, mijn  nicht en moeder lopen. Het begon 

om 20:00 en was pas erg laat afgelopen. 

Toen je aan de beurt was kreeg je een oude legende te horen in de 

gymzaal van de wielewaal. (zie verhaal verderop in het boekje) 

Ook kreeg je te horen dat je letters moest verzamelen want dan 

kreeg je een woord.  

Het verhaal ging over een moerassig gebied rondom Scarywoude, 

waar allemaal enge dingen gebeurden. Het was een heel spannend 

verhaal. Toen we een klein lampje kregen mochten we starten. 

Toen we gingen starten moesten we door een weiland. Het was 

daar erg drassig, en we zagen helemaal niks. Er stond als eerste een 

clown. We liepen verder langs een kraan. We dachten dat daar vast 

iets engs was, maar dat was niet zo.  

Als je uit het weiland kwam liep je het bos weer in, daar stonden de 

volgende griezels al te wachten.  
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We liepen het bos weer uit, richting de Kolk. Tegenover de school 

zagen we opeens een pop uit een container, het bleek een mens te 

zijn. Echt heel scary. Toen we daar het bos inliepen schrokken we 

echt heel erg, er kwam een soort slager met allemaal bloed,  met een 

bijl op ons af. En toen gingen ook nog de lichten van een trekker 

aan. Maar het allerengste vond ik de man met de kettingzaag. Die 

ging mij expres goed bang maken. Na weer heel veel enge griezels 

kwamen we het bos uit en waren we bij het Steenwijkerdiep. We 

moesten  in een boot en  die ging erg hard. 

Toen je het Steenwijkerdiep over was ging je over de brug terug 

naar de wielewaal. Daar gaven we het woord door en gingen we 

nog wat drinken. Ik vond het een superleuke, maar vooral 

spannende spooktocht.   

 

Groetjes 

Iris Kors                 

 

11 november lampionnenoptocht 

           

Julian heeft op school een prachtige 

lepelaar-lampion gemaakt, net als alle 

andere kinderen van bs de Lepelaar. 

Vol trots verzamelen ze zich op de 

Brink, waar de muziek van de Bazuin 

al staat te wachten. Een beetje 

spannend is het wel! Dan in optocht 

achter de muziek aan, het dorp door! 

Gelukkig blijft het zo goed als droog 

en kan iedereen daarna langs de deuren om een liedje te zingen (en 

uiteraard de lekkere versnaperingen te krijgen). Het was weer een 

geslaagde avond! 

 

Groetjes Sanne en Julian Nijenhuis  
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21 november aankomst Sinterklaas 

 

Al dagen lang keek mijn dochter er 

naar uit! De spanning was te snijden. 

Wel stond ze even raar te kijken dat 

de Sint met de auto kwam! Wel 

begrijpelijk hoor, met de kapotte 

brug. Erg grappig was het ook dat de 

pieten aan de verkeerde kant van het 

water stonden! Gelukkig lag er 

toevallig een bootje in het water 

waarmee de kinderen hen naar de 

goede kant konden halen. Daarna 

natuurlijk met zijn allen naar de 

Wielewaal waar de Sint de persoonlijke 

wensen van de kindjes liet uitkomen! De gekste dingen werden 

gedaan; van paardje rijden op Piet, tot lekker dansen! Het plezier 

straalde er van af!  

Met andere woorden; we kunnen niet wachten tot volgend jaar ;)  

 

Groet Kristel Bekendam (moeder van Dewi en Aden) 

 

      

 

Wat een activiteiten hé!!! Wat mogen we trots zijn 

op een feestcommissie, sinterklaascommissie en 

niet te vergeten het JACS!!!!!!!! 
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Scar (y) woude 

Legende geschreven door Janny Oelius voor de spookdocht door 

het Jacs dd. 23 okt 2015 te Scheerwolde 
 

De Legende van Scarwoude 

Heel vroeger toen het hier alleen maar moeras was zijn hier verschillende 

kleine dorpjes geweest die ook weer verdwenen door verschillende 

oorzaken als ziekte, overstroming etc. 

De naam van 1 zo’n dorpje is bewaard gebleven in de 

geschiedenisboekjes. Het verhaal erbij is alleen bekend in deze legende. 

Zo’n dorp noemden ze een nederzetting. Huizen leken meer op hutjes dan 

huizen. 1 dorp kreeg de naam Scarwoude.  Scar is het eerste deel van het 

engelse woord Scared.  Nu betekend scar oudsher vast iets anders maar 

na de legende ga je daar vast aan twijfelen. 
 

Oorspronkelijk was het een vriendelijke nederzetting. Iedereen probeerde 

te overleven en hielp elkaar. Men verkocht door ruilen. De kippenboer 

met de aardappelboer. De buuz nbiender zijn matten voor melk bij de 

keuterboer etc. Kinderen leerden door het leven te leven. 

Toch was het vreemd dat men na de bevalling de vrouw van de 

buuznbiender nooit meer zag. Ook liet hij nooit  iemand meer binnen. Als 

men er naar vroeg sloeg hij zijn ogen neer, zuchtte diep en schudde zijn 

hoofd. Heel soms zag iemand een schim en hoorden ze een ijselijke kreet. 

Vaak hing er daarna, om het krotje, een rottende lucht en geheimzinnige 

mist met een, soms blauwe, dan weer een groenachtige gloed. 

Later liep hij met het peutertje op zijn schouders over de moeraspaden. En 

nog later ging ze zelf al huppelend en neuriënd het moeras in. Maar als 

andere kinderen vroegen of ze mee wilde spelen. Dan stopte ze, zei niets, 

maar keek ze met een indringende blik aan. De kinderen gingen dan 

geschrokken weg. 
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Ooit hebben 2 jongetjes geprobeerd haar te volgen het moeras in. Totdat 

de dichte struiken het onbegaanbaar maakten. Ze konden nog net zien dat 

ze een bos buuzn (biezen) onder haar armen met zich meenam. 

Op de terugweg namen ze de korte route over de brede tocht, waar de 

geitenboer de mensen met zijn vlot overzet. 

Hij zei dat ze het meisje met rust moeten laten. Toen ze aan de overkant 

waren zagen ze het meisje staan wachten om ook overgezet te worden. De 

geitenboer ging terug…. 
 

Sinds die dag werd alles anders… 
 

Het meisje was inmiddels een puber en je zag haar nooit zonder een paar 

buuzn. Daar vlocht ze soms zelfs een zweepje van. En als ze langs je liep 

sloeg ze zomaar uit het niets met zo’n zweepje keihard op de grond. En 

als je goed keek leek het of er dan een mistwolkje met blauwgroenige 

gloed vrij kwam. Niemand durfde haar aan te kijken en men probeerde 

haar te ontwijken. 
  

Toen de visserman overgezet wilde worden zag hij de geitenboer tot zijn 

middel in het moeras staan. Naast zijn vlot. Zijn armen richting de hemel 

gericht en zijn polsen en romp omwikkeld met biezen. Zijn ogen waren 

open, maar keken niet, zijn ogen hadden een pupilloze blauwige gloed.  

De visserman legde hem in bed. Toen hij de volgende dag weer kwam 

was hij weg. 
 

Ook de 2 jongetjes werden kort daarop gevonden. Met dezelfde open 

ogen en vreemde pupilloze blik zaten ze in het kippenhok. Er was geen 

contact met ze te maken. De moeders haalden de biezen van hun lijf en 

legden ze in het stro. Toen ze terugkwamen met warme geitenmelk waren 

ze verdwenen…. 
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Iedereen die op welke wijze dan ook contact had met het meisje verdween 

op onverklaarbare wijze. 
 

De laatste bewoners van Scarwoude voelden zich bekeken op momenten 

dat ze alleen dachten te zijn. Soms kwam er een vreemdeling  in het dorp 

die toch iets bekend bleek te hebben maar weinig tot niets zei. 

In die tijd leek ook het water te veranderen. 

Het water ging op onverwachte momenten borrelen, mistgassen 

ontplopten zich een weg omhoog waar de verschrikkelijkste geuren bij 

omhoog kwamen. Het meest nog om het huisje van de buuznbiender. Het 

leek zelfs wat de bodem in te verdwijnen. 
 

De laatste 6 mensen verzamelden hun moed en staken  met fakkels het 

huisje van de buuznbiender met allen daarin, in de fik. En daarna de rest 

van de overblijfselen van deze nederzetting. 

Na hun vlucht kwamen ze niet ver. Een reiziger zag de volgende dag 5 

gestroopte lichamen als mummies in biezen ingepakt in het water drijven. 

En de 6e ? Dan weet niemand. 

 

Jaren later zijn er nog vele nederzettingen geweest. Telkens werd deze 

legende verteld. En beleefde men af en toe de geheimzinnige mistten en 

geuren. Af en toen onverklaarbare overwoekering van moerasbiezen en 

andere geheimzinnige gebeurtenissen die niemand thuis kan brengen. 
 

Vinden jullie ook niet dat het de ‘Kolk’ verdacht zakt? En die mist af en 

toe aan de koningin Julianaweg?  
 

In de laatste nederzettingen voordat dit dorp werd gebouwd kwam men 

erachter dat een bepaalde kleur blauw en groen de vreemde 

gebeurtenissen verminderde. Ik vermoed dat in Staphorst ook zoiets 

gaande was  
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Buurt bezoekt massaal Kooi van Pen   

De vrijwilligers van Staatsbosbeheer van de Kooi van Pen geven jaarlijks 

de buurt de gelegenheid om de eendenkooi te bezoeken, omdat deze 

normaal niet open is voor publiek. Dit jaar was er weer een enorme 

belangstelling. In drie groepen hebben ruim 150 buurtgenoten in de 

herfstvakantie een kijkje genomen achter de schermen. 

 

Vaar-wandel programma 

De rondleidingen bestonden uit een vaar- en een wandelgedeelte. Varend 

kon het kooibos (35 ha) en de nieuw gegraven ringvaarten worden 

bekeken. Hiernaast was het puur genieten om zo vanaf het water de 

eendenkooi te ervaren.  

Wandelend werd er vol trots de voortgang van de werkzaamheden 

getoond. Een vast onderdeel is de uitleg hoe een vangpijp werkt m.b.v. 

het kooikershondje 'Frodo'. Na afloop stonden er weer een lekkere 

versnaperingen klaar. 

 

Volgend najaar zijn de volgende buurtexcursies! 
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