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Scheerwolder Nieuws publiceert geen anonieme stukjes.  

De redactie heeft het recht om ingekomen stukjes te  

wijzigen of te weigeren. 

 
Het is nog niet bekend wanneer een volgende editie uit komt. Kopij kunt u 
inleveren via het bovenstaand emailadres. 
 

Rekeningnummer van Plaatselijk Belang is:  NL 50 RABO 0149 1049 36. 

 

  

mailto:plaatselijkbelangscheerwolde@gmail.com
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Woordje voorzitter 

Beste mensen er is weer een jaar achter de rug en we starten weer een nieuw 
jaar. 
Afgelopen jaar heeft de projectgroep bewegen in Scheerwolde meer vorm 
gekregen en zijn er al een aantal mooie projecten gestart. Tevens is er  ook een 
wooncommissie (nieuwbouw project) opgestart om te kijken wat er kan met het 
bouwterrein langs de Scheerwolderweg. Deze wooncommissie bestaat 
vooralsnog uit Monique Bos en Jarno Vaartjes.  
Tijdens de aankomende ledenvergaring komt hier wat meer informatie over en 
kunt u eventueel zelf ook nog wat ideeën aanreiken. Of misschien is het wat voor 
u om in dit groepje deel te nemen of deel te nemen in plaatselijk belang. Zo kunt 
u uw steentje bijdragen aan het dorp en omgeving. Dit jaar stoppen er ook een 
aantal bestuursleden mee omdat hun termijn er op zit of omdat ze elders zijn 
gaan wonen. Dus ook de dringende oproep voor nieuwe bestuursleden!!   Zoals 
men weet doet de gemeente een stuk minder en wacht op initiatieven van u of 
het dorp. Willen wij ons dorp en al haar huidige activiteiten en dingen zoals 
eventuele nieuwe projecten of  aanpassingen in het dorp doorvoeren of 
behouden, dan is een compleet plaatslelijk belang hierin ZEER BELANGRIJK! 
 

 

 

Rhandy Schreur  

Voorzitter PB   
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Van de Secretaris 
 

Het is alweer een tijdje geleden dat u het Scheerwolder Nieuws heeft ontvangen. 
De planning was eigenlijk december maar er wordt weinig tot geen kopij 
aangeleverd. En dat maakt het steeds moeilijker om het boekje op te stellen. 
Dit keer heb ik grotendeels zelf het Scheerwolde Nieuws opgesteld met behulp 
van de volgende bronnen: Facebook Jacs, Facebook Wielewaal, website Bazuin, 
facebook feestcommissie, website Plaatselijk Nut Wetering, website de Lepelaar 
(voor de foto’s). 
 

Maar hoe belangrijk vindt u het Scheerwolder Nieuws?  
 

Een datum voor de volgende editie heb ik daarom niet meer opgenomen. 
Bestuurlijk staan er weer veranderingen aan te komen in 2017. 
 
Aftredende bestuursleden 
Op dit moment kunnen we al aangeven dat Jack van Galen (penningmeester) en 
ikzelf (secretaris) wegens verhuizing gaan aftreden. Ook Rhandy (voorzitter) 
heeft te kennen gegeven te willen stoppen. We laten de werkzaamheden niet 
zomaar uit onze handen vallen maar er moet wel zicht zijn op vervanging. 
 

Hoe nu verder? 
Helaas lees je het steeds vaker in de krant dat wijkverenigingen genoodzaakt zijn 
om te stoppen wegens het gebrek aan bestuursleden. Staat Scheerwolde 
hetzelfde te wachten? Ik hoop het niet. Ik heb de afgelopen 3 jaar met plezier 
mijn taak als bestuurslid vervuld.  Je kunt veel bereiken, ik noem het 
revitaliseringsproject als voorbeeld.  
Tegenwoordig doet de gemeente zelf niet zoveel meer. Het moet vanuit het 
dorp komen, daarna zijn ze bereid om vooral te faciliteren. 
 

Plaatselijk Belang is misschien niet zo zichtbaar maar we doen wel degelijk iets 
voor u. Veel activiteiten worden betaald door Plaatselijk Belang. We vragen 
subsidies aan, ontvangen koppengeld van de gemeente, ontvangen een bijdrage 
van de Armvoogdij, ontvangen de subsidie  ‘bewegen in Scheerwolde’ en nemen 
vaak deel aan bijeenkomsten van de gemeente. 
 
De afgelopen jaren ging het al heel moeizaam om nieuwe bestuursleden te 
vinden. We weten niet meer wie we moeten vragen. We hopen nu op uw 
spontane aanmelding. 
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Toekomst? 
Wat moeten we doen als er geen nieuwe bestuursleden worden gevonden? 
Moeten we stoppen met Plaatselijk Belang?  
Er is nog een behoorlijk spaarsaldo aanwezig. Het zou zonde zijn om dit geld op 
te moeten maken. 
 

Tijd 
Het afgelopen jaar hebben we de bestuursvergaderingen al drastisch 
teruggebracht. We komen eens in de 6 weken bij elkaar en de vergaderingen 
duren niet lang. Het hoeft niet veel te tijd kosten. Meld u alstublieft aan als 
bestuurslid!! In de algemene ledenvergadering zal dit punt verder besproken 
worden. Maar ik maak me wel zorgen en ik hoop dat Plaatselijk Belang 
voortgezet gaat worden. 
 

Nieuwe wijkagent 
Sinds kort is er een wijzing ontstaan binnen de politie. Veel sneller dan verwacht 
ontstond er voor Hilda van der Walle de kans om verder te ontwikkelen binnen 
de politie. Ze heeft deze kans aangegrepen en is zodoende niet meer het vaste 
aanspreekpunt voor Scheerwolde. 
 
Berry van der Heide is nu de conactpersoon geworden voor Scheerwolde. Een 
enthousiaste politieman, die de werking van het leven in het buitengebied goed 
kent. Bij de politie heeft hij zich de afgelopen jaren ontwikkeld op het gebied van 
verkeer (motorrijder) en horeca (coördinatie). 
 
Projectsubsidie Gezond in Steenwijkerland – Gezond Scheerwolde 
Er is voor het project Scheerwolde in beweging  met een looptijd van 2 jaar een 
een subsidie beschikbaar gesteld van maximaal € 50.000. Besloten is om het 
project in 2 fases op te delen. 
- fase 1: looptijd 1 september 2016 tm 31 augustus 2017 en; 
- fase 2: looptijd 1 september 2017 tm 31 augustus 2018. 
Per projectjaar dient er een subsdieaanvraag ingediend te worden. Voor fase 1 is 
er een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 25.000. Dit bedrag is 
overgemaakt aan Plaatselijk Belang. Wij beheren alleen de kas. Joyce Lok en 
Lianne Daane zijn de contactpersonen van dit project. Zie elders in dit boekje 
voor meer informatie. 
 
Leonie de Vos 
Secretaris Plaatselijk Belang 
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Brief parkeeroverlast in Scheerwolde 

Oktober 2016 

 

Geachte inwoner van Scheerwolde 
 
Graag willen wij onderstaande informatie met u delen omdat wij wat 
aanmerkingen hebben ontvangen over het parkeergedrag van sommige 
bewoners van Scheerwolde. 
 
Mag ik hier parkeren?  
Sommige mensen ergeren zich aan het parkeergedrag van anderen. Vaak omdat 
dit het uitzicht belemmert of de buurt ontsiert. Mag er dan zomaar overal 
geparkeerd worden?  
 
Wijkagent Hilda van der Walle legt uit dat de mogelijkheden en beperkingen van 
parkeren geregeld zijn in het Wegenverkeersreglement en de  Algemene 
Plaatselijke Verordening van de gemeente. Zo is het bijvoorbeeld niet 
toegestaan een voertuig te parkeren als dat door borden verboden is, nabij een 
kruispunt of in het openbaar groen.  
Daarnaast is niet toegestaan om voertuigen zoals vrachtwagens, opleggers, 
kraanwagens, tractoren en landbouwvoertuigen e.d. te parkeren in de 
woonomgeving.  
De gemeente en politie kunnen boetes uitschrijven voor dit soort 
parkeerexcessen.  
 
Moet het komen tot het uitschrijven van boetes?   
Nee, niet direct. De wijkagent adviseert om het eerst te proberen samen op te 
lossen. Vaak zijn de mensen uit uw eigen straat die (onbewust) deze ergernis 
veroorzaken. Ervaring leert dat een goed gesprek vaak volstaat om problemen 
op te lossen.  
 
Plaatselijk Belang Scheerwolde wil graag boetes voorkomen door iedereen op 
deze verkeersregels te wijzen en stelt met name dat, behoudens schriftelijke 
verkregen vergunning, bedrijfsvoertuigen niet binnen het dorp geparkeerd 
mogen worden. 
 
Komt u er echt niet uit en loopt het uit de hand? Dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente of politie. 
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Nieuws over glasvezel buitengebied 
 

Hoewel de aanleg door capaciteitsproblemen enige vertraging heeft opgelopen 
is in een extra overkoepelend overleg dit najaar aangegeven dat de uitrol van 
glasvezel in geheel NW-Overijssel in 2017 afgerond moet zijn. 
Bij de aanbevelingen ziet u de laatste stand van zaken. 
 
Inventarisatie 
Het gaat hierbij om het gehele gebied boven Zwolle aan deze kant van de IJssel, 
waaraan wellicht ook nog een deel van Drenthe wordt toegevoegd. Bij de circa 
6000 adressen zonder coax-kabel in dit gebied zal - volgens de huidige planning -  
in het eerste kwartaal van 2017 de vraaginventarisatie plaatsvinden, waarbij dan 
ook lokale informatieavonden voor bewoners worden gehouden. 
Percentage 
Het is in die periode noodzakelijk dat minimaal 50% van die adressen 
daadwerkelijk een overeenkomst voor een glasvezel-internetpakket afsluit voor 
minimaal één jaar. De aansluiting is dan gratis en het vastrecht zal € 9,95 per 
maand bedragen, daaroverheen komen de gebruikelijke kosten voor het internet 
(+ eventueel tv/telefoon)-pakket bij een provider naar keuze. Circa 4% van de 
adressen zal vanwege de slechte bereikbaarheid of duurdere aanleg buiten deze 
regeling vallen, aan deze wordt (duurder) maatwerk aangeboden. Welke 
adressen dat zijn hangt mede van het aantal deelnemers in een omgeving af. 
 
Aanbevelingen (up-date 13-12-2016) 
Hierbij is het goed te weten dat u dus waarschijnlijk een andere internet provider 
krijgt, waarbij uw e-mailadres vervalt! 
Het is daarom aan te raden nu al een ander (provider-onafhankelijk) e-mailadres 
in gebruik te nemen, zoals een gratis hotmail- of gmail-account. Hiermee kunt u 
eventueel ook later eenvoudiger van provider wisselen. 
Verder is het aan te bevelen voorlopig geen nieuw internet/tv/telefoon 
abonnement af te sluiten en ook niet bij een andere aanbieder ‘snel’ internet af 
te nemen (bv.via G4 of versneld ADSL van KPN), omdat glasvezel de meest snelle 
en betrouwbare oplossing is. 
Van belang is namelijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen (minimaal 50%) om 
deze kans nu niet voorbij te laten gaan.  Als er meer bekend is, wordt u uiteraard 
geïnformeerd, maar mocht u nog vragen hebben laat het weten. 
  
 Jan Zwanenburg 
Werkgroep Glasvezel Wetering en omstreken          (bron: http://www.pnweteringeo.nl/)  
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Scheerwolde in beweging 

 Beste dorpsbewoners, 

Zoals u wellicht al vernomen heeft is er sinds 
enkele maanden een nieuw project gaande in 
Scheerwolde. Genaamd ‘Scheerwolde in 
beweging’.  
Wat houdt dit project nu precies in!?  
Eigenlijk ontzettend veel! 
Scheerwolde in beweging wilt Scheerwolde 
letterlijk in beweging laten komen. 
De leefbaarheid op het gebied van sport, gezondheid, welzijn,en cultuur 
verbeteren binnen ons dorp. 
 
De activiteiten die aangeboden worden zijn in eerste instantie vrij toegankelijk.  
Dit is mogelijk omdat het project wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente 
Steenwijkerland. Dit project heeft een nauwe samenwerking met de al 
bestaande verenigingen binnen ons dorp. 
Samen met deze verenigingen worden er ook nieuwe activiteiten opgezet, of 
wordt het aanbod van hun activiteiten uitgebreid.  
Met Scheerwolde in beweging willen wij ons richten op alle dorpsbewoners, dus 
zullen er activiteiten worden aangeboden voor diverse  leeftijdscategorieën.  
Er is voor 2 jaar subsidie toegekend, na deze 2 jaar is het de bedoeling dat de 
opgezette projecten door blijven gaan. 
 

De eerste activiteiten hebben inmiddels al 
plaats gevonden. 13 december werden er 
kerststukjes gemaakt. 
Er waren +- 60 enthousiaste dames in de 
leeftijd van 16+ aanwezig die prachtige 
creaties mee naar huis hebben genomen. 
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Daarnaast volgt een deel van de schoolgaande jeugd van basisschool de Lepelaar  

vanaf groep 3 wekelijks schaats lessen in het Thialf, dit in samenwerking met 

ijsclub Samen Een.  

 
Wanneer de weersomstandigheden  het enigszins toe laten gaat er gestart 
worden met de aanleg van een jeu du boules baan bij de Wielewaal. 
 
vrijdag 13 januari starten de wekelijkse sport activiteiten voor de jeugd. 
Er is het volgende aanbod aan activiteiten: 

3 t/m 6 jaar, gehele jaar peuter/kleuter gym. 
Klimmen, rollen, springen, mikken, tikspelen, etc. 

7 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar 
De eerste 3 maanden kinderen kennis laten maken met veel verschillen 
sporten/activiteiten. 
Bijvoorbeeld 2 of maximaal 3 keer ‘dezelfde’ activiteit.  
Daarna in overleg met kinderen de vervolg activiteiten bepalen.  
Willen zij een sportclub met elke week dezelfde sport, 
 of een multisportclub met verschillende activiteiten gedurende het jaar? 

Data naschoolse sportactiviteiten: 
13 januari   10 maart 
20 januari   17 maart 
27 januari   24 maart 
03 februari   31 maart 
10 februari   07 april 
17 februari  
03 maart 
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Momenteel word de communicatie rondom dit project voornamelijk gedaan via 
de hier voor opgerichte facebook pagina Scheerwolde in Beweging, via 
basisschool de Lepelaar en via huis aan huis verspreide flyers.  
 
Lianne Daane & Joyce Lok zijn momenteel de contact personen achter dit 
project. 
Tips en ideeën zijn natuurlijk altijd welkom, meld ze dan ook gerust bij boven 
genoemde personen, of via het email adres: 
scheerwoldeinbeweging@gmail.com . 
 
Wij hopen alle dorpsbewoners voldoende te hebben geïnformeerd,  
en zien iedereen graag ‘in beweging’ komen!  
 
Met vriendelijke groet, 

Lianne Daane & Joyce Lok. 

 

Mede mogelijk gemaakt door:  

mailto:scheerwoldeinbeweging@gmail.com
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Dorpsfeest 2017  

Afgelopen jaar was het feest in Scheerwolde weer geslaagd, met veel 

hoogtepunten! De grote en goedbezochte markt, de zeskamp in stijl van het 

boerenleven en ook de aankleding in het dorp maakte het erg feestelijk. De 

bands maakten er elke avond weer een knalfeest van en daar kunnen we goed 

op terugkijken. 
 

De voorbereidingen voor 2017 zijn in volle gang en het thema is inmiddels 

bekend: "Landen". Wat gaan we zien...? Piramides, windmolens, de Chinese 

muur, de Eiffeltoren, kamelen, een oerwoud of een ijzige vlakte...? 
 

Iedereen veel succes en plezier gewenst met de voorbereidingen. 
 

Voorzitter Thom de Vries 

 

www.feestinscheerwolde.nl 

of volg en like  

onze pagina op Facebook of Twitter: dfScheerwolde 

 

 

 

http://www.feestinscheerwolde.nl/
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Op BS De Lepelaar zit je gebakken 
 
In het vorige Scheerwolder nieuwsblaadje hebben we mee laten genieten van de 

onze avonturen tot juni 2016. Hier pakken we de draad weer op: 

In juli hebben onze leerlingen hun eerste stappen gezet in een mogelijke carrière 

als topkok. Ze hebben zelf donuts en cupcakes gebakken. Daarbij dronken ze een 

vers gemaakte gezonde milkshake. Ook was dit jaar in juli de jaarlijkse 

overblijfpicknick. Traditioneel met vers gebakken broodjes knack. Er werd niet 

alleen gebakken want ook was er een groot theaterspektakel met boeven en 

ninja’s. Helaas brengt juli ook het afscheid van onze geliefde leerlingen van 

groep 8. Ze trakteerden eerst op heerlijk (zelf) gebakken cake, daarna werd het 

team uitgedaagd in een sportief potje Kubb. Wie er gewonnen heeft de 

leerlingen of het team doet er nu niet meer toe. Na een gezellige barbecue waar 

van alles op werd gebakken was het echt klaar voor de leerlingen op onze 

school. 

Het nieuwe schooljaar werd geopend met een spannende vossenjacht door 

Scheerwolde. Daar was het voor één middag een drukte van jewelste met rare 

snuiters. Van roodkapje tot verhuisdoos van alles liep er rond. Gelukkig  hadden 

ze wel leuke spellen. Het hoogtepunt was een oud dametje waar je vers 

gebakken vissenkoekjes kon vangen. Verder zijn we heel actief geweest met 

diverse buitengymlessen, het muziekproject en de Schutsluisloop. Helaas 

wonnen we geen plek op het podium dus zaten we met de gebakken peren. 

Gelukkig had een moeder lekker gebakken havermoutkoek mee als troost. In 

november was er ook van alles te doen. We zijn begonnen met het schoolontbijt 

met diverse soorten vers gebakken broodjes. En onze slimme overblijf heeft de 

volgende dag van het overgebleven brood heerlijke tosti’s gebakken. Mmmm. 

Later deze maand was de onderbouwjuf haar tijd ver vooruit en heeft ze met de 

kinderen appelflapjes gebakken. En na een leuke herfstwandeling, met de hele 

school, is er van alles verzameld in het bos. En wat leuk! De tamme kastanjes kun 

je eten. Er zijn recepten gevonden en er is van alles gekookt en gebakken. En 

opeens is het december en komt Sinterklaas op school. Hij was dit jaar op chique 
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met champagne en Pieten met vers gebakken pepernoten. Omdat de 

bovenbouw keurig voor zich gehouden heeft wie er wie trok bij het lootjes 

trekken trakteerde meester Daniel op gebak. Met de kerstviering mochten de 

leerlingen hun eigen gerechtjes bakken op de grilplaat. En leuk idee van onze 

ouderraad. Nu is het jaar echt voorbij…. 

Dit jaar teruglezend krijg ik toch wel wat trek. Zou gebakken Lepelaar eigenlijk 

lekker zijn? 

Dit verhaal terugzien in beeld en geluid? Kijk op onze website www.bsdelepelaar.nl of like ons op 

Facebook. 

 

 

 

 

  

http://www.bsdelepelaar.nl/
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Activiteiten 2016 

Zomersuurtje 

 

 
 

 

 

 

Bubbel voetbal 

 

Weerwolven 
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Burendag 
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Knutselen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sport en spel  
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Oud ijzer actie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliebollen bakken 
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Activiteiten in de Wielewaal 

Kerstmarkt 

 

 

 

 

 

 

Kerststukjes maken  (project bewegen in Scheerwolde)  
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Bazuin  
 
Najaarsconcert 

 
 

Kerstrondgang 

 
 

www.debazuinwetering.nl of  

https://www.facebook.com/muziekspektakel.klassiekontmoetpop 

http://www.debazuinwetering.nl/
https://www.facebook.com/muziekspektakel.klassiekontmoetpop
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Contactpersonen AED 

Automatische externe defibrillator is een 

draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een 

persoon met een circulatiestilstand door 

vetrikelfibrilleren, waardoor op een 

geautomatiseerde manier een elektrische schok 

wordt toegediend, met als doel het hart weer in 

een normaal ritme te brengen. 

 

De AED hangt weer in de Wielewaal! 

Hieronder staan de mensen die gedilpomeerd zijn om het apparaat te bedienen 

en waarmee u contact op kan nemen: 

 

Rieneke Mooiweer               Brink 18         0521-370234 

Jolande Groen                        Veennepad  26            371030 

Geja Huismans                    Brink 22                   850984 

Roelie Hogenberg                  Scheerwolderweg 2    371356 

Jan  Hogenberg                                    ,,                  ,, 

Nicoliene Oosterhof             Kon. Julianaweg 2      370169         

Catrien de Vos                           Kon. Julianaweg 68    371440 

Jeanie Pen       Steenwijkerdiep N 10           371414 

Jan Driezen            Scheerwolderweg 20             371480 

Teuny Huismans       Wetering oost 38             371285      

Marco van Luinen  Kooibos 6   06-13667305 

 

Heeft u ook een certificaat en wilt u toegevoegd worden aan deze lijst neem dan 

contact op met Teuny Huismans. 

 


