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uit. Graag de kopij inleveren vóór 1 december 2016. 

 

Rekeningnummer van Plaatselijk Belang is:  NL 50 RABO 0149 1049 36. 
De brief over de contributie 2016 ontvangt u zo spoedig mogelijk.  
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Woordje voorzitter 

 

Beste mensen het eerste Scheerwolder Nieuws van dit jaar ligt voor 

u. We hebben 2 nieuwe algemene bestuursleden mogen 

verwelkomen;  Simon Hummel en Erik Lok. 

Daarnaast hebben ook afscheid genomen van bestuursleden. Maar 

met de huidige bezetting hopen we weer voor u klaar te kunnen 

staan. 

Onze algemene ledenvergadering is goed bezocht, allen bedankt 

hiervoor. Tijdens deze vergadering hadden we ook een mooi aantal 

vragen en ideeën, hiermee zijn we aan de slag gegaan.  

Ook is er inmiddels een projectgroep bewegen in Scheerwolde 

opgezet,  tot nu toe met heel veel mooie en goede ideeën om het 

dorp en zijn inwoners meer in beweging en vooral meer samen te 

krijgen. Wij hopen weer op een mooi en actief jaar in 2016. 
 

Rhandy Schreur  

Voorzitter PB   
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Van de Secretaris 
 

Op 31 mei is de algemene ledenvergadering geweest. Een mooie 

opkomst maar toch hopen we volgend jaar op nog meer mensen. 

We horen namelijk graag wat er bij de bewoners leeft/ speelt. 

Tijdens de rondvraag werden er vragen gesteld waar wij niet het 

actuele antwoord op hadden. Naar aanleiding daarvan hebben we 

een vragenbrief opgesteld voor het college. De antwoorden hebben 

we inmiddels ook ontvangen. De vragen- en antwoordenbrief vindt 

u elders in dit boekje.  

Ook zijn we benadert door de gemeente over verschillende zaken 

maar dat leest u allemaal wel. 

 

Notulen Algemene Jaarvergadering 31 mei 2016 

Aanwezig :14 leden, 5 jeugdleden en namens de politie Hilda vd Walle en Rick van Urk  

Aanwezig bestuur : Leonie de Vos (verslag) , Rhandy Schreur, Jack van Galen 

Locatie:  “De wielewaal”. 

Aanwezige leden: Dirk van Beek, Marco van Luinen, Jarno Vaartjes, Albert Vaartjes, Henk 

Huismans, Simon Hummel, Erna Weijs, Lianne Daane, Erik Lok, Rieneke Mooiweer, Rik 

Mooiweer, Tibor Schipper, Wemmie Driezen, W. Beernink, Roan Leerling, Fleur Schaap, 

Rick Dunnink, Melissa de Jonge, Amanda Lugtmeijer, Janny Oelius 

 

1. Opening: Rhandy Schreur opent de vergadering en  heet allen welkom.  

2. Mededelingen en vaststellen definitieve agenda: Geen 

3. Ingekomen stukken: Geen 

4. Notulen vorige vergadering 2015: Deze worden door de aanwezige 

leden goedgekeurd. Het verslag is uitgedeeld tijdens deze vergadering en 

zijn na te lezen op de website. 

5. Jaarverslag 2015: Het jaarverslag word voorgelezen door Leonie de Vos. 

Rieneke vraagt nav het verslag wat de overlast van de jeugd precies 
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inhield en er werd een vraag gesteld of de jeugd wel uit Scheerwolde 

komt. 

Reactie: er is wel degelijk overlast ervaren en zijn er meldingen bekend bij de 

politie. Een voorbeeld van de melding is vernielingen op het schoolplein van de 

Lepelaar. De politie geeft aan dat er na de verspreiding van de brieven geen 

nieuwe meldingen meer zijn  gedaan. 

6. Financieel Jaarverslag 2015:  De penningmeester is niet aanwezig. 

7. Verslag kascommissie (het verslag wordt in de vergadering 

uitgedeeld).: Tibor Schipper heeft op maandag 30 mei 2016 de kas 

gecontroleerd. (Het is niet bekend waarom deze controle maar door 1 persoon is 

gedaan.) Tibor heeft de stukken meegekregen van de penningmeester en 

deelt deze uit. Hij heeft de financiële stukken goedgekeurd. Het zag er 

netjes en verzorgt uit. 

Bijzonderheden: hoge kosten paasvuur -> deze kosten (€616)  hebben 

betrekking op het stortingsafval van 2015. 

En er bleek een positief verschil van € 0,02 te zijn in de kas. 

Benoeming kascommissielid: 

Tibor Schipper en Jarno Vaartjes worden benoemd als kascommissieleden 

voor 2017. 

De contributie  voor 2016 blijft € 15. 

Er worden verder geen vragen gesteld en hiermee is het financieel 

verslag 2015 vastgesteld. 

8. Bestuur: 

* Dirk van Beek , Marco van Luinen en Jeanet van Weert zijn gestopt. 

* Richard Gaal: op verzoek van de zittende bestuursleden is besloten om 

te stoppen met de huidige penningmeester.  

* Het meelopende bestuurslid Jack van Galen wordt met instemming van 

de aanwezige leden aangesteld als bestuurslid. Jack zal het 

penningmeesterschap op zich nemen. 
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* Rhandy doet een noodkreet dat we met spoed op zoek zijn naar 

minimaal 2 nieuwe leden. Erik Lok en Simon Hummel melden zich 

spontaan aan! 

Reactie Janny Oelius; jammer dat het zo gelopen is maar ik snap dat het niet 

gemakkelijk is om in een moeilijk sfeer te vergaderen.  

9. Wijkagente Hilda van der Walle stelt zich voor: 

Hilda heeft haar collega Rick van Urk meegenomen. Hilda is in 2000 

begonnen bij de politie in Meppel. Ook heeft ze nog een poosje bij de 

recherche gewerkt maar ze miste het contact op straat. In 2014 werd ze 

wijkagente voor Vledder eo. Dit was echter een tijdelijke functie. Sinds 

2015 is ze begonnen in Steenwijkerland. Ze vindt het een mooi gebied 

waarbij de zelfredzaamheid kenmerkend  is voor dit gebied. Er samen iets 

van maken, een voorbeeld noemde ze bijv.  samen de straten versieren.  
 

Rick vertelt iets over de binnen gekomen meldingen. Hij is nu 3 jaar bij de 

politie en is bezig om z’n opleiding af te ronden. Graag komt hij nog 

bewoners in gesprek om zijn onderzoek af te kunnen ronden. Hij heeft de 

jeugdoverlast geanalyseerd. Sinds de brief is uitgegaan zijn er geen 

nieuwe meldingen meer geweest. 
 

Jarno Vaartjes vraagt wat je tegen ongure types kunt doen en tegen 

inbraak: Hilda antwoord dat de tijd voorbij is dat je de deuren open kunt 

laten staan. Ga niet weg zonder deze op slot te doen. Zie je iets verdachts 

meld het dan. Ook zou je een buurtapp op kunnen starten. Maak vooraf 

goede afspraken over het gebruik hiervan. In andere dorpen zijn er goede 

ervaringen. 

Een melding bij de politie kun je doen op: www.politie.nl (mijn wijkagent 

-> Scheerwolde) 
 

Oproep: is er iemand die zich geroepen voelt om een buurtapp op te 

zetten? 
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10. Gezond in Scheerwolde: Het Plaatselijk Belang is benadert door de 

gemeente Steenwijkerland. Onze gemeente valt onder de ongezondste 

gemeente van Nederland. Een aantal kernen scoren opvallend laag. Er is 

voor de komende 2 jaar (2016+2017) in totaal € 48.000 beschikbaar voor 

Scheerwolde om de inwoners gezonder te laten leven door bijvoorbeeld 

meer te gaan bewegen maar ook sociale contacten opdoen kan een doel 

zijn. Als het maar met elkaar verbindt. 

Marco van Luinen heeft het voortouw genomen. Minimaal 3 verenigingen 

moeten achter een plan staan om een activiteit uit te mogen voeren. 

De Wielewaal, de Lepelaar, de voetbalvereniging, de ijsclub, de 

ouderenvereniging, JACS en de watersportvereniging denken mee. Er is 

geprobeerd ook contact leggen met de touwtrekvereniging maar dat is 

nog niet gelukt. 

Voorbeelden activiteiten: jeu de boulesbaan aanleggen, kinderen 

enthousiast maken voor de voetbal, computertraining voor ouderen, 

modderrun, skeeltraining/schaatstraining in Thialf. 

Janiek Jonker heeft ook een plan bedacht, samen met meester Daniël heeft 

hij z’n plan inmiddels besproken. De ideeën worden nu uitgewerkt en 

binnengekort moet dit uitgewerkt worden in een plan.  

Oproep: goede ideeën zijn zeer welkom en denk mee! En heeft u nog een 

leuke naam? 

11. Rondvraag en sluiting: 

Rhandy: heeft een bijeenkomst bijgewoond over het glasvezel in het 

buitengebied. Er is een instantie bereid gevonden om glasvezel aan te 

leggen in het buitengebied. Voorwaarden: minimaal 50% deelnemers en 

een jaarcontract aangaan waarbij je maandelijkse een vaste vergoeding 

van € 9,95 betaald. 

Leonie: Scheerwolder nieuws -> het is gebruikelijk om het Scheerwolder 

Nieuws 3x per jaar uit te laten komen. Aangezien er maar weinig copij 

wordt aangeleverd stelt ze voor dit terug te brengen naar 2x per jaar (een 

zomer en winter editie). Besluit: de vergadering stemt in met dit voorstel.  
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Tibor: geeft zijn complimenten voor de JACS en er wordt voor ze 

geapplaudisseerd. 

Jarno: nieuwbouwplan -> is er actie vanuit PBS of de gemeente? Rhandy 

antwoordt dat de kavels te koop zijn en de website is vernieuwd, de laatste zaken 

weten wij ook niet. 

Jarno Vaartjes en Monique Bos willen zich wel inzetten om de nieuwbouw 

leven in te blazen.  Actie: PBS stelt vraag aan de gemeente over de voortgang en 

koppelt dit terug via het SN. Daarnaast schuiven Jarno en Moniuqe een keertje 

aan bij een bestuursvergadering om hier verder over te praten. 

Erna Weijs, dhr. Beernink en Rienke Mooiweer: kan er wat gedaan 

worden aan het hoge gras op het nieuwbouwterrein? Het is geen gezicht, 

jammer voor het aanzicht van Scheerwolde. Waarom wordt er geen 

onderhoud gepleegd? En waarom staan er hekken? Ook twijfelt dhr. 

Beernink of de grond wel schoon is. Actie: ook deze punten worden 

meegenomen in een vragenbrief aan de gemeente. 

Erna Weijs: bij regenval staat tegelpad ter hoogte van Bram Bult op de 

brink helemaal blank kan hier wat aan gedaan worden? Actie: punt wordt 

voorgelegd aan de gemeente. 

Jarno: doet een verzoek aan de bewoners die aan de oude speeltuin wonen 

om de heggen bij te houden. Je kunt er bijna niet meer langs omdat de 

takken overhangen op het pad. 

Tibor: er zijn plannen om 100 tot 150 vissteigers aan te leggen bij het 

Steenwijkerdiep. Zijn jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen en wat 

is de stand van zaken? Rhany antwoord dat wij niet op de hoogte zijn van 

deze plannen. Actie: vraag voorleggen bij de gemeenten. 

Rieneke: vraagt wat er met de Brinkschool gaat gebeuren. Rhandy 

antwoord dat de gemeente hoopt op een koper. Actie: navraag doen bij de 

gemeente wat de actuele stand van zaken is. 

(reactie Jarno: betaal er € 1 voor en gooi het plat en maak er een grasveld 

van) 
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Jack: vraagt om het nog de moeite waard is om door te gaan het jaarlijkse 

paasvuur. Het kost veel inzet en 2015 heeft helemaal veel goed gekost ivm 

hoge stortkosten. Reactie leden: de meerderheid is voor behoud van het 

paasvuur. Het zorgt voor saamhorigheid. 

Reactie bestuur: we gaan door met het paasvuur. Maar er is maar op 1 dag de 

mogelijkheid om het hout te brengen en daarbij zal weer toezicht zijn. Ook zal er 

volgend jaar een bakje koffie of thee klaar staan. En worden de hekken weer 

geplaatst om illegaal storten tegen te gaan. 

Erna Weijs: vraagt wat er gebeurt als de blauwe papiercontainers er 

komen. De school mist hierdoor inkomsten. Reactie bestuur -> deze vraag is 

niet bestemd voor plaatselijk belang maar voor de school.  

Sluiting: 21.45 uur 

 

Samenvatting jaarverslag secretaris: 

Bestuurlijk is het een moeilijk jaar geweest.  
 

Het bestuur heeft minder dan normaal overleg gehad. De agenda’s 

konden maar moeilijk vrij gemaakt worden om een vergadering te 

beleggen. 
 

In april 2015 zijn Erik en Joyce begonnen als pachters van de Wielewaal. 

Hun eerste jaar zit er op en gelukkig gaan ze door. 
 

Adaliahoeve 

Begin oktober 2015 werd Scheerwolde verrast met een brief dat de 

Adaliahoeve per direct opvang bood voor een groep van 35 minderjarige 

vluchtelingen. Helaas liet de bezorging van deze brieven te wensen over 

en had een groot gedeelte van de inwoners geen brief ontvangen. Op 9 

oktober was er een informatieavond. Deze avond werd goed bezocht. 

Inmiddels is bekend geworden dat de opvang bij de Adaliahoeve is 

gestopt en de vluchtelingen er niet meer wonen.  
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In oktober 2015 heeft er op verzoek van wethouder Dahmen een overleg 

plaats gevonden in de Wielewaal. Hij was benieuwd wat de geluiden uit 

het dorp waren over de vluchtelingen bij de Adaliahoeve. 

Wethouder Dahmen heeft een bezoek geregeld voor ons. En enkele 

bestuursleden hebben een kijkje genomen. We werden vriendelijk 

onthaald en de jongens waren erg nieuwsgierig. Maar misschien kwam dit 

meer door de chocolaatjes die we hadden meegebracht. 
 

Kooibrug 

Van 2 tot 27 november 2015 hadden we flink last van verkeershinder. De 

Kooibrug was gestremd want deze was toe aan een flinke opknapbeurt. 

Al het verkeer moest omrijden en dat hebben de bermen van het 

Steenwijkerdiep geweten. 

Maar toen bleek dat de brug niet meer te renoveren was en dat er een 

nieuw brugdek moest komen. De stremming bleef voor het zware verkeer 

nog een poosje van kracht en eind maart 2016 kregen we opnieuw een 

verkeershinder voor 2 weken. Maar met als resultaat dat de brug weer 

helemaal nieuw is. 
 

Overlast jeugd 

Op verzoek van de politie heeft in februari 2016 een overleg plaats 

gevonden met enkele bestuursleden van PB, de politie, gemeente 

Steenwijkerland en Timpaan. 

Regelmatig komen bij plaatselijk belang Scheerwolde signalen binnen 

over overlast door jongeren in ons dorp. De signalen komen zowel van 

bewoners als van politie, jongerenwerk en gemeente. De ervaring is dat de 

laatste tijd de overlast toeneemt. Het is in een aantal gevallen geen 

kattenkwaad meer te noemen. 

Tijdens dit overleg hebben we besloten om een brief op te stellen en die 

heeft u allemaal ontvangen. 
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J.A.C.S. 

Het JACS (Jeugd Activiteiten Commissie Scheerwolde) heeft in 2015/2016 

weer veel activiteiten met succes georganiseerd. Het groepje van ongeveer 

15 jongeren organiseren activiteiten voor de jonge en oudere jeugd. Janny 

Oelius is hierin de coördinator. Janny heel erg bedankt voor je inzet! Jij 

zorgt er maar voor dat de JACS gezien en erkent worden in Scheerwolde! 

Versterking van volwassenen is nog zeer welkom. 

Hierbij een opsomming van de activiteiten: 

- Op 27 april 2015 hebben we genoten van een heerlijke Koningsdag bij de 

Wielewaal. Het zonnetje scheen, het terras was vol en vele kinderen 

hebben spelletjes gedaan. 

- Op 1e Paasdag ontsteken van het paasvuur en een dag eerder eieren 

zoeken. Het paasvuur kon bijna niet doorgaan door illegaal gestort afval. 

- 3 augustus schattenjacht 

- 8 augustus met een kraam op de ponymarkt staan met een caviabak. 

- in de herfstvakantie maar liefst meerdere activiteiten waaronder sport-

en-spel middag en een knutselochtend. En deze week werd op zaterdag 

afgesloten met een grandioze spooktocht! Meer dan 100 deelnemers. 

Geweldig. 

- 7 november oud ijzer actie 

- 11 november Sint Maarten 

- 20 november jongerenavond in de Wielewaal 

- 21 november Sinterklaas 

- 27 februari 2016 kinderdisco 

- Op 1ste paasdag ontsteken paasvuur en een dag eerder eieren zoeken. 

Door de hoge kosten die in 2015 zijn gemaakt voor het gestorte illegale 

afval was dit jaar het terrein afgesloten met hekken. Dit heeft goed 

gewerkt. Sommige mensen waren een beetje verontwaardigt maar na een 

uitleg konden ze het ook wel begrijpen.  

-27 april Koningsdag 

- 27 mei Carwash 
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SN – Scheerwoldernieuws 

Het “Scheerwolder Nieuws” is ook in het afgelopen jaar weer periodiek 

bij alle leden op de deurmat terecht gekomen. De redactie is in handen 

van mij (Leonie de Vos).  

Maar tijdens deze algemene ledenvergadering zal het voorstel worden 

gedaan om het SN nog maar 2 x per jaar uit te brengen. Er komt te weinig 

kopij binnen. 
 

Samenvatting 

Naast de jaarlijkse ledenvergadering en het houden van contacten met de 

bewoners in Scheerwolde heeft PBS ook overleg met ambtenaren en 

wethouders van de gemeente Steenwijkerland. Het bestuur van PBS doet 

verder de nodige inspanningen om bij themabijeenkomsten die vanuit de 

gemeente, provincie of een andere belangrijke organisatie wordt 

gehouden minimaal één bestuurslid af te vaardigen voor het bijwonen 

van de bijeenkomst. Door de huidige bezetting is dat niet mogelijk 

geweest. En dat is jammer. 

Hierbij een opsomming van de bijeenkomsten waar we zijn geweest: 

- bijeenkomsten over glasvezel in het buitengebied 

- radio opname “thuis in de kop” van de Slos 

- bijeenkomst opvang vluchtelingen Adaliahoeve 

- bijeenkomst nieuwe overleg orgaan Wieden-Weerribben 

- overleg overlast jeugd 

 

Ook kunt u een kijkje nemen op onze website voor meer informatie. Deze 

website proberen we maandelijks te updaten. 
 

Op deze wijze tracht het bestuur van PBS de belangen van Scheerwolde 

en haar inwoners zo goed als mogelijk is te behartigen.  
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Brief overlast in Scheerwolde 

Maart 2016 
 

Geachte inwoner van Scheerwolde 

 

Betreft: Overlast in Scheerwolde 
 

Regelmatig komen bij plaatselijk belang Scheerwolde signalen binnen 

over overlast door jongeren in ons dorp. De signalen komen zowel van 

bewoners als van politie, jongerenwerk en gemeente. De ervaring is dat de 

laatste tijd de overlast toeneemt. Het is in een aantal gevallen geen 

kattenkwaad meer te noemen. 

Onlangs is er een gesprek geweest tussen plaatselijk belang, politie, 

gemeente en jongerenwerk. Er werd inderdaad geconstateerd dat de 

overlast ernstiger vormen begint aan te nemen . We hebben besproken 

wat we als dorp hieraan kunnen doen. De genoemde partijen zijn ook van 

mening dat dit probleem ook in en door het dorp moet kunnen worden 

opgelost. 

Wellicht zijn er dorpsbewoners die weten wie de overlast veroorzaken. 

Spreek de jongeren of de ouders erop aan. Voor bewoners die overlast 

ervaren, meldt dit bij de politie. Zij zijn op de hoogte dat dit speelt in 

Scheerwolde en kunnen wellicht adequaat reageren.  
 

Melding of aangifte doen 

Zag of hoorde u iets en wilt u dat aan de politie doorgeven, en heeft het 

geen spoedeisend karakter →doe dan een melding.  

Is er een strafbaar feit gepleegd zoals: diefstal of inbraak,vernieling of 

beschadiging,  

geweld of bedreiging → doe dan een aangifte. 

 

U kunt de melding of aangifte per telefoon of internet doen: 

Algemeen nummer politie:  0900-8844 
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Internet: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier 

 

Door bekendheid aan dit probleem te geven in het dorp en bij de politie 

kunnen we dit oplossen en zorgen dat het prettig wonen is en blijft in 

Scheerwolde! 
 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang Scheerwolde 

 

Politie District IJsselland,  Wijkagent  Hilda van der Walle 

Jongerenwerk Timpaan, Rinske Kootstra 

Gemeente Steenwijkerland, Coördinator Kernen en Wijken Kor van der Velde 

  

http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier
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Nieuws over glasvezel buitengebied 
 

Voor de huis- en werkadressen in het buitengebied van o.a. 

Steenwijkerland wordt mogelijk begin 2017 gestart met de aanleg van 

“Glasvezel” in het buitengebied van Steenwijkerland. Dit zijn de adressen 

die nu geen coax kabel hebben (en (traag) internet hebben en als er niets 

gebeurd ook houden. 

Of er daadwerkelijk gestart wordt met de aanleg ligt aan U.  

 

Als U het wilt dan kan er Glasvezel komen! 

 

De Gemeente Steenwijkerland heeft in 2015 een aantal bijeenkomsten 

georganiseerd om u in te lichten over de aanleg van glasvezel in het 

buitengebied. Uit deze bijeenkomsten is de “Initiatiefgroep Breed Band 

Steenwijkerland” (BBSTWL) ontstaan. Dit zijn vertegenwoordigers uit uw 

eigen dorpen en kernen, die als ambassadeur optreden en als 

aanspreekpunt fungeren. 

 

De Initiatiefgroep BBSTWL heeft zich aangesloten bij de Stichting 

BBNOW. Een burgerinitiatief die de buitengebieden van Kampen, Zwolle, 

Zwarte Waterland, Staphorst en Steenwijkerland vertegenwoordigen om 

de glasvezel aanleg in deze buitengebieden te realiseren. Het bestuur 

bestaat uit 1 vertegenwoordiger uit een van deze gemeenten. Door deze 

bundeling hebben zich bedrijven gemeld, die glasvezel willen aanleggen. 

En dat is goed nieuws! 

 

Aanbod: 

Stichting BBNOW heeft onlangs na presentaties van 3 aanbieders 1 partij 

gekozen voor de aanleg van glasvezel. Dit is CIF (http://www.cif-

glasvezel.nl/ ) geworden. 

Wat is hun aanbod? 

– Buitengebied toeslag € 9,95 (vastrecht) per maand  

– Iedereen krijgt een aanbod 

– Gemiddeld 4% dure aansluitingen. Deze adressen krijgen een 

maatwerk voorstel. 

http://www.cif-glasvezel.nl/
http://www.cif-glasvezel.nl/
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– Minimaal 1 jaar abonnement afsluiten (glasvezel en internet 

abonnement) 

– De initiatiefgroep/glasvezel ambassadeurs en hun achterban helpen bij 

de vraagbundeling 

 

Dus in principe krijgt u een glasvezel aansluiting voor € 9,95 per maand. 

Daarnaast moet u nog een abonnement afsluiten bij de internet providers 

voor internet, telefoon en tv. Dit zijn vooralsnog Cayway (www.caiway.nl 

), Fiber (www.fiber.nl ) en Solcon (www.solcon.nl) .  

Dit is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

 

Wat is belangrijk?  

Als 50% meedoet gaat de schop in de grond 

Wanneer? 

Na de zomer zal de vraagbundeling opgestart worden. Dan zal ook ieder 

adres een aanbod krijgen van CIF.  

De Initiatiefgroep BBSTWL kan niet zonder u. Samen met u krijgen wij 

snel internet in het buitengebied van Steenwijkeland dat voor uw 

toekomst belangrijk gaat worden of misschien al is. Wij zullen samen met 

de Stichting BBNOW u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

 

U wilt toch ook snel Internet? 

Namens de Initiatiefgroep Breed Band Steenwijkerland 

Hannie van der Nat en Edwin Hoving 

  

http://www.caiway.nl/
http://www.fiber.nl/
http://www.solcon.nl/
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Buslijn  75/76 en regiotaxi verdwijnen per 2017 

Aanleiding 

De provincie Overijssel geeft sinds 2011 meer uit aan openbaar vervoer 

dan het beschikbare budget. Dit komt door een mix van bezuinigingen 

door het rijk, toenemende kosten en minder reizigers en opbrengsten. 

Provinciale Staten van Overijssel heeft in maart 2014 besloten dat het 

anders moet. We willen niet meer geld uitgeven dan dat er beschikbaar is, 

we gaan voor een meer vraaggericht openbaar vervoer en daar waar de 

vraag beperkt is, kijken we of het anders kan samen met gemeenten en 

inwoners.   

 

Inleiding 

Lijn 75 (Emmeloord – Blokzijl – 

Steenwijk) en 76 (Marknesse – 

Oldemarkt – Steenwijk) zijn twee 

lijnen in Steenwijkerland die het niet 

heel goed doen. Beide lijnen rijden 

overdag één keer per uur tot 7 uur 

en ’s avonds en in het weekend niet. 

De lijnen zijn in de spits redelijk 

goed bezet en vervoeren daarbuiten 

niet veel reizigers. Uitzondering is het stuk tussen Luttelgeest en 

Marknesse. Hier zit een AZC, Verder is ook in de zomer de vraag naar OV 

beperkt. Zij bijlage 1 voor een beeld van het gebruik.  

 

De vraag is of dit gebruik toekomstvast is. Wat de provincie betreft is het 

uitgangspunt de scholierenbediening. De bus rijdt in de spitsen en in de 

winter sowieso, maar daarbuiten zoeken we een alternatief.  

 

Met deze achtergrond is er op 15 april in Oldemarkt met inwoners van 

Steenwijkerland gesproken over beide lijnen. Vanuit de aanwezigen zijn 

er een 10-tal mensen geweest die hebben nagedacht over de vraag of er 

alternatieven kunnen zijn. Er zijn twee alternatieven op tafel gekomen. 

Een groep is aan het werk gegaan met een liftproject dat 26 juni gaat 

starten. En een groep heeft het idee van een buurtbus opgepakt.  
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Op 16 juni 2016 zijn er 2 mensen uit Blokzijl aangeschoven bij een 

bestuursvergadering om dit besluit toe te lichten. 

Er is aan ons gevraagd om onze achterban te informeren en te peilen wat 

de meningen zijn. Is de buurtbus een haalbaar project? 

We hopen na de zomervakantie middels een enquêteformulier hierop 

terug te komen. 

 

Nieuwe bestuurslid stelt zich voor… 
 

Hallo allemaal, 

Als eerst zou ik me eventjes voorstellen, Mijn naam is Jack van Galen en ik 

woon in Scheerwolde. 

In het dagelijkse leven ben ik zelfstandig ondernemer, in de bouw en 

straatwerkzaamheden. 

Ik ben sinds kort de penningmeester van het Plaatselijk Belang in 

Scheerwolde, het is erg leuk om voor het dorp bezig te zijn. 

Ik hoop dat ik veel kan betekenen voor het dorp Scheerwolde,en dat we 

samen met het plaatselijk belang een boel kunnen bereiken.  

Groetjes Jack.   
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Dorpsfeest:  het is bijna zover! 

Het aftellen voor het dorpsfeest is begonnen. In minder 

dan 30 dagen zal het jaarlijkse feest weer plaatsvinden 

en het programma bevat alle ingrediënten om er weer 

een topfeest van te maken! In juni zullen we weer bij u 

langs voor uw bijdrage van het feest en in juli ontvangt u het 

programmaboekje. 

Elke dag kent veel vermaak, bij deze een overzicht in het kort: 

Donderdag: Highland Games met Wout Zijlstra en Hollandse Avond 

Vrijdag: Huifkartocht met goochelact, kinderspelen     

   Playbackshow en feestavond met ‘De Wethouders’ 

Zaterdag: Ponymarkt, Braderie met shows en activiteiten, Zeskamp,  

   de band Fragment, de Dikdakkers en Aukje Fijn 

Ponymarkt Scheerwolde blijft groeien! 

U leest het goed! We schatten in dat de ponymarkt zeker net zo mooi 

wordt als afgelopen jaar! Op het moment van schrijven zijn er al rond de 

50 kramen aangemeld voor de markt: van telefoonhoesjes tot riemen, van 

klompen tot aardbeien en van tapas tot kleding. 

De ponymarkt Scheerwolde wordt een 

gevarieerde markt met voor ieder wat wils. 

Natuurlijk zullen ook een groot aantal pony’s naar 

Scheerwolde komen, maar dat aantal is pas op 

de dag zelf bekend. 

Verder valt er nog veel te zien op de markt! Zo komen er demo’s van het 

Fries Paardenballet en een roofvogelshow. Daarnaast zullen er 

paardenshows gegeven worden van o.a. Josh Clemens, één van de 

stuntcowboys bij de befaamde Buffalo Bill show in Disneyland Parijs. 
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Een aantal veranderingen op een rij: 
 

Logo: Vanaf dit jaar is de feestcommissie te herkennen aan een eigen logo. 

Dit logo is gemaakt door Hetty Pen-Bakker. Er is gekozen om deze vrij 

strak en herkenbaar te houden. Herkenbare punten in het logo: de 

feesttent en de ponymarkt en de naam Scheerwolde waar het feest 

plaatsvindt.  
 

Indeling feesttent: De feesttent zal van binnen dit jaar iets anders 

ingedeeld worden dan voorgaande jaren. De bar stond altijd achterin de 

tent en daardoor was er met optredens regelmatig een groot gat tussen bar 

en podium. Om die reden staat de bar dit jaar langs de zijkant en we 

hopen dat dit een nóg betere sfeer geeft in de tent.  

 

Controle bij de ingang: Evenals vorig jaar wordt er weer goed 

gecontroleerd bij de ingang en krijgt elke bezoeker een polsbandje of een 

stempel. Er wordt goed gecontroleerd of er entree betaald is of niet. Wie 

niet tekent op de lijst, zal per avond los entree moeten betalen. Hij/zij 

krijgt hiervoor een stempel als bewijs dat hij/zij die avond betaald heeft en 

mag de tent in.  

Onder de 18 jaar schenken wij geen alcohol.  

 

Nieuwe bestuursleden: Sinds september is het bestuur van de 

feestcommissie uitgebreid met drie personen. Wilco Hooijschuur, Vera 

Lugtmeijer en Henk van den Berg. Als commissie zijn wij erg blij met hun 

inzet, want zo kan het feest mooi voortbestaan. De introductie van de 

bestuursleden is terug te lezen op Facebook of onze website. 

Wij wensen iedereen een mooi feest toe! 

_________________________ 

www.feestinscheerwolde.nl 

of volg en like  

onze pagina op Facebook of Twitter: dfScheerwolde 

http://www.feestinscheerwolde.nl/
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BS De Lepelaar 

 

De Lepelaar daar zit muziek in… 

Nou muziek…. Als u het geluid van de Lepelaar opzoekt op internet is 

dat niet bepaald een nachtegaal. Gelukkig telt dit niet voor de leerlingen 

van de Lepelaar. Zij hebben dit schooljaar hun muzikale talenten wel 

bewezen. De onderbouw heeft flink gezongen bij het project Jan Fidel en 

muziek is een feestje. Sinterklaas was zo onder de indruk van de liedjes 

dat hij per trein naar Scheerwolde snelde. En  ook de kerst was dit jaar 

extra muzikaal. Na een, door de ouders verzorgd kerstdiner, is er flink 

gezongen. Eerst in een prachtige canon voor de ouders en daarna voor en 

met de Bazuin. Vervolgens was er een prachtige kerstwandeling door het 

dorp. Dat was erg  leuk gedaan door ’t Mosterdzaadje. De samenwerking 

met de Bazuin leidde ook tot een prachtig project. Onze leerlingen zijn in 

10 lessen klaargestoomd tot concertniveau. Het hele dorp mocht genieten 

van een geweldige uitvoering. Als dat niet muzikaal zijn is…. 
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Naast al het muzikale is de Lepelaar ook op andere terreinen weer lekker 

actief geweest. Er is flink gerend omdat we dit jaar voor het eerst 

meededen aan de Schutsluisloop in Blokzijl. Tijdens de 

kinderboekenweek stond Raar Maar Waar centraal. Een echte professor 

heeft ons meegenomen in de wondere wereld der techniek. Verder 

kunnen we terugkijken op een spectaculaire Winterfair. Mede door de 

inzet van de ouderraad was dit een hoogtepunt in het schooljaar. Tijdens 

de nationale pannenkoekendag stond de school bol van de ouderwetse 

gezelligheid. Er zijn oud Hollandse spellen gespeeld en dankzij de inzet 

van de ouders kon iedereen smullen van lekkere pannenkoeken. De 

leerlingenraad had een geweldig leuke combinatie van de Koningsspelen 

en Wandelen voor Water georganiseerd. We kunnen trots zijn op de 

goede organisatie en zeker ook op alle leerlingen die in hun enthousiasme 

bijna €900,- opgehaald hebben voor het goede doel. 

De samenwerking binnen het dorp begint steeds meer vaste vorm te 

krijgen. We genieten echt van de openheid en het feit dat in Scheerwolde 

goed gekeken wordt wat iedereen voor elkaar kan betekenen. Als school 

blijft de Lepelaar natuurlijk de Calimero onder de scholen. Calimero is 

vast geen Lepelaarkuiken maar toch. Daarom hebben we op sommige 

momenten de samenwerking gezocht met de Woldschool. Hierdoor 

konden de kinderen toch meedoen met het schoolvoetbal, lekker samen 

op kamp en met de bus op schoolreis. 

Kortom we kunnen terugkijken op een 

jaar vol met leuke dingen, goed 

samenwerken en natuurlijk een jaar 

waarin we veel geleerd hebben. 

BS De Lepelaar   
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Vragenbrief college 
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Antwoorden van de gemeente op de vragenbrief 
 

 1.Brinkschool 

Gemeente is in gesprek met een gegadigde  Na afronding hiervan kan 

worden besloten via Funda e.a. ter verkoop aan te bieden. 
 

 2.Nieuwbouw Scheerwolde 

Er is helaas geen enkel perceel verkocht. Wel zijn er twee belangstellenden 

voor een gemeentelijk perceel. Zij moeten echter eerst hun huidige 

woning verkopen. Gemeente zal hun perceel beter onderhouden. 

Hierover is contact geweest met Openbare Werken. Meer aanleggen kan 

niet zonder verkoop percelen. aldus ontwikkelaar Euro Investors BV. 
  

3.Hekken 

Hekken zijn geplaatst om negatieve zaken te voorkomen (stort van vuil 

e.d.). 

  

4.Grond nieuwbouw 

Het betreft gecertificeerde grond. Is dus schoon. 

  

5.Strook gras langs de Scheerwolderweg 

Deze strook wordt beheerd als wegberm en wordt 2 keer per jaar 

gemaaid. De eerste maaironde van de bermen is onlangs gestart, er zal een 

dezer dagen gemaaid zijn of gaan worden. 
 

Deze strook is niet aangewezen als honden uitlaatstrook o.i.d. en wordt 

daarom ook niet zo beheerd. 
  

6.Regenval 
 

In de voetpaden die door het grasveld op De Brink lopen zijn geen kolken 

opgenomen. Bij grasvelden plantsoenen e.d. is dat niet gebruikelijk. Het 

water zakt na verloop van tijd weg in de ondergrond en vaak zijn deze 

paden ook niet van direct belang. Bij langdurige regenbuien raakt de 

grond verzadigd en zakt het water niet zo snel weg. Normaal gesproken 

accepteren we dit. Mocht dit echt noodzakelijk zijn dan zijn er oplossingen 

mogelijk.  
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7.Vissteigers 
 

Zo ‘n 4 jaar geleden heeft de Provincie de beschoeiing in het 

Steenwijkerdiep vervangen. Aan de zuidkant (langs de puinverharding) is 

de palenrij vervangen door een constructie die weinig onderhoud behoeft 

en voor het grootste deel onder water zit. Het gevolg is dat de kade 

afkalft. 
 

Deze kade is al jaren in gebruik als wedstrijd parcours bij 

hengelsportverenigingen die aangesloten zijn bij Sportvisserij Oost 

Nederland. Het is een relatief ideaal parcours omdat men nagenoeg geen 

overlast veroorzaakt.  
 

Bij een afkalvende kade Kan men niet dicht aan de kant van het water 

zitten en lopen de sportvissers (vooral de senioren hieronder) de kans om 

voorover in het kanaal te vallen. Het gaat hierbij dus niet om een steiger in 

het water maar zo ‘n 40 a 50 plateau ’s van ca. 1 m2 op 4 palen in de grond 

die op de kade aangebracht worden.  De plateau ’s liggen 10 m uit elkaar. 
 

Sportvisserij Oost Nederland heeft hiervoor bij de gemeente een 

omgevingsvergunning aangevraagd, waar een groot aantal protesten 

tegen in gebracht zijn. Op dit moment is het onder de politieke aandacht. 

Hierover wordt in de raadsvergadering van 28 juni as een besluit 

genomen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

    

Kor van der Velde 

Coördinator kernen en wijken/maatschappelijk vastgoed MO 
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Subsidie Gezond in Steenwijkerland 

Organisaties en instellingen kunnen in 2016 en 2017 op basis van de 

Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2010 en de beleidsregels 

Gezond in Steenwijkerland subsidie aanvragen voor projecten die een 

bijdrage leveren aan het verminderen van gezondheidsachterstanden op 

lokaal niveau. 

Wat u moet weten 

* U levert met uw project een bijdrage aan het verkleinen van 

gezondheidsverschillen in de kernen Vollenhove, Steenwijkerwold, 

Scheerwolde of de wijk de Gagels in Steenwijk. 

* Uw project wordt gekenmerkt door een integrale aanpak. Dit betekent 

dat u met minimaal drie lokale partijen samenwerkt om uw 

projectdoelstelling te bereiken. 

* Uw project levert een bijdrage aan het terugdringen van 

gezondheidsrisico’s op één of meerdere van de volgende sporen: 

participatie, sociale omgeving, fysieke omgeving, gedrag en 

vaardigheden, preventie en zorg. 

* Uw project heeft effect op het verkleinen en/of terugdringen van één of 

meerdere gezondheidsrisico’s: alcohol, drugs, roken, overgewicht en/of 

psychische problematiek. 

* Uw project moet een link hebben met één of meerdere van de volgende 

thema’s: gezondheid, sport en bewegen en/of participatie. 

* Per kern of wijk is per subsidiejaar maximaal € 25.000,- beschikbaar 

voor projecten. 

* Het maximale subsidie per projectaanvraag bedraagt € 5.000,-. 

 

Verantwoording 

Na afloop van het project dient u de subsidie te verantwoorden. Deze 

verantwoording bestaat uit: 

* een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat het doel is gerealiseerd 

* een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend 

* een overzicht van de inkomsten en uitgaven 

 



 
31 

 

De Gemeente Steenwijkerland heeft het Plaatselijk Belang benadert en ons 

gewezen op de mogelijkheden om subsidie aan te vragen. 

Verschillende verenigingen zijn bij elkaar gebracht om te brainstormen 

over projecten. Er zijn nu een aantal concrete projecten overgebleven en 

die worden nu opgenomen in een integraal plan en dan kan de subsidie 

voor 2016 aangevraagd worden. Op burendag willen we graag de start 

van het project vieren. 

 

De volgende verenigingen en personen zijn hierbij betrokken:   

T. Huismans (bejaardenwerk Scheerwolde/Wetering =NBvON),  

Daniel Jansma (BS de Lepelaar) 

Renee Plat, H.Wesselink (Watersport WSV) 

J.Muis (ijsclub),  

M.v.Luinen (VVScheerwolde),  

Joyce Lok (Wielewaal),  

Joice Wesselink en Lianne Daane ( Jacs) 

Maud Oelius, Janny Oelius ( Jacs en Brink aan tafel) 

Plaatselijk Belang Scheerwolde   

 

Projecten 2016 

 IJsclub: in het winterseizoen 17 weken lessen in Thialf en deze 

periode afsluiten met een schaatsdiploma. Doelgroep: jeugd.  

 Bejaardenwerk: aanleggen jeu des boulesbaan. Doelgroep alle 

leeftijden. 

 Wielewaal: sporten in de Wielewaal /samenkomen ouderen: 

badminton en volleybal en de hedendaagse dingen met ouderen 

bespreken zoals computeren, internetbankieren etc. 

 Voetbalvereniging / de Lepelaar: voetbalactiviteiten voor de jongere 

jeugd. Wekelijks voetbalvaardigheden trainen en samen sportief 

bezig zijn. 
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 JACS: uitbreiding huidige activiteiten. Minimaal 1 x per maand een 

sportieve activiteit samen doen zoals bijvoorbeeld badmintontraining 

door een professional of profesionele zwemtraining etc. 

 

Voor 2017 moet er nog nagedacht worden over (nieuwe) projecten. 

Suggesties zijn welkom! Geef ze aan ons door! 
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Pluim 

 

De projectgroep “gezond in Scheerwolde” 

De projectgroep is de afgelopen tijd druk geweest. 

Veel overleggen in korte tijd. Want er is haast  

bij geboden. BEDANKT voor jullie inzet! 

 

 

En Saskia de Jonge … 

Ze heeft haar zwemcarriere beeindigt. Jarenlang heeft ze hard gewerkt om 

op topniveau te kunnen presteren. TOP!  

In interviews kwam Scheerwolde altijd wel een keertje langs.   

Veel succes met je maatschappelijke carriere. 
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Activiteitenkalender 2016 JACS 

We zijn inmiddels weer over de helft van het jaar met onze activiteiten. 

 Iedereen die tijdens de carwash een donatie bracht, of hun auto lieten 

wassen, willen we nogmaals hartelijk bedanken. Ook de buurt (Marion 

Pen) bij de brug die koffie en gezelligheid verzorgde en Bert 

Huisman(Hyundai garage) voor sponsoren van sponsen, water en gifts.  

Hartelijk dank! 

 Helaas is het varen, i.v.m. het weer, niet doorgegaan. Super trouwens 

dat dit altijd weer overlegd kan worden met Martin Mulder voor het 

gebruik van zijn platboot. 

 Bewaard u voor ons het oud ijzer?! Zie de kalender hieronder . 

 Heeft u een idee hoe we de St. Maarten optocht muzikaal kunnen laten 

begeleiden? De lokale drumband TOG(Tot Ons Genoegen) is helaas 

opgeheven en we vonden het super dat ze het jaaaaaaren hebben 

gedaan. Top TOG!! 

 Het Jacs (coördineren) heeft versterking gekregen van Lianne Daane. 

Daar zijn we heel blij mee. 

 Vanaf november gaan we weer nadenken over de invulling voor de 

activiteitenkalender van 2017. Mocht u of jij goede ideeën hebben of u 

aanbieden als hulp voor een incidentele activiteit of een leuk 

eenvoudig knutsel-idee voor de herfstvakantie of een leuk spel 

kennen? Schroom niet, laat het ons weten!   

 De Jacsjeugd begint al wat ouder te worden en dat merken we zeker 

aan de inzet. Ze worden zelfstandiger maar hebben daar tegenover ook 

wat minder vrije tijd door school, uitgaan en baantjes. Al is dat goed te 

overleggen onderling. Kan de een deze keer niet dan kan  hij/zij een 

volgende keer wel. Ook wordt het Jacs gebruikt voor maatschappelijke 

stage en studieopdrachten. Erg leuk allemaal. We waarderen het als de 

12, 13 en 14 jarigen onder jullie je bij het jacs zouden willen voegen 

(voortgezet onderwijs). Je komt dan in onze groepsapp die we alleen 

nuttig gebruiken en waardoor je goed op de hoogte blijft van de 

activiteiten en wie daar wel of niet bij kan assisteren. 
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  Laat het weten bij 1 van de coördinatoren (Lianne, Monique of Janny) 

of via iemand van het Jacs  (Lotte, Joice, Rosanne, Amanda, Lisette, 

Melissa, Roan, Colin, Maud, Fleur, Sander) 
 

Vriendelijke groet, Janny Oelius 

 

Datum Voor 

wie 

Wat Tijd Waar intree 

26 jul. 

2 aug. 

9 aug.  

Allen Zomersvakantie 

uurtje  

Springkussen 

en Pannakooi 

0.v.b. 

19.00 uur Brink Consumptie bij 

de Wielewaal  

 

10 

aug. 

8 – 

20 

jr 

Bubble voetbal 

( hilarisch!) 

 

18.45 uur Voetbalveld              €  3,- 

13 

aug. 

Allen Ontmoeten bij 

onze kraam 

Tijdens de 

markt 

Dorpsfeest  

9 

sept. 

9-18 

jr 

Weerwolven 

(kringspel) 

19.30-21.00uur Brink  vrij 

24 

sept. 

Allen Burendag   

o.v.b. 

 

zaterdagmiddag Wielewaal Nader te 

bepalen 

17 

okt. 

t/m 

12 jr 

Herfstvakantie 

sport/spel 

14.00-15.30uur Brink/W’waal vrij 

19 

okt. 

t/m 

12 jr  

Herfstvakantie 

knutselen 

10.00-11.30uur Wielewaal € 2,50 

28 

okt. 

12-

18 jr 

Jongerenavond  19.15-21.30uur  € 3,- 

5 nov. Allen Oud IJzer 

actie!  

13.00-15.00uur Brink  

11 nov. t/m 

12 jr 

St. Maarten 

optocht  

18.30 uur Brink  

18 

nov. 

12-

18 jr 

Jongerenavond  19.15-21.30uur Wielewaal € 3,- 

19 

nov. 

Allen Aankomst 

Sinterklaas  

Na rondgang, 

bijeenkomst in 

de Wielewaal. 

13.30 -16.00 

uur 

Kade bij de 

brug 

Gelegenheid om 

vrijwillige 

bijdrage te 

geven na afloop. 
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Activiteiten 2016 

Paaseieren zoeken 

 
 

Hout sprokkelen voor  het paasvuur 

 
 

Carwash 
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Bazuin sluit geslaagd seizoen af 
 

Het weer laat (soms) nog te wensen over, maar toch komt de 

zomervakantie steeds dichterbij. Zo ook voor Christelijke muziever. De 

Bazuin. Na een geslaagd maar druk seizoen, waarin De Bazuin in oktober 

2015 een proms concert hield in een uitverkochte Meenthe, het begeleiden 

van kerkdiensten, voorjaarsconcert “maak muziek @ De Bazuin” in april 

en deelname aan het Gouden Spiker Festival met het prachtige resultaat 

een 1e prijs voor het solisten werk. Voordat zij het seizoen afsluiten staan 

er nog twee concerten op het programma. 
 

Op woensdagavond 6 juli geeft De Bazuin een zomeravondconcert aan de 

haven in Blokzijl. Een prachtig decor met boten, terrasjes en een 

gevarieerd muziekprogramma maken dat alle facetten aanwezig zijn om 

in de zomerstemming te komen. Het zomeravond concert begint om 19:30 

uur en duurt ongeveer tot 21:00 uur en is dus een mooie gelegenheid om 

plaats te nemen op èèn van de sfeervole terassen aan de haven in Blokzijl. 
 

Op woensdag 13 juli sluit De Bazuin het seizoen af met de traditionele 

boottocht. Vanaf het water al varend worden de vakantiegangers op de 

campings en bezoekers van de terrassen aan de Wetering/Muggenbeet 

voorzien van vrolijke, vlotte muziek. De Bazuin vaart af om 19:00uur bij 

aannemersbedrijf Muis aan de Wetering. 
 

Daarna is het dan echt even tijd voor vakantie, de batterij opladen voor 

het volgende seizoen. Maar natuurlijk is er een korte onderbreking van 

onze vakantie voor de opening van het dorpsfeest. 
 

Na de zomervakantie gaat ook het ‘Lepelaarproject’ weer verder. 

Geweldig om te merken dat er zoveel muzikaal talent in Scheerwolde en 

omstreken aanwezig is.  
 

Op woensdag 31 augustus gaan we weer vol energie van start met het 

instuderen van het muziekprogramma voor het Dinner Concert. 
(NB. Bij slecht weer/regen gaat de concerten niet door. Houdt daarom facebook en onze website in de 

gaten)  

www.debazuinwetering.nl of  

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

http://www.debazuinwetering.nl/
https://www.facebook.com/muziekspektakel.klassiekontmoetpop
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Oproepje van het ’t Mosterdzaadje. 

Op het moment dat ik dit schrijf moet de zomer nog beginnen. 

En toch zijn wij voorzichtig alweer bezig met de voorbereidingen voor het 

jaarlijkse kinderkerstfeest. 

Wij zoeken; 

 Kinderen die hun medewerking willen verlenen tijdens de dienst. 

De invulling moeten we nog maken. (ook kinderen van 

BSdeLepelaar worden hiervoor benaderd maar alle kinderen in de 

basisschoolleeftijd mogen meedoen) 

 Volwassenen ons willen assisteren in de 

kinderkerstfeestcommissie (o.a. met repeteren). 

 Zangers die willen deelnemen aan het kerstkoor en mensen die dit 

muzikaal willen/kunnen begeleiden. 

Geef je vast op bij Corine Berger, Marrie Mooiweer of ondergetekende. 

 

Goede zomer toegewenst! 

Vriendelijke groet, 

Janny Oelius 
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Wielewaal bestaat 50 jaar! 

Dit jaar bestaat de Wielewaal 50 jaar.  

Deze mijlpaal willen wij natuurlijk 

niet ongemerkt voorbij laten gaan! 

Ons voorstel is om, met alle 

verenigingen, een workshop te organiseren op zaterdag 5 november. Elke 

vereniging kan zich hier vertegenwoordigen. Dit alles in een gezellige, 

ongedwongen sfeer. 

S avonds is het wellicht een leuk idee om een feestje te bouwen onder 

muzikale begeleiding van een band.  

 

Wij nodigen u (per vereniging één a twee personen) uit om met elkaar in 

gesprek te gaan om de mogelijkheden te bespreken betreft de workshop, 

en wel op vrijdag 8 juli 20.00 uur in de Wielewaal.  

Graag opgeven vanuit welke vereniging u komt en met hoeveel personen. 

Dit kan via mailadres: Johanenjantine@planet.nl 

Graag tot vrijdag 8 juli, de koffie staat klaar! 

Hartelijke groeten, 

“commissie 50 jaar Wielewaal” 

Toon van Galen, Hanneke ten Napel, Michel Pen, Rhandy Schreur en 

Jantine Sleurink 

 

PS: Wanneer u het leuk zou vinden de commissie te versterken dan bent u 

van harte welkom!  
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TouwTrekVereniging Scheerwolde 

Touwtrekvereniging 

Scheerwolde, een groep 

mannen en vrouwen die als 

team aan een touw trekken. 

Wij doen mee in de 

competitie van de 

touwtrekorganisatie Drenthe, 

samen met nog 12 teams. Wij 

zijn een sportvereniging met 

een “no-nonsense”-instelling, 

sportief en als het gebeuren moet, dan moet het ook gebeuren! Gewoon 

voeten in de grond, dat touw oppakken en trekken. Hierbij is het wel 

belangrijk om als team te trekken, de juiste techniek toe te passen en het 

touw nooit los te laten! ;) Hier wordt dan ook op getraind. Naast onze 

krachttraining, doen we ook aan conditietraining. En uiteraard is er naast 

het touwtrekken en de trainingen, ook de nodige tijd voor gezelligheid. Al 

met al, een gezellig team, die graag z’n “lompe” krachten gebruikt en 

open staat voor nieuwe enthousiaste leden! Wanneer je de nodige kracht 

om kan zetten in het touw, kom dan gerust eens langs bij de Strandhoeve 

aan de Uiterdijkenweg 59 te Baarlo. Hier trainen wij elke woensdagavond 

om 20.00. Voor wat meer informatie kun je uiteraard altijd even bellen met  

06 – 17 96 68 80. 

 

 

Kom jij ons team 

versterken?  
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Straten lopen onder door hoosbui…. (13 juni 2016) 
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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. 

 


