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Woordje voorzitter 

Beste mensen er is weer een jaar achter de rug. 

Naar een drukke tijd met de revitalisering en een nieuwe samenstelling 

van het bestuur is het tijd om er voor te zorgen dat alles ook goed blijft 

gaan. 

Per dit jaar ben ik Rhandy Schreur de nieuwe voorzitter van het Plaatselijk 

Belang, Richard Gaal is de penningmeester en Leonie de Vos doet het 

secretariaat. Verder zijn Marco van Luinen, Jeanet van Weert en Dirk van 

Beek algemeen lid. (Richard en Jeanet hebben samen 1 stemrecht) 

Inmiddels is er ook een nieuwe beheerder in de Wielewaal, wij wensen 

Joyce en Eric Lok veel succes. 

Aankomende tijd gaan wij ons vooral bezig houden met de nieuwe 

participatiewet en proberen we voor Scheerwolde een zo goed mogelijke 

invulling aan te geven. 

Deze nieuwe wet houdt in dat wij als Plaatselijk Belang en u als inwoner 

steeds meer zelf dingen moeten ondernemen en initiatief tonen wilt u wat 

gedaan hebben in, aan of om het dorp. 

 

Mocht u dus ideeën hebben voor het dorp dan kunt u die uiteraard bij ons 

melden zodat wij hiermee aan de slag kunnen om en een nog mooier en 

gezelliger dorp van te maken. 

 

Rhandy Schreur  

 

Voorzitter PBS  
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Van de Secretaris 
 

In de periode van maart tot juni is het Plaatselijk Belang weer op pad 

geweest. 

 
5 maart: bijeenkomst Breedband in Steenwijkerland 

Op donderdag 5 maart 2015 is in de Wielewaal te 

Scheerwolde een informatieavond gehouden 

rond de ontwikkeling van breedband in 

Steenwijkerland. Naast de informatie werd 

aandacht geschonken aan de te nemen stappen 

om vanuit een burgerinitiatief tot realisering van 

breedband in het buitengebied van Steenwijkerland te komen. 

Geïnteresseerden voor deelname aan de initiatiefgroep kunnen zich via 

Jan van Ek, coördinator Kernen en Wijken aanmelden.  

 

Wethouder Brus geeft aan dat het proces om te komen tot de aanleg van 

breedband een lange weg zal zijn. Bij dit proces is als uitgangspunt 

gekozen dat niet de gemeente glasvezel gaat aanleggen maar dat het 

initiatief uit de bewoners zelf moet komen. Het zou  volgens hem een 

goed begin zijn wanneer een groep enthousiaste mensen aangeeft de 

schouders onder het initiatief te willen zetten. 

 

Mevrouw Anne glasberg van plaatselijk belang Brekkenpolder- Tacozijl 

vertelt over de wijze waarop in Friesland de initiatieven rond het 

glasvezelnetwerk zijn en worden aangepakt. 

 

De motivatie om aan een dergelijk initiatief te beginnen zijn niet alleen 

zakelijk. Ook educatief, in de zin dat leerlingen hun huiswerk niet kunnen 

maken. Maar ook sociaal; skypen en facebook. Voor de leefbaarheid in de 

toekomst is een stabiel netwerk van belang. 

 

Snel internet is met name in de buitengebieden, waar geen coaxkabel 

aanwezig is, niet voor iedereen weggelegd. Door de al maar toenemende 

mogelijkheden via internet op onder andere zakelijk, educatief, 
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zorgverlening en recreatief terrein raken de buitengebieden in 

toenemende mate op achterstand. Deze ontwikkelingen van toenemende 

mogelijkheden op internet vragen om een hogere down- en upload 

snelheid die met de huidige aansluitingen niet zijn te realiseren. 

De mogelijkheden om de capaciteit te verhogen via een vaste duurzame 

verbinding (glasvezel) worden hoger geacht dan via een draadloos 

systeem. 

 

Rol van de gemeente is vooral initiator, gangmaker en verbinder. De rol 

van de provincie blijft beperkt tot medefinancier van het project. Bij de 

verdere ontwikkeling van het project speelt de inwoner van het 

buitengebied de hoofdrol. Stil wordt gestaan bij de verschillende stappen 

in een project en de randvoorwaarden die hierbij een rol spelen. 

Voor het welslagen van een project wordt een deelname van 60% als 

ondergrens gezien. Een deelname van 70% of meer is voor een succesvol 

project beter. De heer Pepijn Lavrijssen van Glasvezel Gemeente schetst 

de totstandkoming van  burgerinitiatieven bij de ontwikkeling van 

breedband. Omdat het zaak is zoveel mogelijk aansluitingen te realiseren 

is draagvlak belangrijk. Een burgerinitiatief biedt de beste garantie om dit 

draagvlak te realiseren. 

 

De eerste stap die gezet moet worden is de aanwezigheid van een aantal 

enthousiaste mensen die het initiatief van de grond willen tillen. Op de 

vraag wie in de initiatiefgroep zitting willen nemen,  boden spontaan 

vertegenwoordigers van Blankenham, Belt Schutsloot, Wetering-

Muggebeet, Giethoorn en Kuinre zich aan. 

 

Conclusie voor Scheerwolde: aangezien er in Scheerwolde coaxkabels 

liggen is glasvezel niet aan de orde.  

 

  



 
7 

 

11 maart: Bijeenkomst D66 “OP ZOEK NAAR NIEUWE WEGEN IN 

OPENBAAR VERVOER”  

 

Met 4 jongeren en een bestuurslid van het 

Plaatselijk Belang uit Scheerwolde zijn we 

naar de bijeenkomst van D66 in Giethoorn 

geweest. 

Sinds enkele jaren wordt steeds duidelijker dat er op Openbaar Vervoer bezuinigd 

gaat worden. Steeds meer buslijnen verdwijnen of dienstregelingen worden 

versoberd. Het behouden van de buslijnen en dienstregeling zoals deze nu zijn, 

kost veel geld. Geld dat de Provincie Overijssel niet heeft. Ouderen en jongeren 

die afhankelijk zijn van Openbaar Veroer in landelijke gebieden, komen steeds 

meer in de knel. Maar ook het natuurgebied Weerribben-Wieden  en de 

toeristische trekpleisters Giethoorn, Vollenhove en Blokzijl zijn voor de toeristen 

niet meer goed te bereiken. 

Dat betekent dat er opnieuw gekeken zou moeten worden naar de waarden van het 

Openbaar Vervoer. Wat hebben we voor het Openbaar Vervoer over? Zouden de 

prijzen voor een buskaartje omhoog moeten? Zo ja, is er een maximum aan wat 

we willen uitgeven voor een buskaartje? Of zijn er ook creatieve oplossingen? 

Gaat elke dorpsgemeenschap nu een eigen facebookpagina beginnen die de gaten 

in het Openbaar Vervoer probeert te vullen? 

Onze jongeren uit Scheerwolde hebben ook te maken met (soms) lange 

wachttijden. De bus rijdt helaas maar 1x in het uur van en naar 

Scheerwolde. Heb je een aansluiting gemist? Jammer, dan moet je zo 50 

minuten wachten voor de volgende bus. 

Een initiatiefnemer uit Oldemarkt heeft een Facebook-pagina geopend 

waar je kunt afspreken om met elkaar mee te rijden. Vaak kunnen de 

jongeren na een bepaald tijdstip niet meer thuis komen met de bus. Er zit 

dan niets anders op om de kinderen met de auto op te halen van station 

Steenwijk (of weg te brengen naar het station). De initiatiefnemer uit 

Oldemarkt dacht, dat kan efficiënter. Nu rijden we vaak met meerdere 

auto’s achter elkaar aan naar het station. Maar met de facebookpagina kun 

je met elkaar afspreken wie haalt en brengt. 
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12 maart: Bijeenkomst “samen leven in Steenwijkerland” in Vollenhove  
 

De Plaatselijke Belangen en Wijkorganisaties (PBW’s) willen een sterkere rol in 

de Steenwijkerlandse samenleving. Het college van B&W stimuleert deze ambitie 

via het kernen en wijkenbeleid en heeft daarom ingestemd met een 

ontwikkeltraject voor de PBW’s. Dit traject wordt uitgezet door een projectgroep 

die bestaat uit 6 PBW’s en de gemeentelijke coördinatoren voor de kernen en 

wijken. 

Twee bestuursleden van het PB Scheerwolde zijn naar deze bijeenkomst 

geweest. De heer Ferenc van Damme, ambtenaar van de provincie 

Overijssel vertelde een boeiend verhaal over “wat is er aan de hand in de 

wereld die Nederland heet”. Hij gebruikte veel praktijkvoorbeelden en 

was een leuke verteller. Zodra er wat materiaal beschikbaar is van deze 

avond komt het op de website. 

Na deze presentatie namen er 6 mensen plaats op (forum) bank en gingen 

met elkaar in discussie over: 

 - de nieuwe rol van de PWB’s 

 - Niets gaat vanzelf 

 - Wat gaan we doen en waar zit de verbinding met andere 

trajecten 

Daarna mocht de zaal meepraten. 

  

Plaatselijk Belang Scheerwolde wil best mee gaan met de veranderingen 

maar hoe.? 

Helaas gaf deze avond weinig handvaten. Maar het project “samen leven 

in steenwijkerland” krijgt nog een vervolg en wie weet wat er nog komt. 

Voorlopig gaan we nog op dezelfde voet verder. 

 
 

28 mei:bijwonen 

radio opname 

RTV SLOS “thuis 

in de kop in 

Kalenberg”. 
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Notulen Jaarvergadering PBS 24 maart 2015 

Aanwezig  :16 leden  

Aanwezig bestuur :Monique Bos, Leonie de Vos (verslag) , Rhandy 

Schreur, Alex Mooiweer,  Marco v. Luinen, Jeanet v. Weert, Dirk v. Beek 

Locatie   :  “De wielewaal”. 
 

 

1 Opening: Monique Bos opent de vergadering en  heet allen welkom.  

2 Mededelingen en vaststellen definitieve agenda: Welkom aan leden. 

3 Ingekomen stukken:  Leonie leest de uitnodiging “Thuis in de kop!”op 

donderdag 2 april 2015 voor. Er worden maximaal 8 personen 

uitgenodigd voor thuis in de kop Kwis. 

4 Notulen vorige vergadering 2014: Deze worden door de aanwezige 

leden goedgekeurd. Het verslag is te lezen op de website. 

5 Jaarverslag 2014: Het jaarverslag word voorgelezen door Leonie de Vos 

en er worden geen vragen gesteld. 

6 Financieel Jaarverslag 2014: (het verslag wordt in de vergadering 

uitgedeeld). Richard Gaal ondersteund deze avond Jeanet bij de 

beantwoording van de vragen. Hij heeft ook geholpen met het opstellen 

van de begroting 2015 en zal het penningmeesterschap voortzetten. Jeanet 

zal hierin blijven ondersteunen. 
 

Roelie vraagt of het goed gaat met het innen van de contributie. Jeanet 

geeft antwoord en zegt dat het  best goed gaat. In 2014 zijn de nota’s apart 

op een A-4 rondgebracht. Normaal zat de nota bij het Scheerwolder 

Nieuws in wat soms slecht werd gezien. Ook heeft er bij sommige leden  

een melding op de sticker van het Scheerwolder Nieuws gestaan dat er 

nog niet betaald was. Deze acties hebben er voor gezorgd dat er 

momenteel 8 (van de 138) leden nog niet hebben betaald over 2014. 
 

Richard ligt toe dat de begroting 2015 een boekjaar heeft van januari tm 

december. In voorgaande jaren liep het boekjaar gebroken namelijk van 

maart tot maart. En de begroting 2015 is meer opgesplitst naar activiteiten. 

 

Rena vraagt of het PBS koppengeld ontvangt en geeft aan dat de 

oliebollenactie die het stichtingsbestuur de Wielewaal in 2013 heeft 
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gehouden overgenomen mag worden door een andere vereniging, dit 

levert behoorlijk veel geld op maar het kost wel inzet. 

Leonie zegt dat het organisatiegeld is ontvangen. 
 

Janneke vraagt waarom de inkomsten in 2015 lager zijn geraamd dan in 

2014? 

Jeanet zet dat er afgelopen jaren veel acties zijn gedaan voor extra 

inkomsten voor oa de speeltoestellen dat is nu niet meer nodig vandaar de 

lagere raming inkomsten. 
 

Er worden verder geen vragen gesteld en hiermee is het financieel verslag 

2014 vastgesteld. 

7 verslag kascommissie: De kascommissie, Rena van Gelderen en Antoon 

Bosma, hebben de financiële stukken goedgekeurd. Ze worden bedankt 

voor hun inzet.  

Benoeming kascommissielid: 

Roelf/Rena zijn aftredend. Als nieuw lid meld zich aan Tibor Schipper. En 

als reserve lid, Janneke Timmerman. Antoon Bosma blijft nog een jaartje 

zitten voor de continuïteit. De contributie  voor 2015 blijft € 15. 

8 Bestuursverkiezing: 

* Aftredend en niet herkiesbaar zijn Monique Bos en Alex Mooiweer. 

* Aftredend en herkiesbaar is Dirk van Beek. 

* De meelopende bestuursleden Leonie de Vos en Jeanet van Weert 

worden met terugwerkende kracht vanaf 2014 en met instemming van de 

aanwezige leden aangesteld als bestuursleden. 

* Het bestuur is nog op zoek naar nog nieuwe bestuursleden, maar helaas 

niemand heeft zich aangemeld. Hoe nu verder?  

9 Toekomst Scheerwolde: Na de korte koffiepauze verteld Monique welke 

resultaten uit het dorpsplan 2010-2015 zijn behaald en welke niet.  

10 Rondvraag en sluiting: 

Monique (nav dorpsplan): Bermen buitenwegen verzakken en levert soms 

gevaarlijke situaties op. De gemeente  hersteld mondjes maat omdat de 

snelheid hierdoor ook een beetje beperkt blijft. Maar de verzakking 

kunnen we niet tegengaan. 

Willem stelt enkele vragen: 
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- Geert Luchesenstraat heeft maar 1 lichtpunt de rest van het dorp is goed 

verlicht kan daar niet wat aan gebeuren? 

- Veel tegelpaden zijn opnieuw bestraat met nieuwe tegels, waarom heeft 

de Koningin Julianaweg en de Schoolstraat nog oude bestrating? 

- Stokken  (knotwilgen) aan de Scheerwolderweg naar de Wetering zijn 

niet mooi. Knotwilgen horen langs de sloot te staan en op dit punt staan 

ze niet. 

- Waarom ligt er een betonpaal voor de paasvuurbult. Rhandy zegt dat er 

momenteel illegale troep wordt gestort en blijkbaar kan het niet meer 

anders. Alleen takken mogen er gebracht worden anders wordt de 

vergunning door de gemeente ingetrokken en zijn alle afvoerkosten voor 

het Plaatselijk Belang. 

- Willem heeft tijdens het stemmen complimenten van mensen gehad voor 

het mooie opgeknapte dorp en geeft deze complimenten door. 

De overige punten van Willem worden meegenomen. 

Janny vindt de kleurige  krokussen een leuke verrassing. Wat staat dit 

vrolijk!  

Rhandy bedankt Monique en Alex voor hun bestaarstaken en overhandigt 

een kleine attentie. 
 

Monique bedankt iedereen en vond het leuk iets te hebben betekend voor 

het dorp. Ze wens het huidige bestuur veel succes. Om 21.30 uur wordt de 

vergadering gesloten en een ieder wordt bedankt voor hun aanwezigheid. 
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De aanwezige leden hebben gebrainstormd over de onderstaande 3 vragen: 

Welke herbestemming moet de Brinkschool krijgen? 

Jeugdhonk / Kampeer(boerderij) + dorpsbewaking / Slopen / Nieuwbouw 

Vakantieappartement / ’s winters gebruikname Wielewaal ivm ruimtegebrek 

In en outdoor markt / Koppelen aan Wielewaal; vergaderruimte en 

expositieruimte / Huurwoningen voor starters/gezinnen / Slopen en dan inzaaien 

met graszaad / Begeleid wonen / Appartementen – aansluiten bij stijl Wielewaal 

Voor een prikkie te koop zetten / Starterswoningen (levensloopbestendig) 

Huur (max € 350 – € 400) / Goedkope koopwoningen / Grond kopen voor € 0 en 

zelf afbreken /  huurwoning bouwen inkomsten naar de gemeente 

Depot voor Staatsbosbeheer (rietcentrum) 

 

Bedenk activiteiten voor burendag 

Bbq (met life muziek) / Andre van Duin (op verzoek van Willem Schelhaas) 

Fietstocht / Foto/ puzzeltocht / Samenvoegen 50 jarig bestaan Wielewaal 

Lelijkste tuin opknappen / Klimwand (strandhoeve Blokzijl) / Vaartocht 

organiseren / Autopuzzeltocht / Spooktocht / Excursie naar de toren van Sint 

Jansklooster olv gids Jaap en Gerrie vd Meer 

 

Welke projecten zouden we op kunnen pakken? 

Jeugdhonk / Jeu de boule buitenbaan aanleggen bij de Wielewaal (ingediend 

door de ouderenbond) / Saamhorigheid terugbrengen; geef jaarlijks prijs voor 

vrijwilliger van het jaar / Nieuwe Tegels Kon Julianaweg / Meer lantaarnpalen 

Geert Luchesenstraat / Bospad (nat) / Fietspad Steenwijkerdiep (scholieren) 

strepen laten zetten? / Winkelbestelservice / Bankservice aan huis (voor 

ouderen) / Onderhoud bos + laatste eind (achter het voetbalveld tm Hogenberg) 

Nieuwbouw en huurwoningen op nieuwe plan / Water rond nieuwbouw 

aantrekkelijker maken voor boten /Picknickbank verplaatsen /Bord oplaadpunt 

Strooiroute Steenwijkerdiep (scholieren) / Afval rond en om het dorp 

Tegelpad Scheerwolderweg slecht opnieuw bestraten /Voor ouderen een 

koffieochtend  (ontmoeten, kopje soep) 
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BS De Lepelaar 

 

De tijd vliegt ook voor De Lepelaar 

De lepelaar staat erom bekend een goede vlieger te zijn. Wanneer u 

daarop zoekt op google dan leest u dat ze zo goed kunnen vliegen dat ze 

soms verder vliegen dan eigenlijk goed voor ze is. Dat geldt gelukkig niet 

voor de school maar, de tijd in Scheerwolde is wel voorbij gevlogen. Het 

eerste schooljaar zit er alweer bijna op. Dat de tijd vliegt is een goed teken 

want dat betekent dat je het leuk hebt met elkaar. 

En wat hebben we veel gedaan door samen de schouders er onder te 

zetten. Hier even een greep van de laatste activiteiten.  Na schooltijd 

kunnen de kinderen die dat willen sporten met het beweegteam of toneel 

volgen met Scala. We hebben samen met de ouders een geweldige 

pannenkoekendag georganiseerd voor alle “ouderen”in Scheerwolde. Met 

behulp van de ouderraad hebben we een geweldig paasfeest gevierd. Er is 

met behulp van enkele ouders zeer succesvol gevoetbald tijdens het 

schoolvoetbal. Ook waren door de inzet van heel veel ouders fantastische 

Koningsspelen in Scheerwolde. En hebben we in samenwerking met de 

Wielewaal een top musicalavond gehad. En voor de komende periode 

staat er nog van alles op de rol. 

Met zoveel activiteiten zult u misschien denken, leren die kinderen nog 

wel wat op de school? Jazeker, alle groepen scoren ruim boven de norm 

en de groep 8 heeft op de eindtoets zeer ruim boven het landelijk 

gemiddelde gescoord. We zijn dan ook zeer trots op onze leerlingen en 

leerkrachten, want ze zijn toch met nieuwe methoden en in nieuwe 

groepen begonnen. Dat is altijd even wennen maar door flexibel te zijn en 

goed hun best  te doen zijn er mooie dingen gebeurd. 
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Twee scholen samenvoegen was soms even puzzelen. Met behulp van de 

ouderraad die steeds slim gebruik gemaakt heeft van het beste van beide 

scholen, zijn de activiteiten altijd heel goed georganiseerd geweest. Daar 

zijn we erg blij mee. Zonder dit soort ouderhulp kan een school 

gewoonweg niet de leuke tijd bieden die de kinderen verdienen. 

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers aan de slag geweest als leesouder, 

luizenscreenouder, knutselhulp enz. Ook hierin is de betrokkenheid van 

Scheerwolde goed terug te zien. Tot slot is er door de ouders in de 

medezeggenschapsraad en de identiteitscommissie meegedacht over het 

beleidsmatig vormgeven van de school. 

Dus kunnen we zeggen dat met hulp van allerlei partijen uit Scheerwolde 

onze Lepelaar erg ver gevlogen is, maar niet te ver. Scheerwolde bedankt 

voor het eerste jaar samenwerken. Op naar nog vele jaren…. 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: de Lepelaar “Musical” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen 
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De Bazuin 

Over het reilen en zeilen binnen De Bazuin…  

Na een korte periode van intensieve repetities samen met Het Kamerkoor 

Blokzijl werd op 30 mei jl. een zeer geslaagd concert gegeven. Vanaf juni 

zet de Bazuin weer voet op “eigen bodem”,  de Wielewaal. Tot aan de 

zomervakantie zullen wij onder andere bezig zijn met de voorbereidingen 

van onze jaarlijkse boottocht op woensdagavond 1 juli op de Wetering. 

We hopen natuurlijk op mooi, rustig vaar weer en hopen u vanaf het 

water te mogen begroeten!   

 

Ook zijn we op donderdag 11 juni te beluisteren bij de slotavond van de 

avond4daagse in Steenwijk.  

Op zondag 28 juni zullen wij de kerkdienst begeleiden welke op speciale 

locatie gehouden wordt, namelijk bij de fam. Gorte (Jan van Nassauweg 5, 

aanvang 10:00uur) 

Daarnaast zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van ons 95 jarig 

jubileum.  Ter ere hiervan geven wij zaterdag 3 oktober weer een heus 

proms concert  “klassiek ontmoet pop”.  Dit jaar in Rabo theater de 

Meente in Steenwijk. 

 

Het belooft een groots muziekspektakel te worden met een gevarieerd 

programma, waar klassiek- en popmuziek in een vlot tempo worden 

afgewisseld in samenwerking met  verschillende regionale artiesten:  

saxofoniste Harmke Seinen, melodisch slagwerker Jarno de Boer, zanger 

Jan-Marc Schreur, zangeres Jeannette Esselbrugge, het Groot Gieters 

Popkoor uit Giethoorn, de band Eigenweijs uit Zwartsluis en  gast spreker 

Jannes Mulder.  

Houdt u van klassiek én popmuziek?! Dan kunt u 3 oktober alvast  in uw 

agenda noteren! 

De entreekaarten hiervoor zijn in juli beschikbaar en dan wordt er ook 

gecommuniceerd waar de kaarten verkrijgbaar zijn. 
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Natuurlijk proberen we ook met het jaarlijkse dorpsfeest weer aanwezig te 

zijn, maar dit is afhankelijk van de vakanties van de leden. Al s het 

enigszins kan zijn we natuurlijk van de partij. 

   concert Het Kamerkoor 

U kunt ons ook volgen via: 

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

Twitter: http://twitter.com/BazuinWetering 

En onze vernieuwde website: www.debazuinwetering.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Avondvierdaagse  

                                                                                           Steenwijk 

 

https://www.facebook.com/muziekspektakel.klassiekontmoetpop
http://twitter.com/BazuinWetering
http://www.debazuinwetering.nl/
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Wielewaal als dorpshart, inclusief een patatje met 

 
 

Erik (38) en Joyce (35) Lok uit Vollenhove zijn sinds gisteren de pachters 

van streekcentrum De Wielewaal in Scheerwolde.  

Zij moeten voor elkaar krijgen wat Steenwijker Harry van den Berg niet 

lukte: het vernieuwde ‘dorpshuis’ rendabel maken. 

 

Want oké, de verf ruik je niet meer, maar de vorig jaar rigoureus 

verbouwde Wielewaal mag nog steeds bestempeld worden als zo goed als 

nieuw. 

 

Grootste uitdaging voor het stel is voldoende aanbod creëren om euro’s 

over te houden aan hun werk in het pakweg vijfhonderd inwoners 

tellende dorp aan de rand van natuurgebied DeWeerribben. „Kijk, we 

moeten echt op het toerisme inspelen, met de lokale bevolking als basis. 

Het liefst zou ik zien dat inwoners hier zometeen samen met toeristen op 

het terras zitten. Nu draait het nog vooral op het verenigingsleven, maar 

in de weekeinden moet het drukker worden”, beseft Erik Lok. Hoe? „Door 

maar eens te beginnen met plateservice en een snackpoint.” Ja, 

Scheerwolde, een ‘patatje met’ uit eigen dorp. „En ik denk aan een soort 

van klompenuurtje, zaterdag na de klok van vier uur. Zeg maar een uur 

gezellig met vrienden een pilsje pakken, hier aan de bar.” 
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Erik Lok was zelfstandig installateur, vrouw Joyce werkte in een winkel, 

maar heeft een verleden in de horeca. De mogelijkheid om De Wielewaal 

over te nemen, was een buitenkansje. „Ik moet bekennen dat ik eerst bezig 

ben geweest met het overnemen van een cafetaria in Vollenhove, maar 

toen dat niet doorging, hebben we een mailtje gestuurd naar stichting De 

Wielewaal.  

Wel even wat groter dan een cafetaria, maar dit gebouw biedt zoveel mo-

gelijkheden.” 

 

De Wielewaal als dorpshart, dat is afgelopen jaar te weinig uit de verf 

gekomen.  

 

„Dit is dé plek voor feesten en partijen. Verder denken we aan bui-

tenactiviteiten als palingrookwedstrijden, barbecue-demonstraties en 

workshops.” 

 

De nieuwe pachters blijven sowieso een jaar, maar de intentie is er om het 

contract vervolgens te verlengen met één en daarna drie jaar. „We weten 

natuurlijk nog niet hoe het gaat lopen. De ambitie is er, we hopen dat het 

dorp met ons meedenkt en het ons gunt.” De maand april wordt gebruikt 

om op te starten. Het is voor de Loks immers ook een plotselinge sprong 

in het diepe. Tot drie weken terug wisten ze niet dat hun toekomst in het 

streekcentrum zou liggen.   

We moeten echt op het toerisme inspelen, met de lokale bevoling als basis.  

 

Erik en Joyce Lok, pachters De Wielewaal  

(bron: de stentor) 
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Oproep: bestuurders gevraagd Wielewaalbestuur 

Beste Wielewaalliefhebbers, 
 

Klus geklaard!!!   

Twaalf jaar geleden is er een oproep gedaan bij de vergadering van de 

watersportvereniging voor bestuursleden van de Wielewaal. Er ging door 

de wandelgangen geen bestuur dan geen Wielewaal.  Het zou toch niet 

kunnen dat de Wielewaal zou verdwijnen en dat er niet meer een biertje 

gedronken kon worden. Nee nee daarom heb ik 12 jaar geleden besloten 

om deze mooie uitdaging als bestuurslid aan te gaan en me in te zetten 

voor de bewoners van Scheerwolde. Ik heb de afgelopen jaren veel 

geleerd en veel bewoners beter leren kennen. Er is veel gebeurd. De 

Wielewaal was afgekeurd door de gemeente en het voortbestaan van de 

Wielewaal hing aan een zijden draadje. We hebben als bestuur besloten de 

Wielewaal te koop aan te bieden om een statement te maken. Dit sloeg in 

als een bom bij de gemeente en hulp werd snel toegezegd. Het resultaat is 

er. De Wielewaal is helemaal opgeknapt en we mogen als bewoners trots 

zijn dat we dit hebben. Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier en 

enthousiasme me voor de Wielewaal ingezet maar heb besloten dat dit het 

laatste jaar is. Een aantal zaken zal ik nog afronden maar zou graag het 

stokje willen overdragen aan iemand anders. Bij deze zou ik dan ook een 

oproep willen doen voor een enthousiaste opvolger. Er zijn nog 

voldoende uitdagingen bij de Wielewaal dus nog voldoende werk aan de 

winkel!  Tenslotte zou ik graag iedereen willen bedanken voor de mooie 

samenwerking en wens ik Erik en Joyce heel veel succes met dit mooie 

nieuwe gebouw.  

        Groet Rena  

 

Ook Roelie Hogenberg heeft besloten te stoppen met haar bestuurstaak, 

zij heeft zich met veel enthousiasme en gedrevenheid ingezet voor de 

Wielewaal. Een ieder weet hoeveel energie dat de laatste jaren heeft 

gekost. Dit was geen vrijwilligerswerk meer te noemen. Het hoogtepunt 

was de realisering van de nieuwe Wielewaal. Daar is het allemaal voor 

gedaan met de hoop iedereen het naar de zin te maken en uiteindelijk toch 

het vertrouwen en respect te krijgen. 
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Arjan Mooiweer heeft het voorzitterschap overgenomen. 

Maar versterking is hard nodig! 

De stichting “De Wielewaal” kan niet zonder bestuur.  

Wie meld zich aan?? 
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Pluim 

 

Deze keer is de pluim voor….. 

 

 

Tjeerd en Sippie de Jonge! 

 

Al jaren verzorgen ze het ophalen en rondbrengen van de medicijnen! 

Elke donderdagmiddag staat de bestelling voor Scheerwolde en omgeving 

klaar bij de huisarts/apotheek in Blokzijl en brengen Tjeerd en Sippie dit 

kosteloos rond. Wat fijn dat deze service er is! 
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Activiteiten maart – juni 

 

Op de 1e Paasdag is de paasbult aangestoken. Het was een fantastisch 

paasvuur. Ook het weer was goed. Maar het had weinig gescheeld of het 

was niet door gegaan.  

 

 

 

 

 

In de aanloop naar het paasvuur zaten wel wat problemen. Zoals illegale 

stortingen bij de stookplaats. Er lagen onder andere matrassen, lakens, 

plastic, oliefilters, geïmpregneerd hout.  De gemeente die de stookplaatsen 

controleert wees mij op deze dingen. Als dit er bleef liggen werd de 

vergunning niet afgegeven. Dus in goed overleg met de 

gemeentehandhaving en de paasvuurcommissie hebben we alles eruit 
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gehaald en laten afvoeren naar de ROVA. Hier zat een kostenplaatje aan 

van €200,-. 

 

We merken dat het steeds moeilijker word om de stookplaats vrij van 

rommel te houden. En als we het steeds moeten gaan afvoeren omdat er 

derden zijn die zo makkelijk van hun troep af komen, wordt het een duur 

paasvuur. Nog even voor alle duidelijkheid er mag alleen snoeiafval en 

onbehandeld hout op de paasbult. Niets anders. Anders zou een mooie 

traditie in het dorp verloren gaan.  

 

 

paaseieren 

zoeken 

 

 

 

 

 
                                                                 Koningsdag  

 
            

 

 

 

                                        

 

                                       carwash  
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Dorpsfeest: het is bijna zover! 

Het aftellen voor het dorpsfeest is begonnen. In minder dan 60 dagen zal 

het jaarlijkse feest weer plaatsvinden. Het programma bevat alle 

ingrediënten om er weer een topfeest van te maken! In juni zullen we 

weer bij u langs komen voor uw bijdrage aan het feest en in juli ontvangt 

u het programmaboekje. 

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

Donderdag: Zeepkistenrace en de band Garage Force 

Vrijdag: Ik hou van Scheerwolde, Kinderspelen, Optreden voor de     

   kinderen, Playbackshow en de band Dream Nation 

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

   de band Melrose en René Karst 

Ponymarkt groter dan afgelopen jaren! 

U leest het goed! De ponymarkt wordt groter dan afgelopen jaren! 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 er ook een groot aantal 

pony’s naar Scheerwolde komen, hiervan is het aantal op de dag zelf 

bekend. 
 

Verder valt er veel te zien op de markt! 

Zo komt er het Rijdende Boeren 

Melkmuseum met veel informatie over 

het melken van vroeger tot nu; er zullen 

een aantal humoristische paardenshows 

gegeven worden en zal een authentieke 

volkdansgroep komen optreden. 
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Kortom: De markt op 8 augustus is zeker de moeite waard om een 

bezoekje aan te brengen!  

Een aantal veranderingen op een rij: 

Polsbandjes: Wellicht heeft u dit het afgelopen jaar al gemerkt, 

polsbandjes in de tent. Dit was vanwege de strengere wetgeving rondom 

de Drank- en Horecawet. Dit jaar zal iedereen die tekent op de lijst een 

polsbandje krijgen voor het gehele weekend. Aan de tent wordt bepaald 

of dit een jeugdpolsbandje is of een polsbandje voor 18+. 
 

Controle bij de ingang: Bij de ingang wordt extra 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. 
 

Leeftijdscontrole: Tevens wordt bij de ingang de leeftijd gecontroleerd. 

Voor iedereen die elke avond los de entree betaalt, is er een apart 

drankbandje indien hij/zij 18 jaar of ouder is.  

Onder de 18 jaar schenken wij geen alcohol. 

 

Even voorstellen: Marco van Luinen  

Mijn naam is Marco van Luinen en ik ben 41 jaar 

jong. Ik woon alweer bijna 15 jaar aan de Kooibos in 

Scheerwolde. In het dagelijks leven ben ik SPS 

Operator bij de Dyka in Steenwijk. Na een paar jaar 

vrijwilliger te zijn geweest vroeg men of ik het 

bestuur van de feestcommissie wilde komen 

versterken. In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid / 

kantinebeheerder bij V.V.Scheerwolde en zit ik in 

het bestuur van Plaatselijk belang. Ik hoop dat we er van het jaar met zijn 

allen weer een geweldig feest van maken! Graag tot dan. Groeten Marco. 

_________________________ 

www.feestinscheerwolde.nl of volg en like  

onze pagina op Facebook of Twitter: dfScheerwolde 

http://www.feestinscheerwolde.nl/
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Verslag Koningsdag 

Vandaag 27-04-15  heb ik de Koningsdag in Scheerwolde georganiseerd bij 

de Wielewaal. Dit was voor mij een schoolopdracht (examen). Ook kwam 

er een lerares kijken om te zien hoe het evenement verliep en of er ook wel 

50 deelnemers aanwezig waren. Vandaar dat ik de Koningsdag dit jaar in 

een iets ander jasje heb gestoken zodat er meer deelnemers waren. Dus dit 

jaar niet alleen voor de basisschool maar ook voor de jongeren en 

volwassen in en rondom het dorp. De lerares die heet Ellen Meliesie. Ellen 

ging ook samen met Janny Oelius het praktijk gedeelte beoordelen. Op 

mijn school (Landstede) wordt het theorie gedeelte nog nagekeken, dus 

het draaiboek dat ik in elkaar heb gezet voor deze dag. 

Voor de kinderen had ik 10 spelletjes. De 10 spellen waren Sjoelen, 

midgetgolf lopen, een bord versieren in het thema van de Koningsdag, 

koekhappen, emmertje gooien, water naar de overkant brengen met een 

bekertje, pingpongballetjes in de bekers stuiteren, kinderdarten, een Kubb 

spelletje en het laatste spel is pionnen omschieten en/of gooien. Dit waren 

de spelletjes voor de basisschool.  

Ook hadden we prijzen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw 

maar ook voor de leukst Hollandse gekleurde persoon. De onderbouw 

stond bij de meeste spellen vaak dichterbij dan de midden/bovenbouw 

omdat het anders te moeilijk werd voor de kleinste kinderen.  
 

Dit waren de prijzen die zijn gewonnen: 

* Fleur uit de onderbouw 

* Jaap uit de middenbouw 

* Thomas uit de bovenbouw 

* Mariëlle de leukst Hollands gekleurde persoon 
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Voor de jongeren uit de omgeving hebben we een voetbalveldje uitgezet 

op de Brink. Tijdens de spelletjes waren ze niet aan het voetballen maar 

toen de spelletjes afgelopen waren gingen ze daar nog met z'n allen 

gezellig voetballen.  

Voor de kinderen en jongeren was er ook een glaasje ranja en een 

suikerspin te krijgen. De jongeren konden er zo 1 halen en de kinderen 

verdienden een glaasje ranja en een suikerspin d.m.v. een bon. Die bon 

kregen ze bij een spel namelijk bij het knutselen en bij het midgetgolf 

lopen. 

Voor de volwassen heb ik een verloting bedacht. Dit was een erg groot 

succes ook was het erg gezellig, als afsluiter van de Koningsdag. De loten 

zijn getrokken door Joyce (de beheerster van de Wielewaal). Volgend jaar 

gaan we vast weer een verloting doen. Iedereen bedankt voor de 

sponsoring d.m.v. de loten. Met dit geld kunnen we weer andere leuke 

activiteiten gaan organiseren. 

Natuurlijk heb ik veel vrijwilligers nodig gehad  voor dit evenement o.a. 

voor de spelletjes, de verkoop van de lootjes, muziek, bediening, het 

maken van foto's en natuurlijk de geleende spullen. Daarvoor wil ik al 

deze mensen nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan dit evenement. 

Het werd georganiseerd vanuit 

het JACS. Het was een  

geslaagde dag en ik was ook erg 

blij met de opkomst dus ook alle 

kinderen, jongeren en 

volwassenen bedankt voor jullie 

deelname en tot volgend jaar of 

bij de andere activiteiten vanuit 

het JACS!  

                          Groetjes, Joice Wesselink 
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     ACTIVITEITEN 2015 
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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. 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: 
 

Servicelijn Gemeente Steenwijkerland 0521-538505 / 0800 - 8650650 (gratis) 

Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar, soms via het antwoordapparaat. 

 

Algemeen alarmnummer:  1 1 2 

(Politie, Brandweer en Ambulance daar red je levens mee.) 

 

Meld misdaad anoniem:  0800 7000 

Politie niet spoedeisende zaken:  0900 8844 

Brandweerkazerne Steenwijkerland:  0521 538881 

 

Huisarts Scholten/van Dijk:  0527 256110 

Huisartsenpraktijk Oldemarkt:  0561 451270 

Spoed  0561 452465 

Huisartsenpraktijk Tuk:  0521 512261 

Spoed  0521 518928 

(Voor avond/weekend diensten wordt u automatisch doorverbonden naar de 

centrale artsen post) 

 

WAARVOOR STAAT PLAATSELIJK BELANG SCHEERWOLDE 

Plaatselijk Belang Scheerwolde is een vereniging die zichzelf ten doel 

stelt het welzijn van de bevolking van Scheerwolde binnen en buiten de 

dorpskern in de ruimste zin des woord te bevorderen. Zij tracht dit doel te 

bereiken door alle wettige middelen, die tot haar doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Dit is de relevantie uit de statuten waarmee het doel en bestaansrecht van de 

vereniging “Plaatselijk Belang” is gefundeerd. Het bestuur van de vereniging 

wordt door en uit de leden gekozen en bestaat uit zeven leden. Deze zijn actief 

met langlopende en kortlopende vraagstukken en projecten. Hierbij wordt ook 

frequent een beroep gedaan op de Scheerwoldergers om mee te denken of bij te 

springen. 

Bent u nog geen lid van het Plaatselijk Belang? U kunt lid worden voor slechts 

15,- euro per jaar.  Hiermee steunt u nieuwe initiatieven.  

Aanmelden kan bij plaatselijkbelangscheerwolde@gmail.com 

Rekeningnummer van PB is:  NL 50 RABO 0149 1049 36. 


