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Woordje voorzitter 

Beste dorpsgenoten, 

Het is maart 2015, ik heb er 7 jaar opzitten in het bestuur van PB en is het 

tijd om op te stappen. Met veel plezier kijk ik terug deze roerige periode. 

Er is veel gebeurd en gedaan afgelopen 7 jaar en dat  was 1 van de 

redenen om in het bestuur te gaan, dat ik echt iets kon bijdragen.  

En dat is ook zo uitgekomen. Ik ga niet weer alles opnoemen, maar dat ik 

de revitalisering mocht meemaken en me daarvoor heb kunnen inzetten 

was echt leuk. Samen met de andere bestuursleden hebben we vaak 

moeten knokken en vergaderen en bedenken om iets voor elkaar te 

krijgen en geld  moeten hebben los peuteren. En ik ben ook heel trots hoe 

het is geworden allemaal. 

Natuurlijk gaat het bestuur niet achteroverleunen maar gaat weer aan het 

werk met wensen die zijn blijven liggen uiteraard. Zoals bijvoorbeeld, wat 

te doen met de Brinkschool, wonen en werk, zorg en ouderen.  En 

natuurlijk hebben ze weer alle steun nodig van jullie. 

Ik heb beloofd op de achtergrond mij te blijven inzetten voor bijvoorbeeld 

de Jacs of andere initiatieven op te zetten. 

 

Ik denk dat het ook belangrijk is om projectmatig te blijven werken, op die 

manier hoeft men zich voor een korte periode in te zetten voor een project 

en heeft geen verplichting op lange termijn .  Het is gebleken dat dat goed 

werkt.  

 

Dus gebruik het talent uit het dorp voor een project wat bij diegene past.  

“De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij 

bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.” Albert Einstein. Prachtig. 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de leuke tijd, ook mijn mede 

bestuursleden en wens ze heel veel succes. 

Monique Bos 

Voorzitter PB 
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Van de Secretaris 
 

Het is misschien goed om u bij te praten over zaken waar wij zoal  mee 

bezig zijn. Ook ontvangen wij regelmatig informatie van de gemeente 

Steenwijkerland. Hieronder een toelichting op de verhoging van de 

afvalstoffenheffing. 

 

Een aantal plaatselijke belangorganisaties hebben medio januari 2015 

vragen gesteld over de verhoging van het vastrecht voor de 

afvalstoffenheffing. Hierbij vindt u een toelichting op het hiervoor 

genomen raadsbesluit van 9 december 2014.  
 

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee tarieven, te weten: 

 

Het vast recht 

Dit recht geldt voor ieder huishouden. Ieder huishouden betaalt hetzelfde 

tarief, ongeacht gezinsgrootte- of samenstelling. Dit principe gold ook 

vòòr het besluit het vast recht te verhogen. 

 

Het variabele tarief 

Het variabele tarief betreft de kosten voor daadwerkelijke lediging van de 

aangeboden containers: hoe minder vaak afval u aanbiedt, hoe minder u 

betaalt. Op deze manier wordt er bewuster omgegaan met afvalscheiding 

en heeft men zelf grip op de uiteindelijke rekening. 
 

De inkomsten uit zowel het vast recht als het variabel tarief, worden 

ingezet voor de gemeentelijke kosten voor de gemeentebrede 

afvalinzameling. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor de inzameling 

door de ROVA en de verbrandingsbelasting die het Rijk heft, maar ook 

aan investeringen die gepaard gaan met verbetering van de voorzieningen 

(bijvoorbeeld ondergrondse containers). 

 

Uitgangspunt 

Het uitgangspunt is het afval steeds beter te scheiden. Dit is niet alleen 

beter voor het milieu, maar hiermee voldoen we ook aan de 
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duurzaamheiddoelstellingen die door het Rijk worden opgelegd. 

Tegelijkertijd is het uitgangspunt het totaaltarief (vast + variabel) niet te 

laten stijgen. 

 

In balans 

De afvalstoffeninzameling is een zogenaamd gesloten systeem: de 

inkomsten komen ten gunste van de afvalinzameling. Een goede balans 

tussen kosten en inkomsten is daarom noodzakelijk om de voorzieningen 

op peil te houden. We zien dat in Steenwijkerland het ‘omgekeerd 

inzamelen’ succesvol verloopt: er wordt steeds meer afval gescheiden. 

Hierdoor is er meer ruimte voor hergebruik van materialen. Landelijk 

gezien, doet Steenwijkerland het erg goed op dit gebied. Tegelijkertijd 

wordt er minder afval aangeboden voor verwerking. Er zijn dus minder 

inkomsten uit het variabele tarief. Om toch een gezond en noodzakelijk 

evenwicht te bewaren in inkomsten en uitgaven, is ervoor gekozen het 

vast recht te verhogen. Dit met de verwachting dat het gemiddeld aantal 

aanbiedingen (met variabel tarief) ook de komende jaren nog daalt (mede 

door gratis inzameling plastic, uitgebreid met melk- en sappakken en 

blik). Bovendien is ervoor gekozen niet het variabele tarief te verhogen, 

om zo afvaldumping te voorkomen. 

 

Per saldo toch goedkoper uit 

Ondanks de verhoging van het vast recht, voorzien we dat het totaaltarief 

lager uitvalt. Dit heeft, zoals eerder vermeld, van doen met het aantal 

verwachte aanbiedingen. In onderstaand overzicht is het verloop vanaf 

2010 tot nu weergegeven. Het variabele deel is gebaseerd op een 

gemiddeld aantal aanbiedingen (van minicontainers of afvalzakken). 

 

Jaar Vast tarief Variabel tarief Totaal tarief 

2010 € 100,83 € 123,39 € 224,22 

2011 € 91,45 € 118,17 € 209,62 

2012 € 112,78 € 95,80 € 208,58 

2013 € 108,16 € 95,42 € 203,58 

2014 € 110,12 € 69,78 € 179,90 

2015 € 138,00 € 26,68 € 164,68 
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 Gezien bovenstaande en ondanks de verhoging van het vast recht, 

kunnen we met instandhouding van ons uitgangspunt, ook in 2015 de 

afvalinzameling in Steenwijkerland op een goed niveau handhaven. 

Wijziging rond de Koningin Julianaweg 

In het kader van de landinrichting is een groot deel van de Koningin 

Julianaweg te Scheerwolde verwijderd en natuurgebied geworden. Het 

noordelijk deel van de weg blijft bestaan. Omdat deze straat bij de A.F. 

Stroinkweg aansluit is besloten dit deel  te wijzigen in A.F. Stroinkweg. 

 

 

 

 

 
Bijeenkomsten 

- Bijeenkomst PBW's breedband in 

Steenwijkerland” op 5 maart 2015 om 19.30 uur in de Wielewaal te 

Scheerwolde. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt gepeild naar de bereidheid en 

mogelijkheden.  
- bijeenkomst PBW's Samenleven in Steenwijkerland op 12 maart 2015 

om 19.30 uur. De projectgroep “geven en nemen” heeft een rondgang 

gemaakt langs alle plaatselijk belangen. Rhandy en Leonie zijn namens PB 

Scheerwolde aanwezig geweest. De trend is dat inwoners meer ruimte 

willen nemen om het samenleven in hun dorp of wijk vorm en inhoud te 

geven. Dit vraagt een andere rol van het plaatselijk belang. Maar hoe doe 

je dat? Gezamenlijk met de Plaatselijk Belangen uit Steenwijkerland zijn 

we deze zoektocht begonnen. 
 

Bent u geinteresseerd in deze bijeenkomsten en wilt u met ons mee?  

Laat het ons even weten. 

 

 
Leonie de Vos 
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Algemene Ledenvergadering 

Plaatselijk Belang Scheerwolde 

Dinsdag 24 maart 2015 

20.00 uur in de Wielewaal 
 

Agenda 
1. Opening.  

2. Mededelingen en vaststellen definitieve agenda. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Notulen vorige vergadering d.d. 25 maart 2014. (zie website) 

5. Jaarverslag 2014/2015 door Leonie de Vos. 

6. Financieel jaarverslag 2014. 

7. Verslag kascommissie, (Roelf Mulder en Antoon Bosma) 

 – benoeming nieuwe kascommissie. (Roelf is aftredend) 

8. Bestuursverkiezing: 

 – aftredend en niet herkiesbaar: Monique Bos en Alex Mooiweer 

 – aftredend en herkiesbaar: Dirk van Beek 

 - meelopende leden Leonie de Vos en Jeanet van Weert melden              

    zich  definitief aan als bestuurslid 

 – eventuele overige nieuwe bestuurskandidaten kunnen zich tot   

    aanvang  van de vergadering melden bij het bestuur. 

Koffiepauze 

9. “toekomst Scheerwolde “ denk mee over het volgende: 

 Welke  herbestemming moet de Brinkschool krijgen? 

 Welke project(en) zouden we de komende tijd op kunnen pakken? 

 Weet u een leuke activiteit(en) voor burendag in september? 
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BS De Lepelaar 

 

Op 30 oktober was het zover! De 

nieuwe basisschool in 

Scheerwolde is officieel geopend. De opening is gedaan door enkele 

leerlingen van de school. Vol trots konden we de nieuwe naam en het 

nieuwe logo presenteren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor de naam waren er talloze inzendingen binnen gekomen. De 

leerlingen konden via een kleurplaat hun idee insturen, de ouders en alle 

andere mensen die mee wilden denken via een speciaal mailadres. 

Uiteindelijk is er voor de naam BS De Lepelaar gekozen. Het is een 

vrolijke naam die precies aansluit bij wat er in Scheerwolde speelt. BS 

omdat onze school uniek is in Steenwijkerland. Zowel de openbare- als de 

christelijke identiteit worden vorm gegeven in onze school. Dat betekent 

dat we geen OBS zijn en geen CBS, ofwel BS. Een basisschool waar 

iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. De Lepelaar omdat, ach dan 

wordt het stuk wel erg lang. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te 

nemen op onze website www.bsdelepelaar.nl . Daar kunt u ook leuke 

stukjes lezen en foto’s zien van alles wat wij meemaken. Het was een 

feestelijke dag en we danken heel Scheerwolde voor hun warme 

http://www.bsdelepelaar.nl/
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belangstelling. Ook danken we de bestuurders Op Kop en Accrete en 

wethouder mw Frantzen voor hun mooie woorden. Dit maakte de 

feestelijkheden helemaal compleet. 

Samen in Scheerwolde Een school starten waarin alles nieuw is, is een hele 

klus. Toch hebben we als dorpsschool al heel mooi samen kunnen werken 

met diverse partners in het dorp. Dat is erg leuk want zo hoort het te zijn. 

We zijn erg blij met de samenwerking met ’t Mosterdzaadje, De Bazuin, 

de feestcommissie, PB Scheerwolde, voetbalvereniging (waar de oud- 

papiercontainer mag staan), De Wielewaal en de Adaliahoeve. Misschien 

vergeet ik samenwerkingspartners. Dan excuses daarvoor. Maar voor ons 

voelt het dat Scheerwolde en de school elkaar omarmd hebben. Erg fijn. 

We hopen dan ook er nog vele jaren met en voor Scheerwolde te zijn. 

 

Daniel Jansma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Voorleesontbijt 21-1-2015 

                                                                                                       

       Bron: www.bsdelepelaar.nl/ 
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Peuteropvang Scheerwolde in BS de Lepelaar 
 

Peuteropvang Scheerwolde heeft haar deuren op 18 augustus 2014 

geopend. Na het wegvallen van de peuterspeelzaal in Scheerwolde bleef 

bij enkele ouders wel de behoefte bestaan om hun peuters in het eigen 

dorp met leeftijdgenootjes te laten kennismaken en spelen. Deze kinderen 

zullen op het basisonderwijs (in de meeste gevallen) elkaars klasgenoten 

zijn. Een voorschoolse fase is daarom van groot belang.  

Door bovengenoemde ouders is contact gezocht met Stichting Op Kop om 

te onderzoeken of een opvang voor peuters in Scheerwolde op een andere 

manier haalbaar zou zijn. Na gesprekken met belangstellenden is besloten 

twee ochtenden opvang aan te bieden onder de vlag van Stichting 

Kinderopvang Op Kop. De peuters kunnen op deze ochtenden 

kennismaken met elkaar en ontwikkelingsgericht spelen in een groep 

leeftijdgenoten. De peuteropvang is geopend op maandag- en 

woensdagmorgen in een eigen lokaal in de Lepelaar. Samen met juf Saskia 

en juf Geeske wordt er gespeeld, gezongen, gelezen en geknutseld. Omdat 

de wereld groter is dan alleen de peuteropvang worden er ook regelmatig 

uitstapjes gemaakt. Eendjes voeren, een brief posten, op bezoek bij een 

bedrijf, het kan allemaal!   

Peuters zijn vanaf hun tweede jaar van harte welkom bij ons op de 

peuteropvang. Wilt u meer informatie dan kunt u een kijkje nemen op 

www.kinderopvangopkop.nl. of contact opnemen met de coördinator 

kinderopvang van Stichting Op Kop op nummer 06-22257708. Mailen naar 

annette.take@stichtingopkop.nl mag natuurlijk ook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderopvangopkop.n/
mailto:annette.take@stichtingopkop.nl
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De Bazuin 

“ We’ll meet again ” 

Op vrijdag 27 maart aanstaande zal Christelijke 

muziekvereniging De Bazuin, samen met Christelijke muziekvereniging 

Excelsior Kalenberg/Hoogeweg een gezamenlijk concert geven in De 

Wielewaal te Scheerwolde. 
 

In 2013 vond al een soortgelijk concert plaats in het  dorpshuis te 

Kalenberg, dit i.v.m.  de toenmalige verbouwing van De Wielewaal. Dit 

concert is toen van beide verenigingen goed bevallen, en een vervolg kon 

dan ook niet uit blijven. 

Tijdens het concert zullen beide korpsen zelf een programma laten horen, 

maar het grootste gedeelte zal bestaan uit een gezamenlijk optreden. Want 

wat is er mooier dan samen muziek te maken? 

Laat u meenemen op de wolken van het prachtige stuk Clouds, de muziek 

van de Blues Brothers,  

de filmmuziek van Hymn to the Fallen (Saving private Ryan) en wat niet 

ontbreken mag:   

We’ll meet again. Daarnaast zullen er solistische stukken gespeeld 

worden. Een zeer gevarieerd programma dus, te veel om op te noemen. 

We zien u graag op 27 maart in De Wielewaal, aanvang 20:00uur. 
 

Om verder alvast in uw agenda te noteren: 

Op zaterdag 30 mei zal De Bazuin samen met het kamerkoor Kolkklanken 

uit Blokzijl een concert geven in de Grote Kerk te Blokzijl 

Op 5 oktober bestaat De Bazuin 95 jaar. Ter ere hiervan geven wij zaterdag 

3 oktober weer een heus proms concert  “klassiek ontmoet pop”. 
 

Wilt u niets missen houdt dan onze facebookpagina 

www.facebook/muziekspektakelklassiekontmoetpop in de gaten. 

Daarnaast zijn wij ook nog te vinden op twitter 

www.twitter.com/bazuinwetering 

Onze nieuwe website is nog onder constructie.  

http://www.facebook/muziekspektakelklassiekontmoetpop
http://www.twitter.com/bazuinwetering
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Nieuws van ’t Mosterdzaadje 

Via deze weg willen wij dank zeggen aan allen die ons geholpen hebben 

bij het tot stand komen van het kinderkerstfeest. 

Zoals;  

 

 Uw  financiële bijdrage. Dankzij de opbrengst konden we o.a. alle 

kinderen na afloop blij maken met een boekje en een sinaasappel en 

konden we alle aanwezigen een glas chocomel aanbieden. 

 De lopers die in en om Scheerwolde de deuren langs gaan voor die 

financiële bijdrage. 

 Het overleg met het team van BS de Lepelaar. 

 Alle kinderen die meededen met de sketch en de playback act. Anne, 

Thomas, Marieke, Diane, Jaap, Dianne, Dennis, Janniek en Eline. Wat 

hadden ze goed geoefend en waren ze enthousiast! Ze kregen terecht 

applaus! 

 De kinderen die hielpen collecteren en liturgieën uitdelen. 

 De man van beeld en geluid (Seije). 

 Het kerstgelegenheidskoortje o.l.v. Gijs Westerneng (dit willen we 

volgende keer weer doen, doet u mee? Laat het ons weten) 

 Alle aanwezigen die voor een volle Wielewaal zorgden waar we 

stoelen mochten bijzetten. En die meededen met de interactieve 

momenten zoals het gelegenheidskoor versterken met het lied ‘God 

kent jou vanaf het begin’. 
 

 

We kijken tevreden terug op een geslaagd kinderkerstfeest met een 

boodschap! 
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‘Het gaat wel eens mis, sorry zeggen kan zo moeilijk zijn, het lucht op als je eerlijk 

verteld waar je mee zit dat mag ook bij God. En wat kan het goed voelen om een 

ander een compliment te geven’ 

‘Als je dat kunt ben je een kanjer!’ 

 

De opbrengst van de collecte, €175, - , ging naar stichting ‘Het vergeten 

kind’ 
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Pluim 

 

Deze keer is de pluim voor….. 

 

Jan Bakker 

Jan Bakker heeft jarenlang namens de Historische Vereniging stukjes 

geschreven voor het Scheerwolder Nieuws. Daar is nu 

(helaas) een einde aan gekomen. Jan is aftredend en niet 

herkiesbaar als bestuurslid voor de Historische 

Vereniging. En daarmee is zijn bijdrage voor het 

Scheerwolder Nieuws gestopt. Natuurlijk hopen we dat 

zijn opvolger zijn taak gaat overnemen maar op dit 

moment is dat nog niet bekend. 

Jan, we hopen dat je nog wel stukjes blijft inzenden voor Scheerwolder 

Nieuws. Want dat je talent hebt voor 

schrijven heb je maar weer eens bewezen 

met je ingezonden stukje “onze buren”. 

 

       Geniet van je vrije tijd! 

Bron foto: links Steenwijker Courant en 

boven Stentor 
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Website Scheerwolde 

 

 

 

 

 

Ook in de afgelopen periode is de website aangevuld met de volgende 

informatie. 
 

Bestuur: notulen en agenda algemene ledenvergadering 2014/2015 en het 

dorpsplan 2011-2015. Het zou goed zijn dat het dorpsplan weer geupdoad 

gaat worden. We hopen een aanzet te maken in de aankomende 

ledenvergadering want we zijn uw hulp nodig! 
 

Nieuws: maandelijks wordt dit aangevuld. 

 

Voorzieningen: de tabjes onderwijs en verenigingen zijn aangevuld met 

de websites. Wilt u checken of de gegevens kloppen? 

En nieuw op de site is het tabje “ondernemers”. Wilt u weten hoe 

ondernemend Scheerwolde e.o. is? Neem dan een kijkje op onze website. 

Ook hier wil ik vragen aan de ondernemers of de gegevens kloppen. 

Uw opmerkingen kunt u sturen naar: 

plaatselijkbelangscheerwolde@gmail.com 

 

Oproep foto’s: we willen de website nog wat opvrolijken met foto’s. Heeft 

u leuke foto’s? Stuur ze naar ons emailadres en ik plaats ze op de site! 

 

Leonie de Vos 
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ONZE BUREN (ingezonden door J. Bakker) 

 

Onze "jeugdige " buren"zijn vertrokken. Toen het blad begon te vallen, de 

dagen korter werden en de temperatuur daalde verlieten ze hun verblijf. 

Veel contact hadden we niet met hen, hoogstens een opgestoken hand of 

een vriendelijk "hoi".  

Ze woonden daar in de struiken iets voorbij ons huis wel heel vrij. Ze 

waren er niet altijd, tegen donker gingen ze naar hun ouderlijk huis. Dit 

verblijf was zoiets als een tweede woning. Als ze daar gebleven waren, 

hadden ze het adres Koningin Julianaweg 82 gekregen. Maar ja, de 

gemeente zou daarvoor nooit toestemming hebben gegeven, want ze 

voldeden totaal niet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan van 

Scheerwolde. Woningbouw is daar in de houtwal aan de noordkant van 

ons dorp niet toegestaan, je mag alleen je hond daar los laten lopen. Voor 

echt bouwen moet je naar de andere kant van het dorp, waar de firma 

Hellinga al heel lang bezig is met het bouwrijp maken van het terrein. Als 

ze bij de bank een hypotheek zouden hebben gevraagd, hadden ze daar 

bot gevangen. Aan twaalf- en dertienjarigen kan nog geen lening verstrekt 

worden.  

Best bij kas zaten ze niet, want het bouwmateriaal bestond uit witte 

spaanplaat, oude gordijnen, zeildoek en plastic. Ze hadden wel grote 

plannen, want het moest aan de manier van bouwen aan de tussen bomen 

vastgespijkerde planken en latten te zien, een onderkomen worden met 

twee verdiepingen. We hebben hen wel eens op hun "zolder"zien zitten, 

zelfs een vuurtje hadden ze daar al. Toen alles nog dicht in blad zat, zagen 

we niet veel van onze buren. Alleen aan het ijverig gespijker en  

geroezemoes van stemmen  merkten we hun aanwezigheid. De groep 

bestond uit enkele meisjes en jongens. Kennelijk hadden ze op die dagen, 

als de bouwdrift bij hen toesloeg, geen behoefte om met hun mobieltjes bij 

hun ouders op de bank te zitten.  
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Ik vraag me af, of in sommige gezinnen ook kasten gemist worden na 

deze bouwerij, omdat voor kasten juist die witte spaanplaat panelen 

gebruikt worden. 

Toen het weer omsloeg en de regen viel, bleek de schamele hut toch niet 

het aangename onderkomen te zijn, zoals ze zich dat hadden voorgesteld.  

 

Naar ik veronderstel namen ze met 

weemoed afscheid van dit plekje, 

waar ze met zoveel plezier hadden 

gebouwd. Waarschijnlijk met een 

illusie minder zijn ze naar hun 

ouderlijk huis gegaan. Bovendien 

zal de honger wel geknaagd 

hebben. Dorst hebben ze niet 

geleden aan de achtergebleven lege blikjes te zien. 

Leuk, als jongens en meisjes zich zo weten te vermaken.  

Wel heel sneu voor al die mensen van de  gemeente Steenwijkerland en 

Plaatselijk Belang,  die zich zo ingezet hebben om de boswal rond 

Scheerwolde  netjes op te knappen , dat er nu zo'n  gigantische puinhoop 

achtergelaten is. Nu alle bomen kaal zijn, 

valt de troep extra op.  

Het zou geweldig zijn, als deze stoere, 

sterke jonge kerels en meiden nu ook even 

de rotzooi weg zouden halen. Bij de 

ROVA zullen ze het graag in ontvangst 

nemen. 

Of moet ik toch maar even de klachtenlijn 

van de gemeente Steenwijkerland 

bellen............. 

 

Jan Bakker 
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Toneelvereniging ‘Opnieuw Verenigd’ schittert op podium 

  

Scheerwolde - Toneelvereniging ‘Opnieuw Verenigd’ uit Scheerwolde had 

afgelopen weekend weer hun jaarlijkse toneeluitvoering in de Wielewaal 

en bracht ook dit jaar weer een spetterend stuk op de planken. Net als 

vorig seizoen speelde het gezelschap weer een blijspel, deze keer van de 

schrijver Helmut Schmidt, welke door Ben ten Velde is herschreven naar 

algemeen dialect. Met wat mooie toevoegingen van regisseur Arjan 

Zwiers, was de uitvoering een groot succes.  
 

Dit jaar speelde de vereniging ‘Geef mij maor ’n boerenjong’; een 

schitterende persiflage op het tv-programma Boer Zoekt Vrouw. De jonge 

boer Bennie Buiskool (Johan Sleurink) wil nu wel eens de juiste vrouw 

vinden, die samen met hem op de boerderij wil wonen en waar hij wel 

graag mee trouwen wil. Dus meldt hij zich aan voor het tv programma 

‘Geef mij maor ’n boerenjong’ van de regionale tv-zender. Uit meer dan 

100 kandidaten die gereageerd hedden, heeft Bennie drie dames 

uitgekozen om 14 dagen bij hem op de boerderij te komen wonen en al het 

werk te verrichten. De huishoudster Ginie (Trijntje Sloot) en boeren 

leerling Tinus (Geert Jan Bisschop) vinden dit maar niks en zijn bang dat 

ze hun baan verliezen. De opnames lopen met presentator Willem 

Draaijer (Michel Pen) niet helemaal volgens plan en er gaat van alles mis 

op de boerderij. Willem zit tegen overspannenheid aan en dat liet hij het 

publiek ook goed merken. Tinus heeft ondertussen zijn oog laten vallen 

op één van de kandidates. De dames Simone (Hanneke ten Napel), 

Marianne (Martine van Galen) en Bertha (Mariëlla Prins) zijn er van 

overtuigd dat zij als boerin op de boerderij zullen blijven. Er ontstaat 

vervolgens een spel van haat en nijd, list en bedrog. Boer Bennie kan maar 

niet kiezen en dat leidt tot grote spanningen en hilarische verwikkelingen. 

De dames worden fanatieker en doen er alles aan om elkaar onderuit te 

halen. Als vervolgens de dood gewaande vader van Bennie (Roel van 



 
23 

 

Ittersum) op de stoep staat moeten er toch echt keuzes gemaakt worden. 

Voor een miljoenenpubliek moet op tv een huwelijk worden voltrokken. 

De ietwat zenuwachtige trouwambtenaar (Derk ten Klooster) die last heeft 

van hoge nood staat klaar, maar met wie trouwt Bennie? Dat bleef tot op 

de laatste seconde onduidelijk.  

‘Opnieuw Verenigd' wist de zaal op hilarische wijze te boeien en in 

spanning te houden met ‘Geef mij maor ’n boerenjong’. In eigen dialect 

wisten ze dit stuk nog een extra persoonlijk tintje te geven om een paar 

plaatselijke boeren op de hak te nemen. Dit alles zorgde voor een zeer 

geslaagde avond uit. 
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Het Plaatselijk Belang is nog op zoek naar nieuwe 

bestuursleden. U heeft elders in dit blad kunnen lezen 

dat er 2 bestuursleden aftreden.  Wilt u meedenken en 

zorgen dat Scheerwolde nog beter op de kaart komt te 

staan? Dan is het nu de kans……. 
 

Er komen steeds meer 

verantwoordelijkheden te liggen bij 

het Plaatselijk Belang. Onze rol zal 

daarin gaan veranderen, helpt u mee?  

Meld je aan!!!!!!  
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Uitnodiging 

1e Paasdag Paasontbijt 

  
Voor alle kinderen in en om Scheerwolde! 

 

Met een plaatje uit 2014 willen we alle 

kinderen in de basisschoolleeftijd uitnodigen voor het  

Paasontbijt op  zondag 5 april 2015. 

Jij komt toch ook? 

Het duurt van 10.00uur tot ongeveer 12.00uur. 

In overleg word je weer thuis gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes Leiding ’t Mosterdzaadje 

Contact: Marrie Mooiweer  0521 371405  (marriemooiweer@hotmail.com) 
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Dorpsfeest in teken van ‘t Boerenleven 

Al kort na het feest gaat de feestcommissie 

aan het werk om het nieuwe programma 

samen te stellen. Zo zijn we dit jaar in de 

commissie gestart met drie nieuwe 

bestuursleden en hebben we  afscheid 

genomen van Jan Driezen en Bert Huisman. 

Voor komend jaar is er al een gedeelte van 

het programma bekend en dat kunt u altijd raadplegen op onze 

vernieuwde website. Deze heeft een nieuwe en frisse uitstraling.  

Hopelijk bevalt deze u! 
 

Even voorstellen: Jolande Weijs  

Mijn naam is Jolande Weijs, getrouwd met Gerrit 

Haarman. We hebben drie kinderen Emile, Lisa en 

Ella. Tot mijn 25e heb ik in Scheerwolde gewoond. 

Eerst bij mijn ouders aan de Woldlakeweg, daarna 

vijf jaar aan de Kon. Julianaweg. Later zijn wij 

verhuisd naar de Veldhuisweg bij Blokzijl op ons 

melkveebedrijf. In mijn dagelijks leven ben ik 

kapster, een gezellig beroep waar ik veel mensen 

heb leren kennen uit deze omgeving. Mijn hobby’s 

zijn onze dieren,sporten en uitgaan, vandaar dat ik een steentje bij wil 

dragen in de feestcommissie. Groeten Jolande 
 

Playbackshow gaat door! 

Om gelijk maar duidelijk te zijn: de playbackshow gaat door! De 

vrijdagavond wordt aankomend feest op dezelfde wijze ingevuld als 

afgelopen jaar, namelijk eerst de playbackshow en daarna een band. Bij de 

kinderplaybackshow is echter te weinig deelname, en vervalt komend 

jaar. De middag krijgt een andere invulling. De echte enthousiaste 
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deelnemers kunnen altijd ’s avonds voorafgaand aan de 

volwasseneneditie meedoen. 
 

Even voorstellen: Josien Velkers 

Hallo bewoners van Wetering/Scheerwolde e.o, 

Mijn naam is Josien Velkers en ben 21 jaar oud. Ik 

ben opgegroeid in de regio Oosterstreek & 

Noordwolde. Sinds maart 2013 ben ik woonachtig 

aan de Wetering en woon hier samen met mijn 

vriend Martijn de Jonge. Op dit moment ben ik 

werkzaam als Verpleegkundige binnen de Isala 

klinieken te Zwolle. Afgelopen jaar op het feest van Scheerwolde kwam er 

een oproep om nieuwe mensen te werven voor in de feestcommissie. Ik 

dacht toen hé dat lijkt mij eigenlijk best wel leuk, vooral omdat ik dan ook 

nieuwe mensen leer kennen in deze regio. Mijn doel in de feestcommissie 

is om nieuw leven te blazen in het feest en de markt weer uit te gaan 

breiden naar hoe het in voorgaande jaren was. Ik hoop dat we er in 

augustus samen een gezellig feest van kunnen maken! Graag tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Josien Velkers 
 

Band zaterdagavond: Melrose! 

Elke uithoek in Nederland heeft Melrose al 

gezien. Een sensatie die niemand mag 

missen! De populaire band Melrose staat 

inmiddels al jaren aan de top. Waar deze 

band ook speelt, iedere keer weer weten ze 

te verrassen met een spectaculaire show. 

Diverse 'gastartiesten' komen voorbij in de show van Melrose. Niets of 

niemand wordt gespaard...De komische verkleedpartijen en het geweldig 

repertoire vallen bij jong én oud in de smaak. 

_________________________ 

www.feestinscheerwolde.nl of volg en like  

onze pagina op Facebook of Twitter: dfScheerwolde 

http://www.feestinscheerwolde.nl/
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     ACTIVITEITEN 2015 
 

 

 

 

Beste dorps-, streekbewoners, deelnemers en helpers, 

Fijn dat jullie ons vorig jaar zo’n warm hart hebben toegedragen. Dit 

draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp en streek.  Het doet goed te 

weten dat jong en oud hieraan mee willen helpen/ werken. Hartelijk dank 

daarvoor. 

De omgeving in de vorm van de schone open bosrand, vernieuwde Brink 

en de mooie Wielewaal zijn  een plezier om gebruik van te maken. We 

hopen ook dit jaar weer op u en jullie te rekenen.            

Datum Voor 
wie 

Wat Tijd WAAR intree 

20 febr.  12-18  
jr. 

Jongerenavond * 19.15-
21.30uur 

Wielewaal € 3, - 

21 febr. t/m 12 
jr. 

Kinder verkleed disco 18.30-
20.00uur 

Wielewaal € 2, - 

25 febr. t/m 12 
jr. 

Vakantiekinderochtend 
(gezelschaps)spelletjes 

  9.30-
11.30uur 

Wielewaal € 2, - 

20 mrt. 12-18   
jr. 

Jongerenavond * 19.15-
21.30uur 

Wielewaal € 3, - 

4 apr. t/m 12 
jr. 

Paaseieren zoeken   9.30uur Kolk en 
dan…. 

vrij 

4 apr. Allen Opbouwen Paasbult * 13.30 
start 

Wielewaal   

5 apr. Allen Paasvuur  o.v.b. 20.30uur n.t.b.   
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24 apr. 12-18jr Jongerenavond * 19.15-
21.30uur 

   

27 apr. Allen Koningsdag *   9.30-
12.00uur 

Wielewaal vrij 

29-mei 12-18jr Jongerenavond * 19.15-
21.30uur 

Wielewaal € 3, - 

30-mei Allen Carwash * € 5, - per auto 10.00-
12.30uur 

Nabij brug n.v.t. 

14-jun 12-18jr ‘Na’-Pinkstervaren  * 18.00-
21.00uur 

Wet. O. 
16b 

€ 2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Ingezamelde oud ijzer november 2014 
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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. 


