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Algemene bestuurszaken 

Beste mensen we zijn bijna klaar, de laatste loodjes en finishing touch van 

de revitalisering is gedaan. Maar dat hebben we natuurlijk al een beetje 

gevierd met elkaar. Het was gezellig en mooi. Het dorp heeft een ware 

metamorfose ondergaan.  

De Brink, de Kolk, riolen, beplanting en bestrating. Natuurlijk zijn er altijd 

dingen die verbetert kunnen worden en dat is dan ook iets om niet uit het 

oog te verliezen en blijven op de agenda staan. Het is nu ook goed om 

onze wensen en verbeteringen weer op te nemen in een nieuw dorpsplan 

voor 2016-2020. 

Leuk om te zien dat de kinderen lekker aan het spelen zijn, dat de 

Wielewaal weer draait en de nieuwe school gestart is. We hebben veel 

bereikt met elkaar. 
 

Graag wil ik wel de kinderen vragen om gezellig te spelen en niet te 

proberen om de toestellen af te breken. Iedereen heeft er hard voor 

gewerkt om het voor elkaar te krijgen om het in Scheerwolde leuk en 

gezellig te maken en laten we het dan ook zo houden. Als je wat lekkers 

meeneemt, drinken en chips neem het dan ook weer mee naar huis en 

gooi het daar in de prullenmand. Dan houden we het samen mooi en 

schoon. Dat geldt natuurlijk ook voor het zwemplekje. Hebben jullie het 

nieuwe hek al gezien? Een aantal bestuursleden hebben de klus geklaard, 

bedankt. 

Ook het feest is goed gegaan, in een iets andere opstelling, en dat was wel 

even wennen, maar het kon goed zo op de Brink. We hebben regelmatig 

met de feestcommissie overleg gehad om te kijken wat de beste optie was 

en zo zijn we er samen uitgekomen. De Brink is erg mooi geworden! 
 

Na deze prachtige nazomer gaan we de herfst weer in. In november 

hebben we nog een oudijzer inzameling voor de Jacs.  

Mensen geniet er van. 
 

Monique Bos 

Voorzitter PB 
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BS DE LEPELAAR:  Samen de schouders eronder 

 

Naar de zomervakantie toe zijn de twee scholen in Scheerwolde steeds 

meer dingen samen gaan doen. De twee directeuren hebben heel veel 

overlegd en zijn een goede drijvende kracht geweest richting de 

samenwerkingsschool in Scheerwolde. Scheerwolde is een dorp dat steeds 

volop in beweging is. Hierbij staat het samenwerken steeds centraal. 

Samen worden er mooie dingen bereikt. Zo ook op onderwijsgebied.  

Een nieuwe school betekent een nieuwe start. Op 11 juni zijn de kinderen 

van de twee scholen samen naar de locatie aan de Koningin Julianaweg 

gegaan. Daar stonden de nieuwe juffen en meesters klaar om de kinderen 

te ontvangen. De ouders hadden al kennis gemaakt met het nieuwe team. 

Nu was het de beurt aan de kinderen. Gelukkig kennen de kinderen 

elkaar al vanuit het dorp. Dus in de klas was het al snel vertrouwd. 

Verder hebben we veel samen gespeeld en een ijsje gegeten op het plein. 

We kijken terug op een zonnige kennismaking. 
 

In de zomervakantie bleef het een drukke bedoeling in en rond de school. 

Het gebouw aan de Koningin Julianaweg heeft een flinke metamorfose 

ondergaan. De lokalen hebben frisse kleuren gekregen, de deuren kregen 

een nieuwe kleur en de ruimtes zijn opnieuw ingedeeld. Aan het eind van 

de zomervakantie was het gebouw compleet vernieuwd.  Het team kon 

toen beginnen met inrichten. Tussendoor kwam er een enkele 

nieuwsgierige leerling binnenlopen om even te kijken hoe het geworden 

was.  
 

Op 18 augustus was het zover! De nieuwe school begon. De ouders en 

kinderen mochten met een speurtocht door de school. Tijdens deze 

speurtocht kwam iedereen ook achter de nieuwe naam. BS De Lepelaar. 

Inmiddels zijn we een paar weken aan de slag en hebben we ook een 

website. www.bsdelepelaar.nl. Op 30 oktober wordt de school officieel 

geopend. Dan krijgt iedereen te horen waarom de school De Lepelaar heet 

en hoe ons logo er uit ziet. De uitnodigingen volgen nog. Graag tot dan! 

 

Daniel Jansma 

http://www.bsdelepelaar.nl/
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(foto de Stentor van 21 augustus 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

  (foto Steenwijker Courant van 27 juni 2014) 
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We kijken terug op een heerlijke zomer. 

We hadden de carwash, het Pinkstervaren 

wat dit jaar voor het eerst wél door mocht 

gaan. 

De AquaBubble en BBQ  bij het 

zwemplekje. Een middag het 

springkussen bij de Wielewaal en 3 woensdagen zomervolleybal.  

En heeft u ons gezien bij de marktkraam? 

Iedereen bedankt die meedeed en meehielp!! 

 

De komende tijd richten we ons op het najaar. 

 

11 – 19 okt 

herfstvakantie 

 

 

 

 

 

Maandagmiddag 11 oktober van 14.00  tot 15.30 uur 

Sportspel voor de basisschoolleeftijd. Op de Brink of 

slechtweer locatie zie info bij Rieneke of de Wielewaal   
 

Woensdagochtend 13 oktober 10.00  tot 11.30uur Spel of 

Knutsel in de Wielewaal voor de  Basisschoolleeftijd. 

(bijdrage € 2,50 = incl. drinken) Info t.z.t zie Rienke of de 

Wielewaal.                

8 november Oud ijzer actie !!  tussen 13.00 en 15 uur op de Brink. 

Opbrengst gaat naar de plaatselijke activiteiten. 

11 november 

2014 

Sint Maarten optocht om 18.15 uur  Brink                                                             

21 november 

2014 

Jongerenavond (12+)   19.00 – 22.00 uur in de Wielewaal (ovb)          

ff griezelen….. (bijdrage € 3,- = incl. 1 consumptie, overige 

consumpties zijn voor eigen rekening) 

22 november 

2014 

Intocht Sint bij de brug om 13.30 uur                                            

14 uur film voor de oudere kinderen (ongeveer vanaf groep 5 

á 6) en sint komt ook even snel aan. 

 

We kunnen altijd leuke ideeën gebruiken op het gebied van knutselen en 

spelen. We houden vooral van eenvoudig maar pakkend  Laat u het ons 

weten?! Dat kan via iemand van het jacs die u kent of via PBS. 
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Oud ijzer actie 

Zaterdag 8 november 

van 13.00- 15.00 uur 

Breng al uw oud ijzer, koper, aluminium, lood, zink, kortom alles 

wat ijzer is naar de Brink. Deze wordt door ons  afgevoerd en zal 

veel euro’s opleveren! 

 

Inleveren kan van 13.00 uur tot 15.00 uur.  

 

Bent u zelf niet in staat bent om te brengen, is er een mogelijkheid 

dat de jeugd het bij u komt ophalen.  

Ook grotere objecten zijn bespreekbaar voor afvoer. 

Is het te groot of bent u niet in de gelegenheid? 

bel dan Jarno Vaartjes 06-20892832. 

Graag het oud ijzer inleveren zonder aanwezige andere materialen. 

Bedankt alvast namens de jeugd van Scheerwolde  
en Plaatselijk belang. 

Wij zullen de opbrengst gebruiken voor plaatselijke activiteiten. 
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Dinsdag 11 november 

St. Maarten 
 

Samen met de drumband 

mogen we 

weer een leuke optocht 

houden tijdens 

Sint-Maarten 
 

Jij komt toch ook? 

Alleen of samen met een 

vriendje of grote zus. 

Vergeet niet die  

mooie lampion mee 

te nemen die 

je gemaakt hebt. 

18.00 uur op de Brink 

bij kapsalon Rieneke 
(tenzij anders staat aangegeven in 

het informatiebord bij de 

kapsalon) 

              Groetjes PBS en Jacs 
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Sinterklaasintocht 
 

Zaterdag 22 november 

13.15 aanvang 

13.30 intocht 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: parkeerplaats bij autogarage 

Huisman 
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Kinderkerstfeest 2014 
 

U heeft vast wel iets meegekregen van onze startzondag 14 september 

jongstleden in de Wielewaal en op de Brink. Dit geeft aan dat we in onze 

gemeente weer starten met alle activiteiten en kringen. 

Met een plaatje uit 2013 willen we u laten weten dat ook wij inmiddels 

zijn begonnen met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest van 2014 

in de Wielewaal. 

Wat vorig jaar uit nood was geboren is toen een heel geslaagde 

kerstwandeling geworden waar we zeker met tevredenheid op terug 

kijken. 

Vorig jaar was het voor het eerst niet op 1e kerstdag om 19 uur. Hoe we 

het dit jaar gaan doen is nog niet bekend. Dat laten we u t.z.t. weten. 

Stiekem hopen we natuurlijk op net zoveel hulp als vorig jaar, dat was 

echt super!!  Denkt u nu al te weten dat u ons wilt steunen in de 

kinderkerstfeestcommissie dan zijn we daar zeer blij mee.  

We horen graag van u. 

 

Hartelijke groet, 

Leiding ’t Mosterdzaadje; 

Marrie Mooiweer 

Corine Berger 

Janny Oelius 
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Dorpsfeest weer een succes! 
Een jaar voorbereiding en in drie dagen 

vloog de tijd voorbij. Drie avonden een 

band, mooie activiteiten en een 

topartiest als afsluiting. Het jaarlijkse 

dorpsfeest gaat wat de organisatie 

betreft de boeken in als een zeer 

geslaagde editie!  
 

Bestuur 

Na zo’n 30 jaar het feest te hebben 

georganiseerd, heeft Jan Driezen nu 

afscheid genomen. Tevens neemt ook 

Bert Huisman na 24 jaar afscheid. 

Bedankt voor de inzet en mooie feesten 

deze periode! 

Dan blijft er natuurlijk ruimte in de commissie over. Mocht je denken ik 

wil ook wat doen en mij inzetten voor het feest? Neem dan contact op!  

Het nummer van de voorzitter, Thom 

de Vries: 06-14889852 

 

Straatversiering  

De jury bestond dit jaar uit Harry en 

Harm van de Wielewaal. Zij zijn op 

twee momenten rond gegaan en 

hebben de versiering in het dorp 

beoordeeld. Het thema was de 

Middeleeuwen en daar is naar 

gekeken.  

nr. 1: De brug;  

nr. 2: Kon. Julianaweg 62-76 en  

nr. 3: Geert Luchesenstraat. 

 

Het thema van 2015 is: ‘t Boerenleven 
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             Foto door Parcival Koopman 

Zaterdag 9 augustus 

 

Voor het eerst in Scheerwolde werd er 

een middeleeuwse markt gehouden. 

Helaas bleef de grote drukte uit 

vanwege de regenbui tussen 5 en 9 uur 

’s ochtends, maar het was wel een 

succes. De markt kwam iets later op 

gang dit jaar en velen wisten de weg 

toch te vinden naar Scheerwolde. Dit 

jaar trok de ponymarkt ruim 100 pony’s 

en had goede belangstelling. En aan de 

andere kant van het dorp, voor de 

tweede keer op het weiland, was de 

oldtimershow.  

 

Met de landbouwmechanisatie en de 

oude motoren  gingen weer menig 

harten sneller kloppen. In de middag was er de zeskamp op de Brink. 

Prachtig weer voor deelnemers en publiek en het was genieten. 

Steenwijkerdiep 1 werd dit jaar de winnaar na onderdelen met o.a. bokje 

springen en boogschieten. 
 

Wel of geen playbackshow? 

In de Steenwijker Courant stond na het feest dat de playbackshow uit het 

programma verdwijnt. Die informatie was helaas onjuist. Het deelnemers-

aantal loopt terug en dan valt er lastig een playbackshow te organiseren. 

Het bestuur gaat kijken naar de invulling van de avonden, maar er is niets 

definitief. 

_________________________ 

www.feestinscheerwolde.nl 

of volg en like  

onze pagina op Facebook of 

Twitter: dfScheerwolde 

 

http://www.feestinscheerwolde.nl/
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De pluim 

 

Deze keer is de pluim voor….. 

 

 

De vossen van vossenjacht en alle vrijwilligers die mee geholpen hebben 

om van burendag een groot succes te maken! 
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Woensdagochtend pedicurebehandelingen in de 

Wielewaal! 
 

Wij zijn Daniëlle Bijkerk en Liane Corporaal, beiden  gediplomeerd 

pedicure.  Daniëlle is pedicure plus en medisch pedicure in opleiding,  

Liane is medisch pedicure.  

Wij behandelen voetproblemen die binnen het vakgebied van  de 

(medisch) pedicure liggen, dus ook voor de diabetische en reumatische 

voet.  

Wij zijn lid van branche organisatie ProVoet  en staan ingeschreven in het 

kwaliteitsregister voor pedicures. Hierdoor kunt u als reuma- of 

diabetespatiënt mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van 

uw zorgverzekeraar. 

Sinds een aantal maanden werken wij op de woensdagochtend in de 

Wielewaal te Scheerwolde wij hebben gemerkt dat hier vraag naar is en 

willen op deze manier de inwoners van Scheerwolde en omgeving van 

dienst zijn. 

Wilt u een afspraak maken dan kan dit via ons telefoonnummer  

tel: 0521-34 53 44 ook kunt u een afspraak maken via mail 

info@pedicurepraktijksteenwijk.nl.  

Wij zijn wegens ons werk vaak op andere locaties en kunnen niet altijd de 

telefoon opnemen maar laat u vooral uw naam en telefoonnummer achter 

wij bellen ALTIJD weer terug. 

Daniëlle is ook schoonheidsspecialiste ze heeft een eigen salon aan huis in 

Nijensleek maar op locatie kan zij kleine schoonheidsbehandelingen 

geven zoals epileren van wenkbrauwen en eventueel harsen. 

De prijzen voor een pedicure behandeling zijn vanaf €29,- wilt u meer 

informatie over onze tarieven kijk dan eens op onze website 

www.pedicurepraktijksteenwijk.nl 

Heeft u problemen aan uw voeten of vragen hierover? Blijf er dan niet 

mee rondlopen, want ook voor uw voeten geldt: voorkomen is beter dan 

genezen. 
 

Graag tot ziens in de Wielewaal!  

Daniëlle Bijkerk en Liane Corporaal 

mailto:info@pedicurepraktijksteenwijk.nl
http://www.pedicurepraktijksteenwijk.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ShuShjbLygwlWM&tbnid=XZ_E5L7Bb4JJOM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.jlpedicure.nl/&ei=P4gtVNj5NcrCPPDogMgF&psig=AFQjCNFf7HhYUn0CAf3_Q2fmxYXJZC-AUw&ust=1412356543970096
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Ik blijf mobiel, Voorlichtingsbijeenkomst openbaar vervoer 
 

Om antwoorden op alle vragen over reizen met openbaar vervoer en de 

OV-chipkaart te geven organiseert de gemeente Steenwijkerland i.s.m. de 

provincie Overijssel op 30 oktober een informatiebijeenkomst in 

Vollenhove.  

OV-ambassadeurs van de provincie Overijssel informeren tijdens deze 

bijeenkomst senioren over reizen met de bus of trein met de OV-chipkaart. 

De OV ambassadeurs informeren de deelnemers over:  

 

• het reizen met de bus of trein 

• de OV-chipkaart, hoe vraag je die aan en hoe werkt hij? 

• tarieven en abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer 

• de Regiotaxi 

 

Er is informatiemateriaal aanwezig en na afloop van de bijeenkomst kunt 

u zich aanmelden voor een proefreisje. Dit houdt in dat u met een groepje 

op een nader te bepalen tijdstip met de bus en trein gaat reizen onder 

begeleiding van een OV-ambassadeur. 

Ook is het mogelijk een persoonlijke afspraak met de OV-ambassadeurs te 

maken voor een advies op maat.  

 

Wanneer? 

Datum: donderdag 30 oktober 2014. 

Tijd: 14.00 – 16.30 uur. Vanaf 13.30 is er inloop en staat de koffie en thee 

klaar. 

Locatie: Zalencentrum De Burght te Vollenhove. 

 

Opgave is niet nodig en deelname is gratis.  
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Verslag Slagbaltoernooi d.d. 26 september 2014 

We zijn gevraagd voor een stukje in het Scheerwolde nieuws te schrijven, 

erg leuk! We hebben een slagbaltoernooi georganiseerd voor een 

schoolopdracht. We organiseerden het op vrijdag 26-09-14 en er waren 

tussen de 20 en 30 deelnemers in totaal. Wij vonden het wel leuk om te 

geven en het is ook allemaal wel goed verlopen. Hier en daar hadden we 

nog wel wat verbeterpunten maar de deelnemers hebben het ook wel leuk 

gevonden want de meeste deelnemers bleven nog langer dan 20.00 uur. 

Helaas moesten we het wel rond 20.15/20.30 uur stoppen want het werd te 

donker en het zicht werd er niet beter van. We hebben een leuke avond 

gehad en willen de kinderen en de volwassenen nogmaals bedanken.  

Lotte Oelius en Joice Wesselink 
 

Kado Wielewaal 
De Wielewaal heeft tijdens de opening een cheque van € 815- gekregen te 

besteden aan terrastafels en banken. Zie de foto voor het resultaat. 

Nogmaals dank aan de gevers: -Plaatselijk Belang – Protestantse 

Gemeente Blokzijl – Stichting Actief voor Ouderen Steenwijkerwold – 

Toneelvereniging “Opnieuw Verenigd”- Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland 

– Watersport Vereniging Scheerwolde – IJsclub Samen Een – 

Plattelandsvrouwen - Hervormde vrouwengroep “Weest een Zegen”- 

Muziekvereniging de Bazuin – Feestcommissie Scheerwolde – Eigenwijs –

Drumband T.O.G. – C.P. de Waterjuffers. 
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Toneelvoorstelling  
door toneelvereniging ‘Opnieuw Verenigd’ 

 
 

Geschreven door Helmut Schmidt 

 
Geef mij maor ’n Boerenjong 

 
 

vrijdag 6 februari & zaterdag 7 februari 
2015 

 

Zaal open: 19.30 uur 
Aanvang: 20.00 uur 

 
Vanaf 1 januari kunt u 

voor kaarten contact opnemen  
met Geert Jan Bisschop: 06 – 15 31 37 09 
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Vernieuwde website Scheerwolde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien is het u opgevallen dat de website een vernieuwde uitstraling 

heeft gekregen. In deze tijd moet je een website hebben om zichtbaar te 

zijn maar wat is het moeilijk om deze actueel te houden. 

Daarom heeft het bestuur het beheer van de website uitbesteed en zal 

Leonie namens het bestuur haar uiterste best doen om maandelijks 

nieuws aan te leveren.  
 

Ook zal de webhosting verhuisd gaan worden want dit gaat ons veel geld 

besparen. Deze verhuizing zal plaatsvinden in oktober 2014 en het is 

hierbij mogelijk dat de website voor een paar dagen offline is. 

De gemaakte foto’s van de afsluiting revitalisering en de burendag komen 

zo spoedig mogelijk op de website zodra de verhuizing afgerond is.  

Neemt u ook een kijkje op de website? 
 

Leonie de Vos 
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Historische Vereniging IJsselham 

 

WEET JIJ WAAR SEPPE LIGT    

        

Weet jij waar Seppe ligt ? Nooit van gehoord ? Ja, niet zo’n wonder. Het is 

eigenlijk net zo als met Scheerwolde. Ook van dat dorp hebben velen 

nooit gehoord. In de buurt van Giethoorn, tussen Steenwijk en Blokzijl. bij 

de Weerribben ? O ja, dan kan men het ongeveer plaatsen. 

Seppe  is een klein dorp in West- Brabant, dicht bij Roosendaal. Wat heeft 

Seppe nu met Scheerwolde te maken? Seppe heeft een Heemkundekring, 

vergelijkbaar met een Historische Vereniging. De secretaris van deze 

Heemkundekring, de heer Arno Nijssen, informeerde enige tijd geleden 

bij onze redacteur van de “Silehammer”, het verenigingsorgaan van de 

HVIJ, de heer  Jo Steenstra,  naar het beeld “Spelende kinderen “ in 

Scheerwolde. Deze Heemkundekring maakte zich bezorgd om dit beeld. 

Het mocht niet verloren gaan nu de Brinkschool gesloten werd. Mocht dat 

wel het geval dreigen te worden dan hoopte men , dat we aan hen zouden 

denken. Dan wilden ze het beeld desnoods wel ophalen om het in hun 

dorp te plaatsen. waar de beeldhouwer vandaan kwam. 

Mooi aangeboden Arno, maar je hoeft de verre reis naar Scheerwolde niet 

te maken om het beeld op te halen en het zodoende van de slopershamer 

te redden. Bij de opening van “De Wielewaal “ in april j.l. heb ik gepleit 

voor een mooie plaats voor dit beeld in ons gerenoveerde dorp. Het heeft 

voor mij en mogelijk ook voor vele  anderen een symbolische betekenis: 

Kinderen reiken elkaar de hand nu twee scholen zijn samengegaan. Ook  

voor volwassenen heeft het iets te zeggen: zoals kinderen elkaar de hand 

reiken, zullen we als volwassenen ook moeten samenwerken om ons dorp 

tot een fijne leefgemeenschap te maken. Dankzij de activiteiten van 

Plaatselijk Belang Scheerwolde is in goed overleg met de gemeente 

Steenwijkerland een prachtige oplossing gevonden door het beeldje  nu 

een prominente plaats te geven op de Brink.  

Het heeft helemaal een officiële status gekregen nu het beeldje zaterdag  
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27 september officieel is 

onthuld door mevr. Luut 

Westerink, die al sinds 1953 in 

Scheerwolde woont en Daniel 

Jansma, de nieuwe  directeur 

van de samenwerkingsschool   

“De Lepelaar”.  

Het was die dag ook de 

landelijke Burendag. Dus dat 

paste ook geheel  bij de symboliek van het beeld als teken van 

saamhorigheid. 

Arno Nijssen  is inmiddels op de hoogte. Hij schreef, dat hij heel blij was 

met de gevonden oplossing en vroeg om een foto om in de periodiek van 

hun Heemkundekring hieraan aandacht te besteden. Ook is hij van plan, 

als hij ooit in de buurt is , zelf te komen kijken “hoe het kunstwerk staat te 

schitteren` Het doet hen in Seppe goed , dat het beeld gemaakt in 1977 

door hun oud - plaatsgenoot beeldhouwer  Henk Visser zo een tweede “ 

leven” heeft gekregen. 

 

TENTOONSTELLING OVER GESCHIEDENIS KUINRE IN HCIJ 

Op zaterdagmorgen 4 oktober meerde de visserspunter KU 11 af in het 

Mallegat te Oldemarkt. Aan boord de roemruchte ridder de Heer van 

Kuinre. Vergezeld van de Zomabe’s, de drumband,werd de Heer van 

Kuinre in de prachtige koets van imke Weemstra,voorafgegaan door de 

dorpsomroeper van Kuinre die met luide stem aandacht vroeg voor deze 

opening, naar het HCIJ gebracht. Het shantykoor “De Windjammers“ 

wachtte de Heer van Kuinre op, die op originele wijze de tentoonstelling 

opende. 

De expositie is voorbereid door een commissie van PB Kuinre en de HVIJ. 

Kuinre ligt niet direct in de buurt van Scheerwolde, maar een bezoek aan 

deze expositie om meer over Kuinre te weten te komen is zeer de moeite 

waard en kan ik van harte aanbevelen. Openingstijden op maandag van 

19.00 uur tot 21.00 uur. op donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. en op 

zaterdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

 

Jan Bakker 
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Leefbaarheidsschouw d.d. 30 september 2014 

 

Op dinsdag 30 september bracht de OVKK een bezoek aan Scheerwolde 

voor een leefbaarheidsschouw. Bestuursleden en consulenten van de 

OVKK deden een rondje door het dorp en werden bijgepraat door 

vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang en Streekcentrum De 

Wielewaal.  
 

Het schouwteam werd ontvangen in Streekcentrum De Wielewaal. 

Onlangs is het vijftig jaar oude gebouw grondig vernieuwd. Op 11 april 

dit jaar vond de oplevering plaats. Sindsdien biedt De Wielewaal niet 

alleen onderdak aan het lokale verenigingsleven, maar fungeert het 

centrum tevens als pleisterplaats voor toeristen en dagjesmensen uit de 

omgeving.  
 

Na een rondleiding door de Wielewaal zette het schouwteam koers naar 

de Schoolstraat en omgeving. Kenmerkend zijn de vele huurwoningen uit 

de jaren ‘50. Momenteel kampt Scheerwolde met problemen die we ook in 

stadswijken uit de wederopbouwperiode tegenkomen: een gedateerd 

huizenareaal, met als gevolg veel verhuisbewegingen en een zwakke 

sociale samenhang.  
 

Scheerwolde heeft nauwelijks mogelijkheden om de woningvoorraad te 

moderniseren. De oude huurwoningen zijn door de woningcorporatie 

verkocht aan een Limburgse vastgoedmaatschappij, die ze weer 

doorverkoopt aan particulieren. Hierdoor zijn gemeente en dorp aan de 

zijlijn komen te staan. 
 

Geslaagd is de groenstrook aan de oostkant van het dorp, waarmee een 

mooie afscheiding is gecreëerd tussen de bebouwde kom en het vlakke 

buitengebied. In de groenstrook loopt een nieuw wandelpad met 

verrassende doorkijkjes naar het omliggende landschap. 
 

Vervolgens kwam het schouwteam aan bij de basisschool. Vorig jaar zijn 

de beide basisscholen van Scheerwolde gefuseerd. Alleen het meest 

geschikte schoolgebouw bleef in gebruik. Dat staat echter aan de rand van 
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het dorp, waardoor de oude dorpskern een hoop levendigheid is 

kwijtgeraakt. 
 

Aangekomen op de Brink bediscussieerde het schouwteam de 

mogelijkheden om dit deel van het dorp nieuw leven in te blazen. 

Momenteel heeft de Brink onvoldoende sociale functies. Het 

schoolgebouw is niet meer in gebruik en staat leeg. Op de andere hoek 

bevindt zich een besloten schenkgelegenheid. 
 

Een levendige Brink zou de exploitatie van Streekcentrum De Wielewaal 

ten goede komen. Daarmee is het hele dorp gebaat. Tot dusver blijkt dat 

de vernieuwing van De Wielewaal geleid heeft tot een grotere 

betrokkenheid van de bewoners.  
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Bericht van de Wielewaal 
 

Even een klein berichtje vanuit de Wielewaal, 

We zijn afgelopen maart met veel enthousiasme begonnen met het 

pachten en beheren van “onze” Wielewaal, na het eerste half jaar,  

2 verbouwingen en verschillende problemen verder zijn we nu op het 

punt beland dat we eindelijk kunnen zeggen, we kunnen gaan werken 

zoals we dat willen, alles is klaar!!! 

Velen van jullie zullen wel weten dat ik 11 weken terug geopereerd ben 

aan een Hernia, deze operatie heeft goed uitgepakt en ik was bezig met de 

laatste weken revalidatie. 

Hoe vervelend ook, ik kreeg een paar weken geleden weer veel last van 

mijn rug, wat resulteerde in dagen dat ik niet eens mijn bed uit kon 

komen, laat staan lopen, afgelopen week ben ik weer in Ede, waar ik ook 

geopereerd ben, door de MRI-scan gegaan, en is geconstateerd dat ik weer 

een heftige Hernia in mijn rug heb. 

Je zult begrijpen dat ik verre van blij ben en me zo nu en dan ook 

verschrikkelijk neerslachtig voel. Je wilt zoveel en je kunt zo weinig. 

Met medicijnen gaan we eerst proberen de pijn onder controle te krijgen 

en 15 oktober gaan ze een zenuw blokkade bij me zetten,  de artsen hopen 

daardoor dat de natuur zijn werk gaat doen en de hernia langzaam gaat 

verdwijnen. 

Voor de Wielewaal betekend dit dat Harm er buiten zijn eigen werk om 

zoveel mogelijk zal zijn, al dan niet ondersteund door vrijwilligers. 

Mochten er nog mensen zijn die ons af en toe willen helpen en bijstaan in 

ook schoonmaakklussen, jullie zijn van harte welkom.  

We proberen toch om ondanks alle tegenslag de Wielewaal draaiend te 

houden. 

We vragen van iedereen begrip voor deze situatie en houden jullie op de 

hoogte! 

 

Hartelijke groeten  

Harry 
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Hervormde Vrouwen Groep “Wees een Zegen” 

Scheerwolde/ Wetering 

Onze vereniging telt 18 leden. Meestal komen we de 1e woensdagavond 

van de maand bij elkaar in de Wielewaal. 

Het programma is heel divers. Met een spreker of een crea avond of 

spelavond wordt de avond gevuld. 

In het gedeelte voor de pauze wordt er gezongen en een Bijbelgedeelte 

behandeld. Vier dames verzorgen om beurten de inleiding. 

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Catrien de Vos: 0521-371440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw hek bij het zwempekje! 
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Afsluiting revitalisering / burendag 26 & 27 september  

Op vrijdag 26 september werd door wethouder Jacques Wagterveld op 

symbolische wijze het revitaliseringsproject in Scheerwolde afgerond. 

Fleur Schaap kwam de vlag van Scheerwolde via de kabelbaan brengen 

aan de wethouder en daarmee was het project officieel ten einde. De 

kinderen van de Lepelaar waren ook aanwezig vanaf 15.00 uur en hadden 

inmiddels wat drinken en wat chips gehad en konden daarna lekker 

spelen op het springkussen of voetballen in de pannakooi. 

Een aantal leden van het bestuur van Plaatselijk Belang liepen daarna met 

de medewerkers van de gemeente Steenwijkerland een rondje door het 

dorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

Het feest ging verder op zaterdag 27 september vanaf 16.00 uur. Maar nu 

onder de vlag van Burendag. Alle inwoners van Scheerwolde kregen een 

kop koffie met gebak aangeboden door de gemeente Steenwijkerland en 

konden dit ophalen bij de Wielewaal.  Daarna werd het beeld van de 

“spelende kinderen” onthuld door mevr. Wesselink (één van de langs 

wonende inwoner van Scheerwolde), Daniël Jansma (directeur Lepelaaar) 

en Monique Bos. En toen kon gestart worden met de vossenjacht.  

Er waren maar liefst 8 vossen in het dorp. Ook was er een extra vraag om 

een winnaar te kunnen bepalen namelijk “hoeveel werkbare lantaarnpalen 

heeft Scheerwolde”. Bij de uitslag bleken er meerdere winnaars te zijn 

maar door een extra vraag werd Rosanne van Beek uitgeroepen tot 

winnaar. Zij mag de wisselbeker “de  Toontje Bokaal” een jaar houden! De 

burendag werd afgesloten met het gezamenlijk etentje.  

En tijdens het eten werd er gespeeld door Eigenwijs! 

Wat een leuke 2-daagse hebben we met elkaar gehad  en gelukkig heeft 

het weer ons hierbij geholpen! 
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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. 


