
  
 
 
 

 

 

 

 

Multifunctionele Accommodatie  
In de Stentor stond een paar weken geleden dat er in 

Lierderholthuis al druk geschetst is aan het nieuwe dorpshuis. 

Zo ver zijn we nog niet, maar we zitten er dicht bij! Stichting 

Dorpshuis Lierderholthuis heeft samen met de gemeente 

Raalte een aantal architecten gevraagd om een eerste 

voorstel en een plan van aanpak maken. Deze worden 

momenteel vergeleken, om de architect te kiezen die het 

best bij ons past. Daarna gaan we dus echt aan de slag. De 

volgende stap is om iedereen in Lierderholthuis te vragen om 

mee te denken over de eerste schets. Deze wordt dan 

uitgewerkt tot een definitief plan. In dit proces is het de 

bedoeling dat iedereen in de gelegenheid is om een aantal 

maal zijn mening te geven.   

Om uiteindelijk te kunnen bouwen is er meer nodig dan 

alleen een plan. De komende tijd zullen we dan ook iedereen 

in Lierderholthuis vragen om een steentje bij te dragen. Dit 

door te helpen bij het bijeenbrengen van financiën 

(sponsoracties, subsidieaanvragen), mee te denken in een 

bouwcommissie en uiteindelijk door te helpen bij de 

daadwerkelijke bouw.  Aanmeldingen, ideeën en tips zijn nu 

al welkom! Laat je  horen via info@pb-lierderholthuis.nl . 

 

Buitenschoolse opvang  
De buitenschoolse opvang gaat van start! Na de kerstvakantie 

biedt kinderopvangorganisatie KOOS voor- en naschoolse 

opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag, daarnaast 

wordt in de schoolvakanties en bij studiedagen van school 

vakantieopvang aangeboden.  

De opvang gaat plaatsvinden in de Kerkehoek en wordt 

samenwerking gezocht met de school en verenigingen om zo 

een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van activiteiten aan 

de kinderen te bieden. We zijn erg blij met de vlotte realisatie 

van deze faciliteit voor ouders met schoolgaande kinderen en 

wensen de kinderen veel plezier in de BSO! 

 

Lierderholthuisweg   
Medio november organiseerde de gemeente Raalte een 

infobijeenkomst in café d’ Olde Wettering, waarbij 

de onderliggende afwegingen integraal gepresenteerd 

werden. De ca. 30 aanwezige dorpsbewoners hebben deze 

afwegingen en daarbij behorende consequenties intens 

bediscussieerd.  Na rijp beraad is uiteindelijk besloten om de 

bezwaren in te trekken. Omdat het voetpad onderdeel 

uitmaakt van de integrale reconstructie van de 

Lierderholthuisweg naar Lierderbroek, wordt de uitvoering 

pas in maart 2012 verwacht. De gemeente heeft beloofd mee 

te werken aan een tijdelijke voorziening. 

 

 

 

 

Toneelcommissie 
Zoals eerder gemeld heeft de Paardensportvereniging “het 

toneel” uit handen gegeven. Plaatselijk Belang 

Lierderholthuis heeft zich, met een groep enthousiaste 

toneelliefhebbers, beraden. Een viertal mensen in het dorp 

heeft nu het voortouw genomen om te proberen te komen 

tot een (of meer) uitvoering(en), die voor allen in ons dorp 

een gezellig avondje uit vormen, ontmoeting voor jong en 

oud, voor hen die hun leven lang in ons dorp wonen, maar 

ook voor hen die er nog maar pas wonen, en ieder daar 

tussenin. Deze ‘toneelcommissie” hangt onder Plaatselijk 

Belang, net zoals bijvoorbeeld ook de Sintoptocht-commissie 

en de AED-werkgroep. Zij kunnen deze klus echter niet alleen 

klaren. Wij doen hierbij een oproep aan ieder een handje wil 

helpen of ook wel eens op het podium, voor of achter de 

schermen, wil staan, om zich te melden. Kortom: we horen 

graag of je ook het toneel een warm hart toedraagt! 

Contactpersoon van de toneelcommissie is Madeleine Elshof, 

telefoon: 0572-394829.  

 

Glasvezel 
We hebben het gered! Meer dan 30% van de bewoners van 

de kern heeft zich aangemeld voor een glasvezelaansluiting. 

Alle aanmelders bedankt! Twijfelaars kunnen zich nog tot en 

met de graafwerkzaamheden kosteloos aanmelden. Begin 

2012 zal Reggefiber het glasvezelnetwerk aanleggen.  

Voor ons vormt het behalen van de 30% de aanleiding om de 

onderhandelingen over het buitengebied te voeren. Sommige 

‘plukjes’ met woningen relatief dicht bij de kern proberen we 

bij het glasvezelnet te betrekken. Daarnaast willen we in 

onderhandeling met KPN om een verdeelkast in het dorp te 

krijgen zodat de afstand van de koperverbindingen in het 

buitengebied kleiner wordt en de snelheid van internet 

toeneemt.  

 

Contributie 2012 
Vele jaren heeft Hein Elshof huis aan huis de contributie 

geïnd en daarbij de uitnodiging voor de jaarvergadering langs 

gebracht. Na het overlijden van de heer Elshof hebben we 

gesproken hoe we deze tijdrovende klus in de toekomst in 

gaan vullen. Met ingang van het jaar 2012 gaan we onze 

leden vragen om  een bankmachtiging  af te geven. Hiervoor 

hebben we een incasso contract afgesloten, waarbij we 

gemachtigd zijn om eens per jaar maximaal € 10 af te 

schrijven. Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering zullen 

we een machtigingskaart bijvoegen, we verzoeken u deze dan 

ingevuld te retourneren. 
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PB-ledenvergadering 

Noteer alvast, deze is gepland op woensdag 21 maart 2012, 

in Cafe d’Olde Wettering.  

 

Contact?:  
Via info@pb-lierdertholthuis kunt u in contact komen met PB. 

Een van ons aanschieten of de telefoon pakken kan natuurlijk 

ook: 

Lia Kloppenberg:           393397 

Mea Schutte:                 393829 

Rene Nijmeijer:              390349 

Johan-Paul Borreman: 795036 

Tineke Jansen:               393463 

 

Website Lierderholthuis 
Mede dankzij Jos Steur en Maarten Metz is de website 

www.lierderholthuis.com in de lucht. Hartelijk dank, mannen! 

De website is bedoeld om te laten zien welke mogelijkheden 

ons dorp heeft aan voorzieningen, verenigingen en bedrijven. 

Ook om elkaars agenda in te kunnen zien, activiteiten aan te 

kondigen, verslagjes van activiteiten, evenementen of 

prestaties terug te lezen. Het is wel de bedoeling dat ieder 

met bijdragen of updates via  

info@pb-lierderholthuis.nl er aan bijdraagt dat dit podium 

blijft leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beste wensen!  
PB wenst u allen een goede jaarwisseling en  

in alle opzichten een gezond 2012 toe! 

 


