Welkom

in ons dorp

In deze folder vindt u informatie over ons prachtige dorp Schellinkhout.
We hopen dat u als nieuwe inwoner hier veel aan zult hebben.
Elke 2 weken krijgt u de Dorpskrant in de
brievenbus. Hierin staat informatie over
ons dorp, de activiteiten, verhalen van
inwoners, advertenties van lokale
bedrijven, etc.

Het hart van ons dorp

Schellinkhout is een prachtig dorp
gelegen aan het Markermeer met
een landelijk
karakter en mooie gebouwen. In het
oude raadhuis van de voormalige
gemeente
Schellinkhout zit tegenwoordig de
Biebclub.

In de 14e eeuw is de Martinuskerk gebouwd. In de kerk
worden regelmatig evenementen georganiseerd door
Stg. Vrienden van de Martinuskerk.
Meer informatie:
www.facebook.com/VriendenvandeMartinuskerkSchellinkhout
Dorpskamer De Dregt, ons
dorpshuis en gymzaal.
www.dedregt.nl
www.facebook.com/dedregt/

De openbare basisschool:
de Jan Luyken-school met daarin
ook peuterspeelzaal De Bazeroetjes
(toegangs-pad naast De Dregt).
www.janluykenschool.nl
www.facebook.com/Jan-Luykenschool
De herinneringsbank, geschonken
door de geëvacueerden uit
Nederhorst den Berg.

Sporten in Schellinkhout
Onze sporten zijn verenigd in de omnivereniging
Schellinkhout met 3 locaties in het dorp:




gym, conditietraining, volleybal in de
gymzaal achter De Dregt
voetbal op het voetbalveld
schaatsen op de schaatsbaan achter het
voetbalveld (als we een goede winter
hebben 😊), de lessen zijn op ijsbaan De
Westfries

Kijk voor meer informatie op de website: www.omniverenigingschellinkhout.nl
Jeu-de-boules
Op het terrein voor het dorpshuis ligt een
jeu-de-boulesbaan. Deze is vrij te
gebruiken. Op dinsdagmiddag kunt u
meespelen in een competitie.
Wandelen
Schellinkhout heeft mooie routes,
zoals over het zomerdijkje (tegenover
de molen tot aan het strandje).
Of aan het eind van het dorp richting Wijdenes (of rechtsaf naar de dijk),
het wandelpad begint net voor de laatste boerderij.

Watersport
Op het Markermeer en het buitendijkse land vindt u, op de dagen met
genoeg wind, de kite- en windsurfers.
Het schelpenstrandje heeft een ballenlijn voor de kinderen. Het is heel
ondiep, dus om te zwemmen moet je eerst een stukje door het water
lopen of bij de Neck of Molentocht via de keien in het water gaan.

Jeugdpagina
Basisschool
Schellinkhout heeft een geweldige
openbare basisschool in het dorp.
Met leuke juffen en 2 toffe meesters! Er is een kasteel om te spelen,
een groot speelterrein voor en achter de school en een sportveld. Kijkt u vooral
even op de site: www.janluykenschool.nl of op Facebook:
www.facebook.com/Jan-Luykenschool

Peuterspeelzaal
In de school zit ook peuterspeelzaal De Bazeroetjes. Hier spelen en leren
de peuters samen met de kleuters! U vindt informatie over de peuterspeelzaal op de site: www.kappio.nl

Bibliotheek
In de Biebclub worden op dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur boeken
en films uitgeleend door kinderen aan kinderen. Lidmaatschap is gratis
en geen boetes als je een weekje te laat bent!
Superstar
Een gezellig sportevenement voor kinderen op de laatste
zondag van de zomervakantie. Met verloting na afloop.
Volleybaltoernooi
‘Verlichte bomenfeest’ is een volleybaltoernooi voor kinderen met
bingo erna. Meestal wordt dit in januari gehouden in de gymzaal
van De Dregt, georganiseerd door de Omnivereniging.
Speeltuin en voetballen
Op het pleintje tussen de Ravenstraat en de Havenweg is de kleine
speeltuin. Op het parkeerterrein bij het voetbalveld is o.a. een
voetbalkooi, maar hier vlakbij komt ook de natuurspeeltuin 😊

Verenigingsleven
Dregt
 biljarten, klaverjassen, bridgen, etc.
 vrouwenvereniging De Dregt, bijeenkomsten op de 2e maandag van
de maand, maar ook activiteiten op andere dagen. Zoals wandelen,
fietsen, excursies, etc.
 elke dinsdagavond biljarten de heren van de biljartverenging
 fotoclub
 kunstclub
 1 x per maand spelletjesmiddagen
Er zijn ook andere activiteiten in de Dregt, kijk vooral ook op de site:
www.dedregt.nl en lees de aankondigingen in de Dorpskrant.
De Kantklosschool zit in onze lagere school.
Ze hebben een eigen ingang, vlak bij het kasteel. En
organiseren regelmatig open dagen, zie hun site:
www.kantklosschoolwijdenes.nl of facebook.
De Dorpsboekenkast staat in de Dregt, hier kunt u gratis boeken halen.
En de boeken die u niet meer leest, mag u hier plaatsen. Heeft u veel
boeken over, neemt u dan contact op met de bedenkers van de
Dorpsboekenkast (Marleen Richter, Dorpsweg 63, tel.nr.: 501870, Paula
Ravensbergen Dorpsweg 129 A11 tel.nr.: 501738 of Charlotte van de
Bovenkamp, Havenweg 37, tel.nr.: 210186).
Begrafenisvereniging Schellinkhout
Deze vereniging heeft 2 uitvaartleidsters die begrafenissen en
crematies regelen (voor leden en
niet-leden), voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
Janny Posch, Ravenstraat 60,
telefoonnummer 501971.

Tips over ons dorp
Naast de nog vele actieve boeren
en fruittelers leven er zelfs
Alpaca’s hier! We hebben ook
een manege in het dorp.
Langs de weg staan vele stalletjes
met o.a.: fruit, planten, bloemen,
groenten, noten, vers geperst sap en zelfgemaakte jam. Er worden heerlijke
taarten en andere lekkernijen op bestelling gemaakt. Er is zelfs een
Schellinkhouter appel!
We noemen het Markermeer meestal het IJsselmeer.
Er zijn veel zzp’ers en kleine bedrijven actief.
De buurtbus tussen Hoorn en Venhuizen rijdt door ons dorp.
De kermis is het weekend na Pinksteren. Met Hemelvaart is er een
volleybaltoernooi met BBQ na.
Er zijn fotografie- en keramiekcursussen, maar ook (kite-)surflessen.
De Steenenkamer (Dorpsweg 61) was het
eerste huis met een stenen muur.
Dorpsweg 58 is het oude stationnetje van
de spoorlijn Hoorn-Venhuizen. Veel
woningen in Schellinkhout staan op de
monumentenlijst.
We hebben een heus bos, met een natuurspeeltuin. Er is ook
een midgetgolfbaan met speeltuin. De omnivereniging verkoopt
in november amaryllisbollen voor het verlichte bomenfeest.
In het dorp zijn verschillende B&B’s.
En we liggen op de route van het LAW Zuiderzeepad.
Sites
 historische vereniging Suyder Cogge
 www.geschiedenisschellinkhout.nl
 Schellinkhout vroeger en nu’ op Facebook

Wilt u meer weten? Dan kunt u met een van de onderstaande personen
contact opnemen, zij maken u graag wegwijs in ons mooie dorp:




Marleen Richter
Esther Kaag-Oud
Arie Oud

Dorpsweg 63
telefoonnummer: 501870
Ravenstraat 66A telefoonnummer: 501221
Dorpsweg 112 telefoonnummer: 501410

