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MAANDBLAD: juni 2018  33e jaargang no. 390 
 

Banknr. 1237.63.177 t.n.v. Stichting Schutse Bengel‐Noordscheschut 
  

Redactie:  
e‐mail redactie:   schutsebengel@hetnet.nl 
R. Benjamins  Van Marleweg 11, 7914 RB  tel. 343401 
 

Advertenties en financiën: 
L. Benning  Van Marleweg 7  tel. 343081 
 

Algemeen: 
B. Benjamins, voorz.  Mr. Kosterweg 12  tel. 342009 
J. Snippe, secr.    Jan Naardingweg 2  tel. 342905 
L. Benning, penn.  Van Marleweg 7  tel. 343081 
J. Strijker    Achteromsedijk 9  tel. 341972 
 

Inleveradressen kopij: 
R. Benjamins    Van Marleweg 11  Noordscheschut 
 

Bezorgers: 
Aron Bisschop      Zwarte Dijkje 4   tel: 06‐14520939 
Amber Bruins    Van Marleweg 17  tel: 343752 
 

Website:  www.noordscheschut.com 
Facebook:        www.facebook.com/deschutse.bengel 
   

De volgende Bengel verschijnt vanaf 17 juli 2018 
  

Kopij binnen op 10 juli 2018. !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van de vereniging Vrouwen van Nu ‐ 
Noordscheschut         (De bengel wordt geniet op 17 juli om ca. 18:30 uur)  

0900‐8844 Geen spoed maar wel politie 
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Weekenddiensten huisartsen Noordscheschut: 
 

Centrale Huisartsendienst Drenthe Tel: 0900 – 112 0 112 
Huisartsenpost is uitsluitend bestemd voor spoedgevallen. 

 

Telefoonnummers huisartsen Noordscheschut:  

Praktijk Ettenheim (Damman): 0528‐745060 
Receptenlijn:  0528‐745062 
Huisartsen Praktijk N. Schut (Dahler): 0528‐741012 
Receptenlijn:  0528‐741012 

 

 
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. , Uitvaartnummer: 06 ‐54377180    
Uitvaartverzorgster: Mevr. E. Otten,. b.g.g. Tel: 0528 ‐343837 
Penningmeester/Ledenadministratie: Dhr. H. Mulderij. Molenweg 30,  

                    7936 PB Tiendeveen, Tel: 0528‐764000 
 

Informatie over de vereniging kunt u vinden op onze website: 
www.uitvaartvereniging‐nieuweroord.nl 
Voor vragen of het doorgeven van wijzigingen (geboortes/adreswijzigingen) 
kunt u ons ook mailen: info@uitvaartvereniging‐nieuweroord.nl 
 

 
 
De Cirkel contactpersonen:  De Cirkel Tel:0528‐343555 
Agendabeheer: R. Giethoorn, 0528‐341875,  
Voorzitter: A. Vos‐Schepers, 0528‐342869 
 

 
Plaatselijk  Belang:  Voor  het  inleveren  van Ideeën  of  informatie 
aangaande ons dorp kun je bij “Het Miniatuurtje” terecht. 
 

  

Mededelingen 
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                 Van de redactie: 
 

 

Wat een bijzondere mooie bijlage bij de Hoogeveense 
Courant vorige week woensdag i.v.m. 50 jarig jubileum van “De Jonge 
2 Wielers”.  Namens ons allen van harte gefeliciteerd met deze 
bijzondere mijlpaal en succes met alle feestelijkheden die jullie 
houden.   
 
Wat waren wij weer volop in het nieuws hé de afgelopen weken, van 
een reebokje die zelfs 2 x te water ging tot roze sprinkhanen aan toe.  
Vorige week heeft ook nog een afvaardiging van de Provincie Drenthe 
i.s.m. Landschapsbeheer Drenthe ons bos bezocht om met eigen 
ogen ‘ons project’ te zien en te horen.   
 
Ons dorp blijkt ook onder de recreatievaart in trek te zijn want zo 
vertelde burgwachter Klaas mij dat hij dit seizoen al vele 
internationale gasten heeft mogen verwelkomen, Finland, Rusland en 
zelfs uit Australië, overal komen ze vandaan en de oostenburen uit 
Duitsland en de overburen uit Engeland hadden onze vaarroute al 
ontdekt.  Maar gelukkig spreken wij op het dorp vele talen dus een 
broodje halen in Fins, Russische of Duits moet vast wel gaan lukken 
. 
 
Voor de zomervakantie is dit nog een ‘gewone’ laatste bengel.  De 
volgende bengel wordt de Feestweek Bengel en dus een 
bewaareditie, want de Feestweek is pas eind augustus.  Wij sluiten 
het seizoen af met weer leuke activiteiten voor ieder wat wils van 
Wandel 3‐daagse tot NK Jeu de Boules toernooi tot aan Kunstzinnige 
Tuinen aan toe, heel gevarieerd.  Van alle activiteiten staat verder op 
de in bengel meer informatie.   
 
 

Veel leesplezier,   Roel & Paula                       
www.facebook.com/deschutse.bengel  
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      J. Alberts  Molenweg 32A   

      7936 PB Tiendeveen 

      T O528 342632       

      M 06 29 24 74 73 

      W www.thunebed.nl    

      E info@thunebed.nl   
 

  Hoogeveenseweg 37, Pesse 
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Middenraai 72               Voor Uw warm en koud buffet        
7912 TL Nieuwerooord          Barbecue 
telefoon 0528‐278146             Hapjes schalen e.d 
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Stand van zaken Belevingsbos Noordscheschut  
 
Zo vlak voor de zomervakantie willen wij jullie als dorpsbewoners informeren 
over de stand van zaken betreft het Belevingsbos.  Wij zijn nu een jaar 
onderweg als werkgroep en het eerste half jaar zijn er voornamelijk 
verschillende overleggen en rondgangen door ons bos geweest met allerlei 
partijen die of werkzaam zijn in ons bos, zoals de eigenaar Gemeente 
Hoogeveen, Waterschap Drenthe maar ook bijvoorbeeld met 
Landschapsbeheer Drenthe die de kennis in huis hebben betreft natuur, 
onderhoud en ook heel veel samenwerking heeft met burgerinitiatieven.   
Alle partijen zien in dat onderhoud aan het bos noodzakelijk is en kunnen zich 
vinden in de wensen die wij hebben met het bos en dat zijn wensen van 
allerlei doelgroepen die gebruik maken van het bos, zoals bijvoorbeeld de 
basisschoolkinderen die heel graag willen spelen in het bos,  
natuurliefhebbers die de wens hebben voor een vlinder Idylle, maar ook goed 
begaanbare wandelpaden staan op onze wensenlijst.  
 
Ondertussen werd ons bos goed op de proef gesteld met o.a. de Essenziekte 
en de vele regen die is gevallen begin dit jaar.  Daarmee kwamen ook gelijk 
nieuwe problemen in beeld zoals de afwatering van de sloten.  Er moest hier 
en daar een duiker vervangen worden en de sloten moeten beter kunnen 
doorstromen dus schoner/uitgebaggerd worden.  Deze werkzaamheden zijn 
afgelopen week uitgevoerd, nou ja bijna, het grote en zware materiaal kan 
niet overal bij dus dit wordt een aandachtspunt voor ons als werkgroep.  
Zoals jullie hebben kunnen zien in het bos is de Essenziekte ook aangepakt in 
de vorm dat alle bomen, die een gevaar opleverde voor de wandelaars. om 
zijn gezaagd.  Meer dan 200 kub ‘hout’ is er omgezaagd. Naast dat wij dit hout 
mogen verkopen voor stookhout gaan wij dit hout ook gebruiken voor 
bijvoorbeeld speelattributen voor de kinderen.   
 
Inmiddels heeft Landschapsbeheer Drenthe voor ons een onderhoudsplan 
opgesteld en is ons bos in 11 vakken gedeeld om zo handzamer het 
onderhoud van het bos te kunnen aanpakken, maar naast onderhoud kunnen 
dan ook allerlei wensen verwerkt worden.  Zo is het eerste project dat wij 
voor 1 januari 2019 moeten realiseren i.v.m. subsidie, een Peuter‐ en Kleuter 
belevingspad aanleggen. Wat voel ik, wat zie ik, wat kan ik…………..  zijn 
belevingen die wij in het doe‐pad willen verwerken. Wij zijn daarvoor ter 
inspiratie o.a. naar het Roekerpad in Echten en het Muizenpad in Nieuwlande 
wezen kijken.   
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Dan hebben wij onlangs ook een veldbezoek gehad van Landschapsbeheer 
Drenthe met afgevaardigden van de Provincie Drenthe of burgemeesters van 
andere Drentse gemeentes om te zien hoe wij ondersteund worden. Dit heeft 
hopelijk positieve invloed  op (financiële) ondersteuning voor ons de komende 
jaren, in de vorm dat wij begeleid blijven worden door Landschapsbeheer 
Drenthe.  
 

In het najaar willen wij weer een schoonmaakdag met een bosactiviteit 
organiseren en ook gaan wij een inloopavond organiseren om meer 
betrokkenheid en extra helpende handen te kunnen werven om o.a. het 
Peuter‐ & Kleuterpad te kunnen aanleggen.   
 

Voor nu nemen wij als werkgroep en vrijwilligers even een periode van 
zomerrust, maar wij hopen dat jullie het bos blijven bezoeken want dit jaar 
zijn er nog nooit zoveel bloeiende planten in ons bos geweest en is er vol op 
levenslust in de wateren en hebben wij voor een korte periode zelfs een Ree 
een ‘huis’ mogen aanbieden en het insectenhotel is een groot succes. Al vele 
wilde bijen hebben daar hun eitjes gelegd, dat kan je zien want de 
bamboepijpjes of gaten in de boomschijven zijn met modder afgedekt. Voor 
nabije voedsel is er akkermengsel, zonnebloemen  gezaaid en Koninginnen 
kruid ingeplant.    
Een echt belevingsbos dus.  
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  Verhuizing Fysiotherapie Roel Schoemaker  
 
Ik ben verhuisd. Per 1 juni zet ik mijn fysiotherapiepraktijk voort aan de:  

Molenweg 71A 

7914RS Noordscheschut  

( naast café Troost; parkeren voor de deur)  

Tel. 0528‐343518  

Mob.: 06‐43453799  

Email: roelschoemaker@hotmail.com  

Website: http://fysioschoemaker.intramedonline.nl ( wordt aan gewerkt ).  

 

U/jij bent daar van harte welkom voor:  

. algemene fysiotherapie  

. haptonomie  

. bedrijfsfysiotherapie  

. tractiebehandeling Carpaa1Tunne1Syndroom  

 

Vanwege een zakelijk conflict zag ook ik mij genoodzaakt te vertrekken uit het 

gezondheidscentrum.  

Wist u dat u een vrije keuze heeft in welke fysiotherapeut u bezoekt?  

Of uw huisarts kan u verwijzen ( maar u bepaalt zelf door wie u behandeld wilt 

worden) of u belt. rechtstreeks . Beide opties worden door uw 

zorgverzekering vergoed.  

Ik blijf mijn 40 jaren ervaring in dit vak inzetten om u zo goed mogelijk te 

behandelen. 

  

Tot ziens aan de Molenweg.  

Hartelijke groet,  

Roel Schoemaker 
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VEMO TRACTOREN 
  IN‐ EN VERKOOP VAN:  ‐ TRACTOREN (ONDERDELEN) 

    ‐ WERKTUIGEN 
    ‐ ZEECONTAINERS 

 
WWW.VEMOTRACTOREN.NL 

ZEPPELINSTRAAT 3  |  HOOGEVEEN  |  H. VELD 06‐22291314  |  B. MOL 06‐21266689 
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De stratencompetitie tijdens de feestweek 2018: 
 
Zoals u vorig jaar heeft kunnen lezen hebben we de taken verdeeld over de 
straten. Hilma Hooijer is voorzitter en Roelof Krikken notulist. 

Het thema is dit jaar STEDEN, waarbij elke straat een stad kiest. 

1. De joker: (Hoveniersland)  

Maandag 27 augustus 2018 
Tijdens de optocht wordt de joker meegenomen en daarna beoordeeld. 

2. Beachvolleybal: (Jan/Boogerdweg)       
 
Maandag 27 augustus 2018 vanaf 18.00u. 
Minimaal 1 team; Minimaal 4 spelers in het veld.  
Minimumleeftijd 14 jaar. 

3. Jeu de Boules: (Hoveniersland) 
 
Dinsdag 28 augustus 2018 
Vanaf 13:00 uur aanwezig; Start om 13:30 uur 
Minimaal 2 deelnemers; Koppels van 2. 

4. Pubquiz:  (Mr. Kosterweg)        

Dinsdag 28 augustus 2018 ’s avonds 
Iedere straat levert een team van minimaal 3 en maximaal 5 personen. 
Minimumleeftijd 14 jaar. 

 

5. Sjoelen:   (Van Marleweg)    

Donderdag 30 augustus 2018 
Aanwezig vanaf 13:45 uur; Start 14:00 uur  
Minimaal 2 personen. Minimale leeftijd 14 jaar 
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6. Buikglijden o.i.d.:    (Zwarte Dijkje/Veenlandweg) 
 
Donderdag 30 augustus 2018 ’s middags 
Minimaal 1 jongen en 1 meisje per straat. 
Leeftijd 11‐ 16 jaar. 
 

7. Kraak de kluis: Noord/Schooldijkje en Vijzel/B./Komenij) 

Donderdag 30 augustus 2018  
Aanwezig 18:30 uur; Start 18.45 uur, eindtijd uiterlijk 21.00 uur 
Door het beantwoorden van vragen tijdens een tocht en door spelletjes als 
snelste uit te voeren, kun je cijfers voor de code verzamelen om de kluis te 
kraken.  
Minimaal 5 personen. Minimumleeftijd 12 jaar. 

8. Koppelklaverjassen: (Drostenraai e.o.)  

Vrijdag 31 augustus 2018  
Aanvang: 13.30 uur 
Het is een koppeltoernooi dus er wordt met minimaal 2 personen gespeeld. 
Je moet per persoon € 3,00 betalen, dan ding je ook mee naar de prijzen. 

9. Playbackshow: (Krakeel) 

Vrijdag 31 augustus 2018 
Aanvang 20:00 uur 
Alle leeftijden 

10. Zeskamp: (Bloklandweg) 

Zaterdag 1 september 2018 ’s middags. 
Minimumleeftijd: 12 jaar  
 
In de komende periode komen de stratenvertegenwoordigers bij u langs om 
het opgaveformulier bij  u op te halen. Laat ze niet in de kou staan en geef u 
massaal op! 
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                                        Studio Tyara 
              Praktijk voor massage therapie & schoonheidsverzorging 
 
Shiatsu therapie                                                                   Schoonheidsspecialist 
Voetreflexzone therapie                                                          Visagie & Grime             
Sport therapie                                                                          Elektrische epilatie 
Manueel praktizijn®                                                                Zonnebank & Sauna 
                                                  Netty 
 E:studiotyara@planet.nl         Geeserraai 3                              www.studiotyara.nl 
                                            7938 TE  NIEUW BALINGE 
Behandling op afspraak          T:0528 321717                           Lid:NGS-ANBOS-NVST-SRBAG  
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“Wat wast dat mooi Jannes!” 
“Watte?” “De afgeloop’n Bartes 
en Jannes moand.” “Hoe dat zo?” 

“Wij 
hebt de 
joarmar
kt, 
ofwel; 
de 
zomerbr
aderie 
‘ehad..
met 
lee’mde 
meziek. 

We hebt een plantdag ‘ehad. 
Prachtig hoe dat volk zo met de 
voet’n in de grond stunden. We 
hebt zwummende reeën  ‘ehad, die 
‘ered bint van een zekere 
verdrinkingsdood en natuurlijk 
hun redders. We stoat nog iens 
een keer in’t Olde Wief, de 
Hoogeveensche Courant, dat we 
geboor’n bint op de dartig 
morg’n. Wat dat ok weez’n magt. 
En Noordscheschut is nog steeds 
eerste klas!!!” “Ja, ai dat zo 
achter elkaar opnuumt, dan bint 
wij toch wel actief as 
Schutters. Moar ik heur oe 
eigenlijk ok dat ie met wat 
vroag’n zit.” “Ja, dat heb ie 
goed ‘eheurd. Wat is’t verschil 
nou tussen een zomerbraderie, of 
een joarmarkt?” “Nou, Bartes, 
dat weet ik toevallig. Het woord 
“Braderie” komp eigenlijk van 
Braderij en is ontstoan in Zuud 
Afrika, of in Suriname. Da’s 
niet helemoale dudelijk. Moar in 

de zomer verkocht’n de meins’n 
eet’n op de stroate. Vake 
broad’n ze de kiepepoot’n of 
aanders lekkers. En ’s winters 
dan kun dat niet zo gemakkelijk, 
dus gung’n ze noar binn’n en 
verkocht’n dan spullegies op 
zogenaamde rommelmarkt’n. “Fancy 
fair” nuumt ze dat in Amerika. 
“Braderie” is dus een woord dat 
samen ‘esmult’n is met dat 
Amerikaanse woord. Moar dat weet 
ze niet zeker. Ze magt het mij 
gewoon “braderije” nuum’n.” “Oh 
Jannes, dat he’j 

goed uut ‘elegd.” “Dankjewel 
Bartes.” “En hoe zit dat dan mit 
die plantdaag’n. Want ik heb 
‘eheurd dat ai niet in de zomer 
magt plaant’n.” “Dat klöpt 
Bartes. Aans dreugt de wortels 
uut. De gruikracht zit veural in 
de ontkiemingstied van een 
plaante. Natuurlijkgewies komp 
zoen plaante uut as de 
sapstroompies noa de winter 
actief wordt. As doar teveule 
dreugte op komp, dan giet de 
plaante dood. Dus uuterst tot 
half juni en op zien vrogste 
half oktober is een veilige tied 

Bartes en Jannes  
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umme ding’n te plaant’n.” “Man 
Jannes, wat leg ie dat toch weer 
goed uut.” “Dankjewel Bartes.” 
“Moar nou een moeilijke vroage: 
Waorumme springt die reeën hier 
toch steeds in’t kanaal?” “Nou 

Bartes, 
dat kan ik oe uut legg’n. 
Afgeloop’n joar bint er 
waarschijnlijk veule reeën in de 
buurte geboor’n. Moar as ie goed 
op’elet hebt, dat he’j ok 
‘eziene dat ze allemoale geweien 
hadd’n.” “Ja, dat klöpt!” “Dat 
bint dus allemoale bokkies, want 
geit’n hebt gien gewei. En die 
bokkies wordt vrijwel direkte 
deur de moeder af’estoot’n zo 
gauw as dat kan. Soms zie 
weliens van die groep’n reeën. 
“Sprongen” nuumt ze die. Moar 
doar zit vrijwel nooit meer dan 
iene bok bij, of soms een jong 
bokkie. Moar zoen ree is 
eigenlijk een solitair dier, die 
leeft allend. En as ze zin 
kriegt umme zich voort te 
plaant’n, dan trekt ze op mekaar 
an. En dan is gien kanaal te 
bried. Dus dan zwumt die bokk’n 
regelmatig in’t kanaal. Ai d’r 
meer van wilt weet’n kiek dan op 
www.reewild.nl.” “Tjonge jonge 
Jannes, ie kunt hoaste 
schoelmeister word’n.” 
“Dankjewel Bartes.” “Moar dan 
heb ik nog een vroage, Jannes: 

Nou heurde ik Albert Metselaar 
vertell’n dat Noordscheschut 
geboor’n is op de dartig Morgen. 
As ik dat an een westerling 
vertelle, stuurt he’j mij 
direkte noar het gekk’nhuus…” 
“Nou Bartes, Gekk’nhuuz’n hebt 
we niet meer, we hebt wel 
afdelings veur onbegreep’n 
meins’n. Dat kan de psychiatrie 
weez’n, moar um op oen vroage 
trogge te koom’n; Een morgen was 
vrogger een oppervlaktemoat. En 
vake ai kleigrond hadd’n, of 
zaandgrond, of mergel, dan was 
die oppervlakte verschillend, 
moar hier was dat ongeveer 0,85 
ha.. Dat kwam omdat een “morgen” 
de oppervlakte was van het laand 

dat in 
een 
ochten
d kun 
word’n 
‘eploe
gd. ’t 
Is een 
olde 
Europe
se 

oppervlakte moate, moar dus 
kleiner dan een hectare. 
Eigenlijk net as dat een schepel 
een olderwetse inholdsmoate is.” 
“Jannes, Jannes, woar haal ie 
die wiesheid vandoan? En 
woarumme is Noordscheschut nou 
in de eerste klasse ‘ebleev’n?” 
“Dat weet ik niet Bartes, doar 
heb ik gien verstaand van.” “Nou 
Jannes, dat valt mij van oe 
teeg’n: Umdat ze zo goed 
voetbalt natuurlijk! Moar ik 
mark het al Jannes, ie bint an 
vakaantie toe.”       
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten. 
Eigen transport en werkplaats 
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Veel variatie in kunst en tuin tijdens 4de editie 

Kunstzinnige Tuinen Noordscheschut 
 

30juni van 11:00 ‐ 17:00 uur 
Start/info: Zwarte Dijkje 35 

Entree: Gratis  

Op zaterdag 30 juni stellen een 13‐ tal inwoners van Noordscheschut hun 
tuinen open voor publiek en niet alleen voor publiek maar ook voor een 
kunstenaar. Een bijzondere combinatie voor degene die passie heeft voor 
tuinen en de liefde voor de kunst.  

Het is de werkgroep weer gelukt om een gevarieerd aanbod van tuinen en 
kunst aan te bieden. Zowel in de tuinen als in de kunst zijn er veel nieuwe 
deelnemers. Waar mogelijk is, zullen kunstenaars ook ter plekke aan het werk 
gaan.  

De tuinen variëren van grote tuinen tot kleine tuinen en variëren ook in stijl. 
Er zijn boerentuinen, Engelse bordertuinen, creatieve tuinen, rustgevende 
tuinen, tuinen waar ruimte is voor een groente en dieren, beginnende tuinen, 
authentieke tuinen. Kortom voldoende variatie en daarin kan de bezoeker zich 
vast herkennen in één van de 13 tuinen.  
 
Niet alleen in de tuinen zit veel variatie maar ook bij de deelnemende 
kunstenaars. Zo zijn er kunstenaars die stillevens vastleggen, 
bloemschilderijen maken, met felle kleuren werken, met verschillende 
technieken werken zoals met olieverf of acryl.  Maar ook kunstwerken in de 
vorm van porselein. keramiek, beelden, glas, quilten en andere bijzonder 
materiaal zijn te zien in één van de 13 tuinen. In sommige tuinen zijn 
meerdere kunstenaars te zien omdat die bijv. in groepsverband bij een 
schildersclub zitten of samen aan een kunstproject werken. Wij hebben zelfs 
dit keer een primeur want Kunstenaar Geert Oldenbeuving stelt zijn nieuwe 
werken bij ‘ons in de tuin’ voor het eerst tentoon. En ook bijzonder is om te 
noemen dat de dagbesteding van de Wendakker met hun gemaakt ‘kunst’ ook 
deelnemen in de tuinen.  
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Een bijzondere toevoeging aan de deelnemerslijst is de Volkstuinvereniging " 
Tiedverdrief"  ‐ locatie achter de 'van Marleweg'. Vorige editie deden ze voor 
het eerst mee en hier is door de bezoekers enthousiast op gereageerd.  De 
moestuin groot of klein is niet meer weg te denken in deze tijd waar iedereen 
bezig is met gezond en duurzaam voedsel.  Maar hoe leg je eigenlijk een 
moestuin aan en wat is er allemaal te verbouwen, en wanneer moet je zaaien 
en oogsten??? Op al deze vragen geven de leden van de Volkstuinvereniging " 
Tiedverdrief" jullie graag antwoord. Zij zullen de gehele dag aanwezig zijn op 
de 'groentetuin' en stellen hun kennis beschikbaar.  
 
De 13 tuinen en de Volkstuinen liggen mooi verdeeld over heel 
Noordscheschut en geven daarbij gelijk een mooi beeld van ons dorp aan.  De 
tuinen zijn zowel per auto als fiets bereikbaar maar wij adviseren om met de 
fiets te komen i.v.m. parkeren en per fiets kan je sneller van de ene tuin naar 
de andere.  
 
Dit jaar wordt alles vastgelegd door een aantal hobbyfotografen  en voor hen 
ook een bijzonder project om alles mooi in beeld te krijgen.  
 
Iedere bezoeker ontvangt bij het start/info punt een Kunstzinnige Tuinen Tas. 
Door een aantal middenstanders uit Noordscheschut wordt er " iets lekkers 
voor onderweg" of "iets bijzonders wat te maken heeft met Kunst & Tuin" in 
de tas gedaan. Deelnemende middenstanders zijn: Tuincentrum Strijker ‐ 
Bloemen en kadoshop "Het Miniatuurtje" ‐ Attent Noordscheschut ‐ Café 
Troost ‐ Bakkerij De Soete Suickerbol". Maar het belangrijkste dat in deze tas 
zit is een duidelijk route van alle deelnemers met een korte beschrijving van 
de tuinen en kunst. De route en de deelnemerslijst is straks ook te bekijken op 
de site www.noordscheschut.com. (we gaan er vanuit dat we genoeg tassen 
hebben maar….OP = OP!  ‐ en de tassen worden tot 14:00 uur uitgegeven, de 
route blijft de hele dag te verkrijgen.)  
 
Werkgroep Kunst & Cultuur Noordscheschut 
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Wist u dat wij uw boodschappen bij u thuis of op uw bedrijf bezorgen? 
Dat geld ook voor gekoelde dranken! 
 
U KUNT DEZE TELEFONISCH OF VIA MAIL BIJ ONS BESTELLEN. 
 
Daarnaast kunt  u ook de door u zelf verzamelde en betaalde 
boodschappen bij ons achterlaten. Wij zorgen ervoor dat deze bij u 
thuis bezorgd worden.  
 
GRAAG TOT ZIENS BIJ ATTENT NOORDSCHESCHUT 
ZWARTE DIJKJE 26, 7914 PC Noordscheschut, 0528-344191 
noordscheschut@attent.info  

Van maandag tot en met zaterdag open van 8.30 tot 19.00 uur. 
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ATELIER TUIN DELIBRE. 
 
Deze zomer organiseren wij enkele kunstzinnige activiteiten en net als vorig jaar enkele tuin 
(f)luister concerten. Akoestische concerten waarbij de vogels ook mee zingen dus lekker 
genieten! 
 
Zaterdag 23 juni 20:00  
Cancao 2.0 
Janna van der Honing was de zangeres van Souldada de band van gitarist Herman Woltman. 
 
Zaterdag 7 juli 20:00 
May and June 
De zussen Anouk & Yora Triezenberg uit Assen zingen als twee engeltjes. 
Ze schrijven over het leven met thema's als liefde en verlies. 
 In 2012 deden ze mee aan PopSport, waarbij ze werden gecoached door Tangarine. 
  
Zaterdag 21 juli 20:00 
De Vliegende Hollander  
Theater Het Nieuwe Masker 
*Entree: 8,= per persoon 
 
Reserveren is noodzakelijk! 
Kaarten voor de tuinconcerten kosten 10,= pp  
Bestellen via: info@delibre.nl of via tel.0528‐37 37 66  
Atelier Delibre Middenraai 41 A 7912 TG Nieuweroord (Dr) 
 
* beperkte zitplaatsen, wil je verzekerd zijn van een zitplaats neem dan je eigen tuin (klap) stoel 
mee! 
(bij regen houden we een huiskamerconcert en gaan we dus naar binnen ;‐)  
 
Zaterdagmiddag  14 juli & 28 juli 14:00 – 16:00 
Dikke Dames  ‐ Vrolijke koe ‐  Ruim hart – Eigen huis  of Vrij – Schilderen! 
 
Een middag ‐ workshop waarbij u onder begeleiding van kunstenares Delia Bremer aan het werk 
gaat. U krijgt persoonlijke aandacht en uitleg om met acrylverf en verschillende materialen te 
werken op doek van 30x30 3D. Geef bij opgave aan wat je graag zou willen schilderen.  
 
Minimale deelname zijn 4 personen voor deze workshop. 
Kosten: 22,= per persoon incl. koffie/thee en lekkers. 
Voor opgave en meer informatie kunt u bellen met Atelier Delibre in Nieuweroord 
tel.0528 37 37 66 of mailen info@delibre.nl 
 
Middag – Workshops zijn er als verjaardag viering, vriendinnen of collega’s in de vorm van 
teambuilding mogelijk, data in overleg. 
 
Voor meer informatie of reserveringen bel 0528 373766 of mail info@delibre.nl  
Delia Bremer – Atelier Delibre Middenraai 41 A 7912 TG Nieuweroord (Dr) 
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Programma  

Feestweek NIEUWEROORD 
21 augustus tot en met 25 Augustus 

 
 
Dinsdag 21 augustus: 
19.00 uur     Start optocht voor jong en oud en aansluitend ballonen oplaten.  

Na afloop is er uitreiking voor de mooiste, origineelste 
jeugddeelnemer en joker 

20.30 uur     Tent Quiz 
 

Woensdag 22 Augustus  

10.00 uur     Start kinderochtend en dit jaar zoeken we het hogerop    
12.30 uur     inschrijven klaverjassen 
12.45 uur    Start klaverjastoernooi 
20.00 uur     Bingo in de feesttent 

 
Donderdag 23 augustus 
 8.30 uur     inschrijving motortoertocht 
 9.30 tot 10.30   inschrijven en start fietstocht 30 en 50 km (finish tot 17.00 uur !!) 
 9.30 uur    inschrijving scootertocht en start 
20.00 uur     Playbackshow 

 
Vrijdag 24 augustus  
10.00 uur     kinderochtend Zeskamp 
13.00 uur     inschrijven eierengooien en ringsleeen   
13.30 uur     start eierengooien en aansluitend ring sleeën  
16.00 uur     Penaltyschieten 
20.30 uur    The Bronx heeft dit jaar “Mental Theo” voor ons geregeld!! 
 
Zaterdag 25 augustus 
10.00 uur   kinderochtend met voor de jeugd van 4 tm 7 jaar vossenjacht en 8 

tm 12 jaar mogen undercover bij een bende 
12.45 uur   Zeskamp (dit jaar vindt deze plaats op en om de Hoogeveense 

vaart tegenover de basisschool) 
  Aansluitend huldiging en uitreiking Beste buurt 2018 
20.30  Feestavond met dit jaar de BARCODE Band  
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Peuterspeelgroep De Skutterties 
 
Dit jaar hebben we ook weer onze jaarlijkse bloemenactie gehouden. De peuters 
kregen een intekenlijst mee waar familie, buren en kennissen bloemen op konden 
bestellen. Ook dit jaar was het weer een geslaagde actie. Amy Kuiper had de 
meeste bloemen verkocht en heeft daarvoor een leuk cadeautje gekregen.  Van de 
geweldige opbrengst zijn we o.a. met de peuters een dagje uit geweest  naar de 
Drentse Koe. Ook gaan we nieuw materiaal aanschaffen voor de buitenspeelplaats. 
 

 
 
Zoals elk jaar kwam ook onze fotograaf Martin Schonewille weer langs om de 
kinderen op een ongedwongen manier op de foto te zetten. Hij speelt gewoon met 
de kinderen mee en weet op deze manier bij elk kind wel een glimlach tevoorschijn 
te toveren. 
 
Dan weer even terug naar de dagelijkse gang van zaken in onze peuterspeelgroep.  
Op dit moment zijn we met het thema  “Hatsjoe” gestart. 
In dit thema is Puk ziek. Hij is verkouden. De kinderen verzorgen Puk, gaan op 
ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de dokter. Gelukkig is Puk aan het einde 
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van het thema weer beter. De nadruk in dit thema ligt op ziek zijn en weer gezond 
worden. 
Bij de introductie hebben we het er met de kinderen over gehad wat je moet doen 
als je verkouden bent. Je neus snuiten in een papieren zakdoekje en dan in de 
prullenbak gooien. 
Op dat moment waren er verschillende kinderen met  “natte neuzen” dus kwam de 
introductie goed van pas. 

Bij het onderdeel  Bewegen mochten 2 á 3 kinderen op een zachte slaapzak gaan 
liggen en met hun ogen dicht luisteren naar rustige muziek. Ze kregen dan de 
opdracht om op hun rug, zij of buik te draaien. Het was heel mooi om te zien hoe 
rustig alle kinderen van deze muziek werden. Ook de kinderen die in de kring er 
omheen zaten waren heel rustig. 
Niet alle kinderen vonden het leuk om aan dit onderdeel mee te doen maar dat 
geeft ook niet. 
 
Bij het onderdeel Spel hebben we verschillende pleisters geplakt. We hadden een 
draaischijf met allerlei afbeeldingen van het lichaam.  
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Door aan de pijl te draaien was het afwachten 
waar hij bleef staan. De peuters mochten dan 
een grote of kleine pleister op dit lichaamsdeel 
(op een tekening van het lichaam) plakken.  Het 
ging er hierbij om of de kinderen de begrippen  
Grote of Kleine pleister wisten te benoemen. 
Deze begrippen hebben we ook gebruikt om te 
kijken wie er groot of klein was. Het doel hierbij 
was dat het kind verschillende lengtes kan 
vergelijken door te meten. 
De kinderen mochten bij de meetlat gaan staan 
en er werd een streepje gezet bij hun lengte. Het 
bleek dat Puk toch echt de kleinste was. 
 
Natuurlijk zijn we ook al weer heel druk met het 
cadeau voor Vaderdag. Maar wat het is houden 
we nog even geheim. 
 
 

Een vriendelijke groet namens alle peuters 
 
Team De Skutterties 
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JEU DE BOULES CLUB BOULES DOAR 

 

 
 
Op 7 juli houd Jeu de Boules Club ‘Boules Doar” haar jaarlijkse NK Boules. 
Voor deze, al weer, zestiende keer, hebben zich meer dan 60 personen 
ingeschreven bij Dirk Prins. Dit belooft een toernooi dat weer heel gezellig 
gaat worden. Maar gelukkig kunt u nog inschrijven bij Dirk Prins of Jenny 
Stoefzand. Na het drinken van een kopje koffie kan de eerste boule, onder 
een stralende zon, om ongeveer half elf worden gegooid. Het lot bepaalt met 
wie en tegen wie je speelt. Dus dit is altijd een verrassing en soms een 
voordeel. Wil u nog even oefenen voor uw vakantie op de camping in 
Frankrijk of voor de komende feestweek meldt u zich dan aan. We vragen 
weinig inschrijfgeld en ook de kantine prijzen zijn laag. Aan het eind van de 
middag hebben we ook nog live muziek om de gezelligheid nog meer te 
verhogen. 
Ik zie u graag op de 16e NK Boules. 
 
Namens het bestuur van Boules Doar 
Piet van der Helm 
PR en Wedstrijdzaken 
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HZN INTERIEUR DESIGN 
 
 
NOORDSCHESCHUT 
 
 
Voor al uw op maat gemaakte stalen meubels 
 

 Industrieel maatwerk 

 Eet tafels 

 Salon tafels 

 Tuin tafels 

 Picknick tafels 

 Wandmeubels 

 Industriële tafelpoten 
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Drogeworsten actie Dorcas 
Tijdens de huis‐aan‐huis verkoop van drogeworsten in Noordscheschut, Nieuweroord en 
Nieuw Balinge  t.b.v. het kinderproject “Kinderontwikkeling in Oost‐Europa en Afrika” 
mochten we weer uw enthousiaste  betrokkenheid ervaren.   
De opbrengst : Bijna € 1.000,00. 
In dit bedrag zijn ook de giften verwerkt van inwoners die geen belangstelling hadden 
voor de worst maar wel dit project wilden steunen. 
 Allen hartelijk dank voor het slagen van deze actie!  
 
Mocht u alsnog dit project willen steunen dan kan dat het hele jaar door op  rek.nr. NL26 
INGB 0007132544  t.n.v.  Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 Noordscheschut. 
  

Hierbij vermelden wij nog dat mobiele telefoons, kleding, schoeisel, linnengoed en 
dekens  altijd van harte welkom zijn bij de Dorcas winkel aan het Haagje te Hoogeveen. 
Hier wordt ook huisraad in gezameld.  Op maandag en woensdag  is de winkel gesloten. 
Ook bij de fam. Koster, van Marleweg 15 in Noordscheschut tel. 0528342964 kunt u uw 
kleding inleveren.  

 Alle spullen moeten schoon en heel zijn en in stevige plasticzakken of dozen worden 
aangeleverd .  

Werkgroep  Dorcas. 

 
 
 

Bedankt: 
 

Bedankje voor alle buren, vrienden en leden van de Jeu de Boules 
Club voor een bezoekje aan huis en bij de crematie van mijn man Leo 
van Dijk.  
 
Neeltje van Dijk 
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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S.O.N. 
 

 
 

Het volgende seniorenrestaurant is elke tweede dinsdag van de maand.  
U kunt zich aan of afmelden bij de dames Annie IJmker tel: 342419 of 
Hennie  Postma tel:341487.  
Meld u a.u.b. op tijd af. Minimaal een week voor de aanvang van het  
seniorenrestaurant. Gebeurd dit niet dan word het eten bij je thuis 
gebracht en worden de kosten van de maaltijd in rekening gebracht. Dit 
geld niet voor calamiteiten. 
Biljarten elke maandagochtend   09.00  -  12.00 uur 
Bewegen voor ouderen elke dinsdagochtend   09.30  - 10.30 uur 
Koersbal elke dinsdagmiddag  14.00  -  16.30 uur. 
  
Ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de Cirkel kunnen komen en toch 
graag een gezellige middag willen bezoeken, kunnen contact opnemen met:  
Annie IJmker tel: 342419 

 

 
DE S.O.N. Organiseert  een reisje Naar het  kampereiland Op 6 juni a.s 
 
09:00 uur Vertrek uit Noordscheschut, dorpscentrum De Cirkel richting 
Kampen  
10:00 uur aankomst Miniatuurboerderij Klein Kampen, Ontvangst met 
koffie/thee. In de miniatuurboerderij maakt u kennis met “Kampen in het 
klein”, miniaturen van de Nieuwe Toren, de oude IJsselbrug, d’Oldezwarver 
(molen) en nog veel meer.  
12:00 uur vertrek richting Heerde  
12:30 uur aankomst restaurant De Keet van Heerde, Koffietafel met kroket  
14:00 uur rondrit “Kroondomeintocht” van ca 2 uur met gids over de Veluwe  
Een bijzondere, fraaie natuurtocht door bossen, langs heide en door kleine 
dorpjes, die de geschiedenis van ons Koninklijk Huis herbergen!  
16:00 uur terugkomst in Heerde, 1 x koffie/thee met iets lekkers  
Aansluitend een 3 gangen diner  
17:00 uur 3 gangen schnitzel diner (excl. drankjes, ter plaatse zelf betalen) 
19.00 Vertrek richting Noordscheschut. 
 
De kosten zijn € 50,‐ p.p. opgave voor hiervoor moet voor 1 April en kan bij 
Mina Katerberg tel 342030 en Alie Koster tel 342610. 
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De reiscommissie 
 
 
Hallo Schutters en wie maar mee wil, 
 
Over ruim 4 maanden is het weer zo ver, dan willen we op de 
3e vrijdag in september (21 september) ons jaarlijkse reisje 
maken. 
  
De commissie heeft samen met busonderneming Schepers uit 
Westerhaar weer een leuke reis uitgezocht, het beloofd een  
leuke dag te worden mede omdat we een gift van de 
Smederijen 
hebben ontvangen en we dus iets extra’s kunnen doen. 
 
We vertrekken ’s morgens om 8.15 uur bij de Cirkel en de 
kosten  
voor deze geheel verzorgde dag zijn € 60,00 p.p. 
 
Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan zo spoedig mogelijk 
op bij één van onderstaande personen: 
 
Puck Prins,  J. Naardingweg 5-007  0528-341523 
 
Tineke Claus, v. Marleweg 21,   0528-341894 
 
Lubbert Vaartjes, Hollandscheveld   0528-342224 
   
 
De reiscommissie 
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Aan alle geslaagden......... van harte gefeliciteerd en geniet 
ervan .......... voor alle herkansers ....... heel veel 
succes................. en voor alle gezakte 
examenkandidaten.........hopelijk dat de vlag er volgend jaar 
wel goed mag bijhangen. 
 

BEZORGSCHEMA 

 

Bezorgroute 1:  Amber Bruins  tel. 343752 
Dirk ten Heuvelstraat, Veenlandweg, Jan Naardingweg, 
Bloklandweg, Van der Sluisweg, Boogerdweg, Meester 
Kosterweg, van Marleweg, Drostenraai, Molenweg, Schoolpad, 
Achteromsedijk, Kanaal Oostzijde, Kanaal Westzijde, Noord 
smalle kant, Stephensonstraat, Pesserdijk, Europaweg vanaf 
schoolpad. 
 
Bezorgroute 2: Aron Bisschop     tel. 06‐14520939 
Rahderweg, Tramweg, Meester Sterkenweg, Zwarte Dijkje, 
Hoveniersland, Vijzel, Lossing, Komenij, Bieslook, Noord brede 
kant, Schooldijkje, Weg om de Oost, Coevorderstraatweg, 
Krakeel, 31e Wijk, Modderwijk, Kromme Jakken, Calkoenswijk. 
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AGENDA 

Datum   Wat  T.B.V.  Waar   Tijd. 

Juni 2018: 
28‐06  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
30‐06  Kunstzinnige Tuinen ‐ Kunst & Cultuur  Gehele dorp    11:00 

Juli 2018: 
04‐07   Wandel 3 daagse Het Blokland  Start Het Blokland  18:00 
05‐07  Wandel 3 daagse Het Blokland  Start Het Blokland  18:00 
06‐07  Wandel 3 daagse Het Blokland  Start Het Blokland  18:00 
07‐07  NK Jeu de Boule  Boules Doar  Boules Doar    10:00 
14‐07   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 

Augustus 2018: 
11‐08   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
26‐08  Tentdienst   Evangelisatiecomm.   Feesttent    19.00 
27‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  18.00 
28‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  10.30 
29‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  10.30 
30‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  10.30 
31‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  13.30 
01‐09  Feestweek  CFN  Feesttent  13:00 

September 2018: 
08‐09   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 


