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De volgende Bengel verschijnt vanaf 16 oktober 2018 
  

Kopij binnen op 9 oktober 2018. !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van Plaatselijk Belang Noordscheschut.  

(De bengel wordt geniet op 16 oktober 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: 
 

Wij hebben de smaak te pakken en fietsen er inmiddels heel wat 
knooppuntroutes er op los, mede dankzij het heerlijk weer natuurlijk, 

want moet wel zeggen dat ik echt een mooi weer fietsers ben en dan niet zit te 
wachten op regen. Temperatuur maakt mij nog niet zo uit.  Maar je weet het nooit in 
Nederland en in mijn fietstassen zit dan ook standaard een regencape(je) en een 
kleine paraplu. Beter mee verlegen dan om verlegen toch?  Tja dan moet je in de 
vakantie wel je eigen fiets pakken als je even snel een boodschapje gaat doen.  Ik had 
Roel zijn fiets even gepakt en ik kreeg ook al wel een melding op mijn mobiel dat er 
een bui aan kwam maar ach die wijken nog wel eens af.  Dus ik had 25 min de tijd 
volgens de buienalarm om naar de winkel te gaan.  Toen ik de winkel uit kwam binnen 
de 25 min nog was de lucht dreigend donker, maar buienalarm zei met 25 min en ach 
meestal is het vaak ook nog wel wat later.  
 
Dus ik schatte dat ik 5 min nodig had om weer naar de camping te fietsen dus zal er 
om lopen en ik ben nog maar net onderweg en de hemel brak open. Het begon uit 
niets in eens kei en kei hard te regen. Wilde nog even schuilen bij een bedrijf maar ik 
was binnen 1 minuut tot op het bot zeik en zeik nat. Koud was het niet dus ik dacht, 
tja maakt nu toch niks meer uit, fiets nu maar door en als een verzopen katje kwam ik 
op de camping aan.  Boodschappen waren wel droog overgekomen maar ik niet.  
 
Ik mopperen dat die buienalarm ook niet klopt. Jawel, zegt Roel. Hij staat in gesteld op 
Laag Soeren en jij was in het centrum van Dieren en dat kan net die 5 min verschil 
maken…………. Eeehhh o ja, en als ik maar gewoon mijn fiets had gepakt had ik gelijk 
het regencape(je) aan kunnen doen, alhoewel ik mij afvraag of dat ook had geholpen 
want echt zo uit het niets brak de hemel open.  Later bedacht ik mij, wat dom dat je zo 
op al die digitale waarschuwingen zit te wachten, mijn gezonde verstand had gewoon 
moeten zeggen bij het aanzien van die dreigende donkere luchten……………. Blijf maar 
gewoon in het winkelcentrum tot de bui weer over is…………. 
 
In deze bengel weer veel aankondigingen van allerlei activiteiten voor jong en oud 
hiermee gaat het verenigingsseizoen weer goed van start.  
 
Dan willen wij bij deze als nog de familie de Jonge condoleren en heel veel sterkte 
toewensen bij verlies van echte kenner van Noordscheschut Jan de Jonge, naast een 
actieve man ook iemand met heel veel kennis en verhalen over Noordscheschut.  
Jan heeft o.a. meegeholpen met het laatste fotoboekje Noordscheschut Toen & Nu.   
 
 
Veel leesplezier,   Roel & Paula  www.facebook.com/deschutse.bengel  
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      J. Alberts  Molenweg 32A   
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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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Schutse politiek  
 
Noordscheschut staat volop op de politieke agenda. Op allerlei terreinen zijn 
er ontwikkelingen, tijd dus om jullie bij te praten. Na jaren achter de 
schermen bij het college aandringen op nieuwe woningbouwlocaties voor 
Noordscheschut, komt daar nu beweging in. Met Plaatselijk Belang is een 
informatieavond gehouden waar onder andere collega‐raadslid Aaf‐Tineke 
Bisschop aanwezig was. PB heeft hierover al eerder geschreven in de Bengel. 
Er werd gesproken over welke behoefte er is aan nieuwbouw en waar dat zou 
kunnen. Het is belangrijk om naar dit soort avonden toe te gaan zodat de 
gemeente een goed beeld heeft van wat het dorp wil. En dat geldt niet alleen 
voor jonge stellen. Nieuwbouw kan ook gaan over mensen die in het dorp 
willen blijven wonen, maar geen geschikt huis kunnen vinden voor de oude 
dag. 
 
Een ander hot item is zonne‐energie, vooral als het gaat om de plannen bij het 
Schooldijkje. Op de inwonersavond hierover waren veel omwonenden 
afgekomen die de zonneweide niet zagen zitten. Ik kan mij de felheid 
voorstellen, maar ik verbaasde me wel over sommige verhalen die de ronde 
deden. Het is bijvoorbeeld niet zo dat voor een zonneweide de bestemming 
van de grond verandert naar energie, dat kan ook niet, daar zijn uitgebreide 
procedures voor nodig. Initiatiefnemers kunnen alleen een vergunning voor 
25 jaar krijgen. Het is ook niet waar dat omwonenden niets in te brengen 
hebben tegen een zonneweide. Door een besluit van de gemeenteraad 
moeten initiatiefnemers eerst proberen met omwonenden samen tot plannen 
te komen. Bovendien wordt de definitieve beslissing door de gemeenteraad 
genomen, mits er zienswijzen zijn binnengekomen op de plannen. Ook hier is 
het dus belangrijk om je te laten horen, maar ook om te blijven luisteren naar 
anderen. We moeten ons daarbij wel realiseren dat de overstap naar 
duurzame energie hoe dan ook lastig wordt. Zon op dak gaat te langzaam, 
onder andere door landelijke regelgeving en gewoon doordat te weinig 
mensen het doen. En toch moet er wat gebeuren. Voor alleen al het 
elektriciteitsverbruik van alle Hoogeveense huishoudens zijn 400.000 
zonnepanelen nodig. En dan hebben we het nog niet eens over het gas en de 
energie die we gebruiken in de industrie, onze bedrijven, transport, het 
verkeer en de landbouw.   
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De Coevorderstraatweg wordt eindelijk opgeknapt. Nadat ik er vorig jaar 
aandacht voor vroeg werd ik uitgenodigd bij een aantal aanwonenden en 
namens hen maakte ik met wethouder Steenbergen de afspraak dat zij vooraf 
mee zouden mogen praten. In de overdracht naar de nieuwe wethouder 
Slomp was blijkbaar deze afspraak niet overgekomen, want deze zomer 
werden we verrast door het nieuws dat het werk al ging beginnen. Door de 
aanwonenden werd aan de bel getrokken en inmiddels is er alsnog een 
gesprek gepland. Op het moment dat deze Bengel verschijnt is dat gesprek 
geweest en heeft dat hopelijk toch nog iets opgeleverd. 
 
Makkelijk zal het de komende jaren niet zijn om ergens extra geld voor uit te 
trekken. De begroting is krap. Vooral de jeugdzorg kost ons veel geld, veel 
meer dan we ervoor krijgen van het rijk en we kunnen daar bijna niets tegen 
doen. Toch is er hier en daar nog wel wat mogelijk. Zo wordt in 2020 het 
kunstgrasveld van VV Noordscheschut gerenoveerd, weliswaar later dan de 
club had gewild, maar een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. 
 
De Schutse vertegenwoordiging in de gemeenteraad is trouwens weer 
uitgebreid. Inmiddels is, namens de ChristenUnie, Koen Meesters alweer een 
tijdje lid van de raad en zelf ben ik ook terug. Hiermee komt de teller op 4 van 
de 31 zetels (13%). Een knappe prestatie en een bewijs van de betrokkenheid 
van een dorp waar maar 3,6% van de Hoogeveense inwoners woont! 
 
Peter Koekoek 
Raadslid CDA Hoogeveen / oud‐Schutter  
0629318901 
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Jannes, hoe giet ‘et er mit? 
Wel goed jong’, hoe dat zo? 
Nou, ik wol e’em kiek’n hoe 
as’t ter mit is, want het is 
nog steeds mieters mooi weer 
umme te fiets’n. Doar hebbie 
geliek in Bartes. Noa zoen 
feestweke en een vakaantie 
krieg ikke…de peinze alweer 
mooi dikke. Dat riemt. Ach, 

dat is weer 
mooi spek veur 
de winter, 
Jannes. J a, 
alles hef zien 
veurs en zien 
tegens. Ja, dat 
is zo. En ie 

hoeft er niet achteran, elke 
situatie hef ok zien 
veurstaanders en 
tegenstaanders. Ok dat is woar 
Bartes, het lek wel voetbal en 
’t Schut bekert dan ok lekker 
wieder.  
 
Oaver veur‐ en tegenstanders 
‘espreukén; die Jaron 
Tichelaar hef zich met zien 
duurzaamheid en zien grune 
energie toch mooi in de kieker 
‘espeuld. Nou mag hij op 
Prinsjesdag bij de ministers 
goan uutlegg’n wat “energie en 
energietransitie” inhold. Nou, 
volgens mij ku’j doar allend 
moar veurstaander veur weez’n. 
Nou, dat he’j mis Bartes, want 
in Duutslaand wol hij een 

project start’n, moar doar 
wolden die Duutsers toch niet 
mit wieder; ze trökk’n de 
keutel in, dat bint dus 
tegenstaanders, Bartes. Oh ja, 
da’s woar. Moar hij is wel een 
deurzetter, dus dat komp ok 
nog wel goed. Zeker, Bartes, 
de jeugd hef de toekomst en op 
dit soort initiatiev’n zit we 
juust te wacht’n! Ja, Jannes 
en soms mu’j dat stimuleer’n 
bij dat jonge volk, moar hoe, 
hoe, hoe dan? Ja, da’s de 
vroage.  
 
Het was trouwens de drei en 
veertigste keer, dat de 
feestweke is ‘eheuld’n, 
Bartes. Ie hold dat goed bij, 

Jannes. Jazeker! En van de 
energie die toen besteed is, 
kunt we mit de toekomstige 
zunnepaneel’n, as wij het iens 
slim speult, iens kiet 
speul’n, ai begriept wat ik 
bedoele. Nee, Jannes. Doar 
begriep ik niks van. Nou, die 
paneel’n komt op Schutse 
weiden te stoan, dan is het ok 
niks meer dan billijk, dat 
Noordscheschut qua energie 

Bartes en Jannes  
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doar ok wat van trogge kreg? 
Doar zeg ie zowat, Jannes. Ie 
hebt warkelijk oaveral 
verstaand van. Nou, een beetie 
Bartes, een beetie. Nou mu’j 
oe niet zo inhold’n. Ere wie 
ere toekomp, Jannes. Ie hebt 
oaveral verstaand van.   
 
Ha’j al 
heurd dan, 
dat 
Tuuncentrum 
Strieker 
alweer 25 
joar de blommegies buut’n zet? 
Ja man, da’s een kwart eeuw! 
Noa zoen feestweke, blef  ‘et 
gewoon feest. Zeker…as die 
trekkerslep ok weer ‘ewest is, 
dan wet die boer wel woar hij 
‘et zoad veur zien neie grös 
kan haal’n. Zekers bij 
Tuuncentrum Strieker an’t 
Krakeel.  
  
Nou, mu’j toch ok eerlijk 
weez’n. Die brugwachter, Klaas 
Bakker onderhold de blombakk’n 
toch ok goed hè? Ja, ai nou 
Noordscheschut komt binn’n 
ried’n, dan is’t al feest. En 
denk erumme, dat dat met die 
zengende hitte toch ok een 
sport is, umme de blompies te 
loaten fleur’n. Zeker! En  nou 
ok de neie verlochting an de 
stroate stiet, dat lek toch 
veule beter?! Nou, dat locht 
komp oe wel hard tegemoed 
heur. Ik had liever Philips 
soft tone laamp’n d’r in 
‘ehungen. A’k nou tegen de 
laampe in kieke, dan bin ik 

drei daag’n bliend. Ie hebt 
altied veur‐ en 
tegenstaanders, Bartes, want 
dan hoef ie bij donker ok niet 
mis te rieden. Ja ja. 
 
Heb ik nog een vroage, want ie 
bint nogal technisch an’elegd: 
Kun ie mij iens uut legg’n hoe 
dat komp, dat as ik in mien 
diepvries een ei stoppe, 
netties en wel, moar dat ei 
bevrös moar niet. Ik weet dat 
ie technisch bint an’elegd, 
dus dizze vroage mut veur oe 
een eitie wee’n. Nou Bartes, 
dan dut die diepvries van oe 
het gewoon niet goed! Dat 
dacht ik ok Jannes, moar de 
groad’nmeter gef gewoon – 18 
groad’n an. Ik snap het niet 
Jannes, moar hoe kan dat dan? 
Nou brek mij de klompe. Doar 
heb ik nog nooit van ‘eheurd. 
Moar ie bint toch ok wel 

technisch an’elegd? Jawel, 
Bartes, jawel. Nou, Jannes 
mien vrouwe was d’r heel 
helder oaver, want die zei 
gliek dat er in een ei een 
dooier zit.  
Nou, goa’k fiets’n, want noa 
dizze 51ste Bartes en Jannes 
wil ik mien ei ok ee’m kwiet. 
Kalm an, Jannes. Yoh. 
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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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         Beste dorpsgenoten, 
 
Graag wil ik een beroep op u/jou  doen. 
Al enige jaren collecteer ik , met gelukkig 
nog meer mensen,  voor de 
Brandwondenstichting. Sinds vorig jaar doe 
ik een stuk organisatie erbij . 
En kwam tot de ontdekking dat er toch wel een aantal straten zijn waar 
niemand komt met de collectebus. Vandaar deze oproep . 
De collecte week is van 7 tot 13 oktober 2018. 1 straat , 1 uur van uw tijd , red 
levens. Zou u of jij dat willen doen , bel of mail mij.  
 
Alvast hartelijk dank  
Rita Mager  
06 49650493 of ritamager@hotmail.com  
 

 
  

Zangdienst Zondag 21 oktober – 19.00 uur. 
Gereformeerde kerk Noordscheschut 
 

 
 
 
Thema: “De ontdekking van de hemel”.   
 

                           
 

M.m.v. 
     Evangelisatiekoor – Noordscheschut. 
     Organist: Dirk Lunenborg.  

     Voorganger: Hans Lowijs, pastor.   
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Stay Tuned festival 
 
Op zaterdag 17 november wordt voor de tweede keer het Stay Tuned festival 
georganiseerd. Tijdens het Stay Tuned festival treden diverse bands op. Deze bands 
spelen elk in hun eigen genre. Van pop tot metal, maar wat ze met elkaar gemeen 
hebben is een Christelijke inslag. 
 
Dit jaar wordt het festival in Het Podium in Hoogeveen gehouden. De zaal is open 
vanaf 19.00u en de eerste band zal om 20.00u de aftrap verzorgen. Het doel van 
het Stay Tuned festival is om mensen in contact te brengen of in contact te houden 
met het Christelijk geloof door middel van muziek. Doordat het muziekgenre breed 
is, spreken we hiermee een groot publiek aan. 
 
Inmiddels zijn MyParable, Angelic Forces, Nobuts en Proclaim al vastgelegd. De 
voorverkoop is gestart. Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Tamboer en Bakkerij De 
Soete Suickerbol te Noordscheschut. 
De Earlybird‐tickets zijn te koop tot 1 oktober voor € 7,50 per stuk. 
Daarna  gaat de normale voorverkoop van start voor € 10,‐ per kaartje. Vanaf 8 
november zijn de tickets alleen nog aan de deur verkrijgbaar en kosten ze € 12,50.  
 

Meer informatie is te vinden via www.staytunedfestival.nl 
En hou onze facebookpagina in de gaten voor leuke acties! 

 

 
 

Kennisgeving : 
 
M.i.v. 01 Oktober gaan wij stoppen met de shop bij de tankstation. 
Na het overlijden van Jan de Jonge is het voor ons als erven niet 
rendabel om de tankshop voort te zetten. 
Het gevolg van sluiten tankshop is dat de LPG verkoop ook zal 
stoppen. 
Verkoop van Benzine en Diesel gaan gewoon door via de 
betaalautomaat, zoals het de laatste jaren al gewoon was. 
Over de verkoop van gasflessen , mengsmering en petroleum zijn wij 
nog naar een oplossing aan het zoeken en daarvan krijgt u later meer 
over te horen 
 
We danken een ieder voor het vertrouwen de afgelopen jaren. 
 
Familie J de Jonge 
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten. 
Eigen transport en werkplaats 
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Vertederende en sportieve 37e Schutsloop 
 
Het kon woensdagavond allemaal, samen lopen met je knuffel in de handen, 
met 1 schoen aan over de finish komen of de laatste meters naar de 
eindstreep op de armen van papa of mama. 
Het mocht allemaal bij de 37e Schutsloop in Noordscheschut. Deze 
hardloopwedstrijd is speciaal voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 
en met 11 jaar en is verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen van jongens 
en meisjes. Natuurlijk ging het, zo als al de afgelopen edities, om het 
meedoen.  

Maar dat nam niet weg dat er ook zeer fanatiek werd gelopen door de 
kinderen. Dit leverde wel een valpartijtje op bij de start, maar een lief woord 
en een kus deed wonderen. Maar een podiumplaats of niet, er was voor ieder 
kind een ijsje een mooie beker als herinnering aan deze editie van de 
Schutsloop. 
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Uitslag Schutsloop 2018
 
 
Meisjes 4,5 jaar:        
       

1. Elin Benjamins, 1.59 

2. Fayen Talen, 1.59 

3. Jill Kroezen, 2.01 

Jongens 4,5 jaar: 
1. Jesper Mager, 1.42 

2. Milan Benjamins, 1.47 

3. Wesley Rastegar, 1.48 

Meisjes 6,7 jaar: 
1. Jara Smit, 1.30 

2. Charissa Krikken, 1.34 

3. Annelie Dekker, 1.36 

Jongens 6,7 jaar: 
1. Lennon van Urk, 1.26 

2. Jaïr Smit, 1.29 

3. Sem Baldé, 1.32 

 

Meisjes 8,9 jaar: 
1. Marloes Dekker, 1.21 

2. Isa Scholing, 1.22 

3. Liz Snippe, 1.24 

Jongens 8,9 jaar: 
1. Kai van Essen, 1.17 

2. Dian van de Bunt, 1.18 

3. Denley Schonewille, 1.19 

Meisjes 10,11 jaar: 
1. Meike Boer, 2.43 (nw record) 

2. Nicole Kloezen, 3.05 

3. Marit van de Burg, 3.16 

Jongens 10,11 jaar: 
1. Lincoln Post, 3.01 

2. Harmen Lip, 3.04 

3. Max Kruize, 3.05 
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Beste Noordscheschutters, 
 
De zomervakantie is weer voorbij en het verenigingsleven begint langzamerhand 
weer op gang te komen.  Zo komen wij als initiatiefgroep in oktober weer bij elkaar.   
Ondanks de zomervakantie waren er de afgelopen maanden ook weer activiteiten 
mogelijk mede dankzij Smederijen Noordscheschut.  
 

Zoals Kunstzinnige Tuinen afgelopen 30 juni waar ruim 400 bezoekers op af zijn 
gekomen of nog vers in het geheugen de feestweek, vele onderdelen voor de 
kinderdagen en/of stratencompetitie is mede mogelijk met een bijdrage van 
Smederijen Noordscheschut.  En heeft u die prachtige bloembakken rondom de 
sluis al gezien, ze worden goed verzorgd door Klaas Bakker – de Sluiswachter en Jan 
& Hendrike Troost, ook dit is mede mogelijk gemaakt door Smederijen.  
 

Komende week gaat de Reisvereniging weer een dag op stap en ook zij hebben met 
een kleine bijdrage een extra verrassing voor de reizigers om zo deze dag te 
promoten en te bevorderen dat met elkaar op stap gaan een binding is voor de 
toekomst.  
 

Als jullie als vereniging ook ideeën hebben voor activiteiten of jullie willen graag 
materiaal aanschaffen om bepaalde activiteiten te kunnen organiseren stuur je 
idee dan in, stuur je deze nog voor 1 oktober dan kunnen wij deze met de volgende 
vergadering gelijk meenemen.  
 

Verder wijzen we er nog maar eens op, dat er nog er nog een plaats beschikbaar is 
in de initiatiefgroep en wij zoeken iemand die middenin de basisschoolleeftijd zit 
om juist die doelgroep ook goed vertegenwoordigt te hebben binnen de 
initiatiefgroep worden. Het kost niet al teveel tijd en je maakt zo toch deel uit van 
een leefbaarder Noordscheschut. Ook de jongere Noordscheschutter vanaf 18 jaar 
zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Bert Marissen. 
bert.marissen@hetnet.nl 
 

Namens de Initiatiefgroep Dorpssmederij 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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Belevingsbos Noordscheschut, 
 

Aan de slag om het Bos vorm te geven, 
Zoals in de voorgaande Bengel aangegeven zijn we nu een 
jaar onderweg met het idee om van het Bos aan de 
trambaan een Belevingsbos te maken. 
Dit is een proces, en zal niet van de een op de andere dag 
gerealiseerd kunnen worden, voorafgaand aan het 
daadwerkelijk visueel vorm geven ben je als werkgroep 
bezig met inventariseren voor wie en wat willen we iets creëren. 
 
Zo zijn we gaan kijken naar doelgroepen en wat daar dan zoal bijpast, onze 
doelgroep zo bleek al gauw was iedere inwoner van Noordscheschut. Van de 
basisschoolkinderen hebben afgelopen voorjaar al een aantal leuke ideeën 
ontvangen waar we voorzichtig me aan de slag gaan. 
Wat wij willen is dat op den duur ieder inwoner van ons dorp Zich kan vinden in dat 
wat er in het Bos gebeurt of gemaakt wordt. 
 
In het afgelopen jaar is er veel werk verzet, voornamelijk zaagwerkzaamheden en 
voor de komende tijd zal dat niet anders zijn, ook zal er gekeken moeten  worden 
naar hoe het bos er op termijn uit zal zien. Hier is een Onderhoudsplan voor 
ontwikkeld door het Landschapsbeheer Drenthe, aan de hand van dit plan zullen 
we moeten werken wat betreft het onderhoud. 
Naast het onderhoud willen we zoals gezegd ook beginnen met vormgeven, het 
eerste wat betreft dit vormgeven is een peuter/kleuter doe pad of hoe dit ook gaat 
heten. 
 
Wij organiseren een inloopavond in de Cirkel, 
Kom eens kijken wat er zoal is gedaan ,wat we willen gaan doen, welke ideeën er 
zijn en wat voor mogelijkheden ons bos bied. 
Op deze avond zullen ook Landschapsbeheer Drenthe en mensen van de Gemeente 
aanwezig zijn. 
 
De avond is op Dinsdag 2 OKTOBER van 19.30u tot 20.30u. 
Lijkt het wat en ben je net zo enthousiast als wij, meld je dan ook aan als Vrijwilliger 
om zo af en toe de handjes uit de mauw te steken en iets moois te maken voor ons 
allen.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paula Benjamins  
plmbenjamins@hetnet.nl of M: 06‐ 17451066 
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UITNODIGING 

Inloop knutselclub in de Cirkel. 

 
 

Op woensdagmiddag 26 september organiseren wij als knutselclub een inloop 

om kinderen kennis te laten maken met de knutselclub. Voor kinderen van 

groep 2 t/m 4 is het van 14.00 uur tot 14.45 en voor kinderen van groep 5 t/m 

8 is het van 14.45 tot 15.30 uur. Voor de kinderen is er een mogelijkheid om 

een knutselwerkje te maken, om rond te kijken en vragen te stellen aan de 

leiding. Ook kun je je opgeven voor het nieuwe knutselseizoen (opgave alleen 

mogelijk op deze middag). En niet geheel onbelangrijk deze middag is gratis! 

Let op!! Er is plaats voor 18 kinderen per groep.  

Vol = vol 

Dit i.v.m. te weinig leiding. 

 

Daarom zijn wij ook dringend opzoek naar nieuwe leiding (vanaf 16 jaar of 

ouder). 

 

De knutselclub start na de herfstvakantie voor groep 2 t/m 4 op vrijdagmiddag 

van 13:30 tot 14:45 uur. En voor groep 5 t/m 8 op woensdagavond of 

donderdagavond (nu nog onbekend maar bekend op 26 september) van 18:45 

tot 19:45 uur. Datums worden na opgave bekend 

gemaakt.  

 

Graag tot ziens op 26 september a.s.. 

 

De leiding Anja Botter, Gerda Benjamins en 

 

Miranda Schelhaas
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Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks 
meetellen! 
Je kunt je het toch niet voorstellen je eigen kind naar school laten gaan zonder fiets 
of zonder rugtas… Er zijn toch echt kinderen die dat moeten. Jongeren van de  
Hanze Hogeschool gaan daar wat tegen doen. Zij  hebben  van hun nieuwe 
opleiding een opdracht gekregen genaamd de onmogelijke opdracht.  
De groep gaat van allerlei dingen organiseren. Van een debat tot aan een 
bijzondere lipdub. Er zijn zelfs plannen om een eigen kledingzaakje te gaan openen 
en zo de gekste ideeën om aan geld te komen.  
Stichting Leergeld helpt kinderen meedoen door een schoolreis, excursie, 
sportcontributie, goederen of ander belangrijke tijdsbestedingen mogelijk te 
maken als daar geen geld voor is. Want nu meedoen is straks meetellen! 
‘Dus nu wij in actie komen hopen wij dat u ons hier bij wilt gaan helpen en dat de 
kinderen straks ook meetellen!’ 
De jongeren hopen met deze actie 750 euro op te halen. 
Zou u meer informatie willen krijgen of zou u willen doneren kan dat met de  
volgende gegevens: 
E‐mail: 
info.gggleergeld@gmail.com 
Tel: 062791865 
IBAN: NL87 RABO 0332 6703 68 
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Move2be start praktijk voor fysiotherapie in 
Gezondheidscentrum Ettenheim  

 
Sinds 1 juli hebben wij ons gevestigd in het pand van huisartsenpraktijk Ettenheim, 
Drostenraai 33. Inwoners van Noordscheschut en omgeving kunnen nu dichtbij huis 
terecht bij onze praktijk voor fysiotherapie.  
 
Heeft u klachten? U kunt zonder of met verwijzing van een arts een afspraak met ons 
maken.  
Na de intake gaan we met u aan de slag om u van uw klachten af te helpen. Preventie is 
daarbij belangrijk. We willen dat u na het herstel zo gezond en fit mogelijk blijft.  
 
U kent ons misschien al van de locaties in Hoogeveen, Gezondheidscentrum Eikstaete en 
in Gezondheidscentrum De Weide. Hier werken fysiotherapeuten met verschillende 
specialiteiten, zoals manuele therapie, bekkenfysiotherapie, hartfalen, oncologie en knie‐ 
en schouderrevalidatie. U bent dus altijd verzekerd van een optimale behandeling. Naast 
fysiotherapie kunt u bij ons terecht voor fitness (locatie Eikstaete Hoogeveen), diëtetiek 
en bedrijfsgezondheidszorg. Alles vanuit de visie: u te bewegen tot een optimale vorm 
van gezondheid, waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. 
 
Gerben van Doorn, fysiotherapeut en eigenaar, is blij met de nieuwe vestiging in 
Noordscheschut: “Ook hier werken we goed samen met de huisartsenpraktijk, net zoals 
we dat in Hoogeveen doen. Korte lijnen, daar heeft de patiënt baat bij. We zien er naar 
uit om ook hier de beste fysiotherapeutische zorg te bieden. Sinds 
2011 mag de praktijk het predicaat 
Pluspraktijk voeren. Daar zijn we trots op 
en daar werken we met ons team elke dag 
hard aan.” 
 
Wilt u een afspraak maken? Dat kan via 
0528 – 278111 
Meer weten over ons? www.move2be.nl of 
www.facebook.com/move2behoogeveen 
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Jan van Achteren 25 jaar betrokken bij de Feestweek Noordscheschut 
“Ik kan er wel een boek over schrijven!” 
 
Op vrijdagavond  tijdens de feestweek werd Jan van Achteren (57) samen met 
zijn vrouw Henny in het zonnetje gezet. Vanaf 1993 is Jan betrokken bij de 
Feestweek Noordscheschut. Eerst achttien jaar als bestuurslid, waarvan twaalf 
jaar als secretaris en de laatste jaren is Jan als ‘supervrijwilliger’ altijd nog een 
graag geziene gast op het evenemententerrein. 
Edwin Talen, voorzitter Commissie Feestweek Noordscheschut: “Het zal niet 
onmogelijk zijn om de feestweek zonder Jan te organiseren maar lastig wordt 
het wel. Hij weet precies hoe de feestweek, met name op technisch gebied in 
elkaar zit en bewijst daarmee elk jaar weer dat hij van grote waarde is. 
Bovendien is het ook nog eens een bijzonder aardige kerel en een echte 
aanpakker. Wij hopen dat hij nog jaren bij de club wil blijven!” 
Van Achteren is niet iemand die graag in de belangstelling staat. Op zijn 
huldiging reageerde hij dan ook bijzonder nuchter. “Die flauwekul hoeft 
allemaal niet. Ik doe het met plezier. Wat ik hier allemaal wel niet heb 
meegemaakt, ik kan er wel een boek over schrijven!”. 
Jan die in het dagelijks leven allround elektricien is beschouwd de feestweek 
als zijn vakantie. Waar menigeen liever aan het strand ligt te luieren is Jan 
vanaf het opbouwen tot het afbreken van de feesttent op het 
evenemententerrein te vinden. Van het ophangen van de verlichting tot het 
vullen van de waterbak voor de spelletjes, je mag Jan overal voor vragen. 
Zolang het maar met gemoedelijkheid en humor gaat want het mag allemaal 
niet te serieus worden. Elk jaar geeft Van Achteren aan dat hij er zo 
langzamerhand eens een punt achter wil zetten maar telkens is hij redelijk 
makkelijk over te halen om toch weer een jaartje bij te tekenen. Uiteraard is 
het bestuur hier erg blij mee en de verwachting is dat Jan ook het volgende 
feestelijke jubileum zeker gaat halen. Talen: “Op naar de dertig jaar!”. 
Niet alleen Jan maar ook zijn vrouw Henny is net zo lang als Jan betrokken bij 
de feestweek. Ook zij heeft als vrijwilliger menig uurtje in de feesttent 
doorgebracht waarbij het bakken van haar overheerlijke ‘knieperties’ zeker 
niet onvermeld mag blijven.  Daarnaast zorgt Henny voor een natje en een 
droogje voor de bouwers van de feesttent en ziet zij er op toe dat de droppot 
altijd goed gevuld is. 
Als dank voor hun jarenlange inzet kregen Jan en Henny namens het bestuur 
van de Commissie Feestweek Noordscheschut een bloemetje aangeboden 
vergezeld van een waardebon die zij naar eigen inzicht kunnen besteden. 
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Schutsloop 2018 
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Vallen de eikels al voor St. Michiel 
(29sept.) , dan snijdt de winter door 

lijf en ziel.. 
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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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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 

 

 
Woensdag 26 september a.s. organiseert de Stichting Ouderenwerk 

Noordscheschut een gezellige  dag  in de Cirkel. Aanvang  11.00 uur. We gaan 

eerst gezellig koffie drinken, daarna volgt er een uitgebreide broodmaaltijd. 

Na het  eten gaan wij spelletjes doen, b.v.Sjoelen, klaverjassen, rummy‐kub 

enz……  

Ook gaan wij nog Bingo spelen met  mooie prijzen. Jullie zijn hierbij van harte 

uitgenodigd. 

De kosten voor deze dag zijn €5,‐ inclusief. 

U kunt hiervoor zich opgeven bij: 

Mina Katerberg tel.nr.342030 en bij  

Aly Koster tel.nr.342610 

 

Graag voor  19 September opgeven. 

 

Namens  het bestuur . 

Sake Tichelaar. 
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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Workshop schoudertas maken van spijkerstof 

 

 

 
Wanneer: dinsdagmorgen 9 en 16 oktober 

Tijden: 9.30 uur – 11.30 uur 
Kosten: 10 euro (evt. eigen naaimachine meenemen, ervaring niet 

vereist) 
Incl. materiaal 

Excl. koffie/thee, apart te betalen 
Locatie: de Cirkel Noordscheschut 

Opgave via: infodecirkel@ziggo.nl (voor 2 oktober) 
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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 Jonah 
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. 
 

September 2018: 
27‐09  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
 
Oktober 2018: 
05‐10  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
12‐10  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
12‐10  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
13‐10   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
24/25/26‐10         Kinderbijbeldagen   Hervormde kerk  10:00 
25‐10  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
 
November 2018: 
02‐11  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine    20:00 
09‐11  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
09‐11  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
10‐11   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
22‐11  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
24‐11  Sinterklaasintocht Onderdernemersver. Rondom de Sluis    14:00 
 
 
Elke maandag   Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur 

    Elke woensdag  Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur 

    Elke zaterdag  Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 13.30 uur. 
 
 
 
 


