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MAANDBLAD: januari 2019  34e jaargang no. 397 
 

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 19 februari 2019 
  

Kopij binnen op 12 februari 2019 !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van bestuur Speeltuinver. “Het Speulplekkie”.   

(De bengel wordt geniet op 19 februari  2019 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 
Email: infodecirkel@ziggo.nl 
 

 
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: 
 

Allereerst nog de beste wensen voor 2019.  En deze wensen werden 
vorige week tijdens de nieuwjaarsborrel van de Gemeente Hoogeveen 

ook uitgesproken en werd daar ook voor de 2de keer de Jong Hoogevener bekend 
gemaakt en laat dat niet nu onze eigen jonge schutter Jaron Tichelaar zijn.  De 
kinderjury was unaniem eens dat Jaron de ‘jong Hoogevener’  van 2018 moest 
worden want hij deed niet alleen goede dingen voor de gemeente Hoogeveen maar 
voor de hele wereld……………. Tja tegen zo’n wijs besluit van de kinderjury valt niets 
in te brengen.  Gefeliciteerd Jaron en dat dit een stimulans mag zijn voor de grote 
broer titel “Hoogevener van het Jaar” want dat betekent namelijk dat wij nog veel 
van je gaan horen en zien.  Succes met je visie en het uitdragen daarvan.  Vv. 
Noordscheschut weer gefeliciteerd met jullie 2e  plaats in het Protos Weering 
toernooi, vorig jaar ook al en weet dat maar eens vast te houden binnen 100 clubs.  
 

Nu zijn tegenwoordig virussen ook digitaal te verspreiden maar hopelijk deze nog 
niet. Aan de ene kant een kop thee met honing en de andere kant zakdoekjes en 
neusspray schrijf ik dit voorwoord en behoor ik ook tot die 50% van de 
Nederlanders die getroffen zijn door de griepepidemie.   Soms heb je wel eens van 
die dagen dat je denkt goh zou toch wel eens een goede smoes willen hebben om 
ongegeneerd veel tv te kunnen kijken of lekker veel te lezen.  Dat had ik de eerste 2 
dagen die toevallig toch in het weekend vielen ook, naast het vele slapen. Lekker 
bankhangen, maar wanneer het ‘mag’ ben je het snel zat en trouwens elke keer in 
slaap vallen is dan ook niet handig, kun je weer elke keer opnieuw beginnen te 
kijken.   
 

Vroeger was ik wel eens schoolziek, mijn vader zette dan 2 stoelen tegen elkaar 
waar een bedje van werd maakte en dan mocht ik school‐tv kijken. Op het 
voorgezet ook wel ‘eens gespijbeld’/schoolziek’ geweest maar eigenlijk vond ik 
school zo leuk dat ik dat bijna nooit deed.  Prompt als ik er dan een keer niet was, 
was er net weer wat leuks of interessants gebeurd.  Stond toen al overal met de 
neus vooraan .  Je zou dan toch eigenlijk een vakantie in je eigenhuis of zo 
moeten kunnen boeken om gewoon eens alleen maar te doen in huis waar je zin in 
hebt…….. dus niet strijken, koken, boodschappen halen, stofzuigen, poetsen enz.  
Maar lekker tv kijken, veel lezen, eten bestellen of halen, lekker 
uitslapen………………….  Wat pubers dus eigenlijk zo’n beetje doen  ………………. Zelf 
ook puber geweest hoor, zou het nu niet eens een dag vol kunnen houden.  
Hatsjoe ………Gezondheid………………  
 
Veel leesplezier,   Roel & Paula          www.facebook.com/deschutse.bengel   
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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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PLAATSELIJK BELANG 

 

Subsidiemogelijkheid 2019 voor dorpsinitiatieven  fonds Vitaal Platteland  
  
De provincie Drenthe gaat in 2019 en 2020 door met de regeling 
dorpsinitiatieven fonds Vitaal Platteland. In de afgelopen jaren  2016, 2017 en 
2018 heeft de provincie per gemeente € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. 
Ook in 2019 en 2020 ontvangt de gemeente Hoogeveen dit bedrag per jaar. 
De gemeente verdeelt dit voor de provincie. 
  
De gemeente nodigt de dorpen uit voor 1 mei 2019 aanvragen in te dienen die 
voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden: 
Subsidie voorwaarden 
 Alleen initiatieven uit dorp/platteland komen in aanmerking; de kern 

Hoogeveen is uitgesloten. 
 Initiatieven dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid en worden 

zoveel mogelijk door dorpsbewoners zelf uitgevoerd. 
 De dorpsinitiatieven moeten binnen twee jaar na toewijzing subsidie 

gerealiseerd zijn. 
 Bij het initiatief wordt een begroting gevoegd bij indiening. 
 De totale begroting van het initiatief moet meer dan € 3.000 euro zijn.  
 Het mag niet gaan om een aanvulling van exploitatietekorten om een 

bepaalde voorziening in stand te houden. 
 De resultaten komen ten goede aan de dorpsgemeenschap en niet slechts 

aan enkele individuen. 
 Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen neemt een 

besluit over de subsidieaanvragen en volgt daarbij het advies van de 
commissie van drie bewoners tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om 
daarvan af te wijken. 

 De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk en is ook 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.  
  

Voor 1 mei  2019  kunt u initiatieven indienen bij de secretaris van de 
commissie:  g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl via een aanvraagformulier en 
begroting. 
  
Het aanvraagformulier en/of nadere informatie kunt u per mail of telefonisch 
aanvragen bij de secretaris via telefoonnummer 06 52580760 
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Hé Jannes! Ha die Bartes! Nog 
veul heil en zeeg’n, een 
gelokkig nei joar en veule 
gezondhied toe’eweinst. Tjonge, 
ie weinst mij nogal wat toe, 
Jannes. Woar heb ik dat an 
verdiend? Nou, wij bint nou toch 
alweer veur de 55ste keer saam’n 
in de Bengel. Ja, dat giet hard 
Jannes, ik wens oe hetzelfde. 
Ben ie goed deur’ekoom’n? Ja, 
ikke wel, moar an de Achterumse 
diek hebt ze een fikse braand 
‘ehad. Dan mu’j direct in’t neie 
joar an de bak. Varders gien 
ongelokk’n, allend  zoen 

spiksplinterneie 
lanteernpoal half 
ummeroomd deur een 
onverlaat. D’r hung 
gien papiertie bij 
van wie het ‘edoane 
hef? Volgens mij 
niet. Niet zoen 
mooie bak, Jannes. 

Nou Bartes, Schut is toch 2e 
word’n bij Protos Weering. Nou, 
7‐0 an de broek krieg’n van 
Muppelt, dan he’j de piepe ok 
wel op. Moar 2e veur een dorp as 
Noorscheschut, dat is goed heur! 
Dat voetbal is mij toch een 
strijd… Ja, ai doaroaver begunt, 
Bartes; de karke had ok een 
thema. “Vrede op aarde…ja, maar 
waar dan?” 
Da’s wel een 
fikse  
teeg’nstellin
g,Jannes, 
doar hebt we 
het de 

veurige keer 
nog oaver ‘ehad. Nou kreeg ik 
toch een uutneudiging van de 
gemiente umme doar de nei 
joarsreceptie mit te maak’n. Ja, 
Bartes moar doar mag iederiene 
noar toe? Is dat zo, heb ie ok 
een uutneudiging ‘ehad dan? Euh, 
nee! Nou, moar wat ik wol 
zegg’n. Veurige 
keer hadd’n wij 
het toch oaver 
teengstellings? 
En die 
burgervader had 
ongeveer 
eenzelfde 
verhaal, allend wat was die 
mirakel zakelijk. Wij Drent’n, 
Hoogeveners en de dorpeling’n 
misschien nog wel meer…wij 
kriegt min of meer de opdracht 
niet meer zo beholdend te doen. 
Wij mut ons profileer’n! Wij mut 
groots denk’n, Jannes. 
Hoedt’ndonder Bartes, as het ons 
nou moar niet te hard in de kop 
opsteg en wij noast de schoen’n 
goat loop’n! Nee, nee Jannes, 
Hij hef geliek. Want weet ie wel 
wie een Hoogevener van’t Joar is 
‘eword’n? Onze eigen Jaron 
Tichelaar. Veurige keer nog 
oaver ‘eschreef’n. Hij hef de 
taarte van de weke ‘ekreeg’n. En 
nou zit ie niet stille, hij hef 
een petitie in’ediend veur 
statiegeld op plastic fless’n. 
Wij mut veuruut kiek’n! Groots 
denk’n! Een verbrieding van de 
snelweeg’n, een verdubbeling van 
de N48, “Hoogeveen Maakt Het….”  

Bartes en Jannes  
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Zo luudt de slogan! Hoogmoed 
komp veur de val, Bartes! Niet 
zo in de aankers Jannes, want 
doar had de burgervader het ok 
oaver. Dat is volgens hum 
misplaatst. Moar Bartes, de 
Poolkapp’m smelt, het magnetisch 
Noord’n wankelt en iederiene hef 
de waffel groot wat betreft het 
vliegverkeer en’t milieu. Moeder 
aarde knarpt an alle kaant’n en 

dan hef 
zoen 
burgervader 
het oaver 
zakelijk 
veuruut 
kiek’n, nog 
meer van 
het zelfde 
woarvan 
moeder 

aarde nog meer begunt te 
piep’n?. Verdubbeling van weeg’n 
betiekent verdubbeling van 
verkeer… ach ie kent mien 
verhaaltie wel! Ja, ja, moar 
waterstofauto’s bint niet 
milieuvervuilend. Zunnepaneel’n, 
electrolyse, waterstof… En BOEM, 
Bartes! Nee, meinsen hebt 
vervoer neudig. Die weeg’n koomt 
er. Wij mut bijvoorbeeld een 
waterstof centrale bouw’n. Wij 
maakt het…Jannes! Wij! ’t 
Oogeveine en de dorp’n. Ja, en 
dan umringt wij Noordscheschut 
helemoale met zunnepanneel’n uut 
ien of aander clusterbomm’n 
ontwikkelingslaand. En die 
zunnepanneeln weerkaatst de 
warmte ok weer de locht in, 
woardeur ai meer opwarming van 
de aarde kriegt.. en wij in 
Noordscheschut een te kort an 
water kriegt, umdat de lochtdrok 
hier hoger wordt deur het 

uutzett’n van de kolde noar de 
warme locht. Man Jannes, wat 
he’j toch?  
Nou, ik wil gien zunnepark in 
mien achtertune. Ja en nuum mij 
moar een Nimby, moar ik heb hier 
van mien hard verdiende cent’n 
een boerderije kocht um oaver de 
weide hin te kiek’n. Dat gef mij 
vreuge en rust in’t leef’n. Nou 
komp er iene die harder veuruut 
kek dan ik dat doe en hij met 
zien veurtvaar’ndheid misschien 
ok een bulte kapot mak. En doar 
mut wij rekenschap mit hold’n. 
Aanders hef de karke geliek. 
Veuruutgang? Wij weet niet iens 
meer wat veuruut, of achteruut 
is, Bartes. Doar mut wij eerst 
iens noar kiek’n. Veur dat ai 
veuruut goat, mu’j eerst weet’n 
woar ai noar toe wilt. En nou 
goa ik noar de Spar, woar ik 
koekies kope in een plasticvrije 
verpakking, ik begun klein bij 
mijzelf in de hoop dat ie mij 

volgt. Ai dat 
zo serieus bent 
wens ik oe 
succes bij het 
viend’n van de 
koekies. Ie 
kunt ze bij de 
bakker wel lös 
krieg’n Jannes, 

neem aanders zoen Schuts 
rollegie. Da’s goed, Bartes, En 
dan drinkt we saam’n een kop 
koffie uut Brazil. Kiek, zo 
moeilijk is dat, Bartes. 
“Hoogeveen maakt het.…met 
verstand milieuvriendelijk!” 
Bijveurbeeld Jannes, 
bijveurbeeld! As we moar veuruut 
goat. 
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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 speelt er in de Hoogeveense raad? 
 

Peter Koekoek gaf het in zijn laatste bijdrage al aan. Ik neem het stokje van hem over 
en zal regelmatig een bijdrage schrijven over een aantal zaken die in de 
raadsvergaderingen van Hoogeveen aan de orde komen.  
Maar om te beginnen wil ik iedereen een gezond en mooi 2019 wensen. 
 

Zwembad 
Wethouder Slomp heeft in de laatste raadsvergadering van 2018 de raad 
geïnformeerd over de definitieve keuze voor de programmering van het nieuw te 
bouwen zwembad. Dit zwembad zal in combinatie met de ijsbaan gebouwd worden. 
De wethouder gaf aan dat dit een zwembad wordt voor alle Hoogeveners dus voor 
zwemles, recreanten, sporters en doelgroepen. Het is de bedoeling dat er in het 
nieuwe zwembad 3 baden komen met in totaal 1095m2 zwemwater; een 
wedstrijdbad, een instructiebad/recreatief bad en een doelgroepen bad. De Dolfijn 
heeft nu 804m2 zwemwater. 
 

Zonnepark 
Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2019 gaat de raad in debat over het 
zonnepark Noord 120a (voorlopig adres) te Noordscheschut, gelegen ten oosten 
Schooldijkje en ten zuiden Noord in Noordscheschut. 
Vanaf 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 lag het ontwerpbesluit voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor dit zonnepark ter inzage. Tijdens de 
inzagetermijn kon u bij het college van burgemeester en wethouders mondeling of 
schriftelijk een reactie naar voren brengen.  
Voor een zonnepark is een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt verleend door 
het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft hierbij in principe geen 
rol. Sinds 28 juni 2018 kan de raad hierbij een adviserende rol hebben. Als er tijdens 
de inzagetermijn géén reactie wordt ingediend dan wordt het besluit voor de 
vergunningverlening genomen door het college van burgemeester en wethouders. 
Als er wél één of meerder reacties worden ingediend dan wordt de raad om advies 
gevraagd en zal het college van burgemeester en wethouders het advies van de raad 
meenemen in de besluitvorming. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Aaf‐Tineke Bisschop‐Hiemstra 
CDA raadslid Hoogeveen 
E‐mail a.bisschop@hoogeveen.nl 
Telefoon (06) 83710827 
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Kinderrommelmarkt tijdens de 
Zomerbraderie 22 juni 2019 
 
 
Op de Zomerbraderie van Noordscheschut is er voor 
alle kinderen weer de gelegenheid om hun 
“rommelmarkt”  spulletjes te verkopen op de 
kinderrommelmarkt.  
 
De markt is dit jaar weer aan het zwarte dijkje de 
kinderrommel markt is in het nieuwe park, de 
kinderen kunnen zich vanaf 9 uur melden bij de 
organisatie die zal jullie de plek aanwijzen .  
  
 
Dus duik je kasten in, vraag aan papa, mama, opa of 
oma of ze nog spulletjes hebben en kom zaterdag 22 
juni op de kinderrommelmarkt staan om zo extra 
zakgeld te verdienen.  
 
Ondernemersvereniging 
Noordscheschut 
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Het wijkteam zoekt u op! 
 
Heeft u ideeën of vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of 
vrijwilligerswerk? Het wijkteam staat voor u klaar. Het wijkteam werkt 
in de dorpen.  
Het wijkteam bestaat uit medewerkers met verschillende taken, zoals 
handhaving en wijkbeheer. Maar ook de wijkagent, de opbouwwerker, 
de gebiedsregisseur, het jongerenwerk, (school) maatschappelijk 
werk en een medewerker van woningbouw, maken deel uit van het 
team.  
 
Graag willen we meer in contact komen met bewoners. Met elkaar en 
samen met u als bewoners, pakken wij graag zaken aan die voor u 
belangrijk zijn in het dorp. Om van u te horen wat er speelt, hebben 
we willekeurig straten uitgekozen om een bezoekje te brengen aan de 
bewoners. We beginnen met twee straten aan beide kanten van het 
Zwarte Dijkje.  
 
Gaat u met ons in gesprek? 
Dat kan! 
 
Op dinsdag 22 januari van 18.30 tot 20.00 uur komen wij langs in de 
Mr. Kosterweg en de van Marleweg.  
Op dinsdag 12 februari staan we van 15.00 tot 17.00 uur bij de 
supermarkt om uw vragen en ideeën te horen.  
Op dinsdag 19 maart komen we langs aan de Hoveniersland tussen 
18.30 tot 20.00 uur.  
 
Natuurlijk zouden we het liefst alle bewoners spreken. Daarom staan 
we ook bij de supermarkt om in gesprek te gaan met iedere bewoner 
die dit graag wil. 
  
Heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact op met 
opbouwwerker Hester Hartman, h.hartman@swwh.nl of 06 10929224. 
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten. 
Eigen transport en werkplaats 
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Eerste rondjes schaatsen dit winterseizoen. 

 

Voor een sommigen was het de eerste kennismaking met de gladde ijzers en was een 
krukje om zich overeind te houden soms een ware uitkomst. Ook al was deze 
kennismaking met schaatsen dit winterseizoen  op een kunstijsbaan, het plezier was er 
niet minder om. 
De kunstijsbaan was speciaal voor de kerstmarkt op het schoolplein van basisschool ‘Het 
Blokland’ aangelegd. En tijdens de openingsuren werden er dan ook veel rondjes gemaakt.  
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SPAR NOORDSCHESCHUT 
DE WINKEL VOOR DE VERSE EN DAGELIJKSE 

BOODSCHAPPEN 

 
MAANDAG T/M ZATERDAG OPEN VAN 8.00 TOT 19.00 UUR 
ZWARTE DIJKJE 26, 7914 PC Noordscheschut, 0528‐344191 

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.  
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Echtpaar Otten-Knegt 60 jaar getrouwd 

 

23 december 2018 was het 60 jaar geleden dat Roelof en Rika Otten‐Knegt 
trouwden. Vrijdags 21‐12 kwam namens de Gemeente Hoogeveen burgermeester 
Karel Loohuis hun de gelukswensen brengen. 
 
 

 
 
 

Vanaf 11 januari tot 29 maart is er een 
expositie van schilderijen in de  
huisartsenpraktijk Ettenheim,  
Drostenraai 33 in Noordscheschut van Jaap 
Plomp uit Tiendeveen en Jannie Pol uit 
Hoogeveen. 
 
De schilderijen zijn te zien 
tijdens de openingstijden van de 
praktijk. 
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Toneelvereniging MENDO 
 
 

Hallo toneelvrienden. We zijn inmiddels alweer druk aan 
het oefenen voor de voorstellingen die we in februari 

voor jullie op gaan voeren. Het toneelstuk wat we gaan spelen heet: “De 
Gebroeders Baks” 
Het stuk geschreven door Herman van der A. 
 
Jan Baks heeft samen met zijn broer Tinus een autosloperij. Op een dag besluit 
Tinus de autohandel in te gaan, iets wat Jan totaal niet ziet zitten. Als Tinus dan 
ook nog een maffe verkoper aantrekt, gaan de haren van Jan helemaal 
overeind staan.  
 
De voorstellingen staan gepland op Vrijdag 1 februari, Zaterdag 2 februari, 
Vrijdag 8 februari en Zaterdag 9 februari. De kaarten zijn vanaf 3 januari te 
koop bij kadoshop Het Miniatuurtje a €5.‐ p/stuk. (Alleen contante betaling!) Er 
zijn geen kaarten aan de zaal verkrijgbaar en men kan geen kaarten reserveren.  
 

 
 
SCHAATSEN -----SLIJPEN     SCHAATSEN -----SLIJPEN  
 

tevens diverse maten gebruikte Hoge en 
Lage Noren. 
Verstelbare Combi Noren. 
Kinderschaatsen o.a. IJshockey, 
Kunstschaatsen, Houtjes, Glijders, enz…. 
 
OUDEJAARSDAG--MOBIELE CARBITBUSSEN,  
Diverse maten. Bel of kom even langs 
 
TEL. 06-25577355 OF 06-34846724.  
A.LOOPERS, COEVORDERSTRAATWEG 45, NOORDSCHESCHUT. 
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 Jaron Tichelaar jong Hoogevener van het jaar 

 

 
Woensdagmiddag 2 januari heeft de kinderjury, samen met 
burgemeester Karel Loohuis, de Jong Hoogevener van het jaar 2018 
bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Young 
TV heeft een filmpje gemaakt waarin de kinderjury de winnaar 
presenteert. 
 
Kinderjury 
De Jong Hoogevener van het jaar is gekozen door een kinderjury. Die jury 
bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen van scholen uit 
Hoogeveen. Stefan Alles, Jong Hoogevener van 2017, is voorzitter. De jury 
bestaat verder uit: Leon Kleine, Julia Kuin, Fleur Evers, Priscilla Zanting, 
Marit Schepers, Liwanu Fatbinan en Collin Hamer. 
 
Jaron Tichelaar 
De kinderjury heeft gekozen voor de zeventienjarige Jaron Tichelaar uit 
Noordscheschut. Uit het juryrapport: ‘Hij zet zich niet alleen in voor 
Hoogeveen, maar voor de hele wereld. Jaron zet zich in voor alles, voor 
planten, dieren en mensen. Hij is een voorbeeld voor anderen. Juist 
omdat hij zo jong is, luisteren mensen beter. Jaron biedt oplossingen voor 
een leefbare planeet, voor een duurzame toekomst.’ 
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Prijs 
Naast de bokaal ‘Jong Hoogevener van het jaar 2018’ en een workshop 
van glaskunstenaar Greet Scholten, ontvangt Jaron een cheque ter 
waarde van € 250 te besteden aan een doel waarin duurzaamheid in 
relatie tot jongeren tot uiting komt. 
 
Jong Hoogeveen 
Sinds 2017 houden we de ‘Jong Hoogevener van het jaar’ verkiezing. 
Deze verkiezing is bedoeld om Hoogeveense kinderen, jongeren of 
groepen jongeren die iets bijzonders hebben gedaan, in het zonnetje te 
zetten. Want: er zijn in Hoogeveen veel jongeren en kinderen die zich 
inzetten en iets betekenen voor hun buurt, club of omgeving. 
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Als in januari de vorst niet komen wil, 
dan is zij er zeker in april. 
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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 

 
 

Mendo           Toneelvereniging            Mendo. 
 

Presenteert. 

Het prachtige toneelstuk. De gebroeders Baks . 
Jan Baks heeft samen met zijn broer een autosloperij. Op een dag besluit Tinus in 
de autohandel te gaan ,iets wat Jan helemaal niet ziet zitten, Als er dan ook nog 
een maffe monteur, annex verkoper, over de vloer komt, gaan Jan de haren recht 
overeind staan…. 
Het stuk speelt zich af in het kantoor, tevens woonkamer, van de gebroeders Baks. 
Aangezien er de laatste tijd van de heren weinig animo is voor zaken als opruimen 
en schoonmaken, staat er ‘zomaar’ ineens een sociaal werker voor de neus van de 
beide ongetrouwde broers. Deze pleit voor gezinshulp…… 
In de loop van het stuk krijgen de beide broers zo hun eigen sores, waar ze elkaar 
dan mee lastig vallen. Wanneer er dan ook nog een aantal dames hun duit in het 
zakje doen, is de paniek voor Jan compleet. 
 
Op vrijdag 1 februari in de Rank om 14.00uur,   Entree € 5.0.0    Zaal open om 13.30 
uur.                         
In de pauze een verloting met prachtige prijzen. 
 
Stichting Ouderenwerk Noordscheschut S.O.N. 
        Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar .
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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Oproep vrijwilligers en bestuursleden 
speeltuinvereniging ‘de Speulplekke’ 

 
 

Na een mooi speelseizoen in 2018 hebben een aantal 
bestuursleden aangegeven hun taken neer te willen leggen. 
Daarnaast merken we dat het vinden van oppassers in de 
speeltuin om alle momenten te bezetten lastig blijft.   

We zijn dus dringend op zoek naar vrijwilligers die 
willen oppassen in het nieuwe speelseizoen en 
naar mensen die het bestuur willen versterken!  
Wanneer het niet lukt om meer vrijwilligers en bestuursleden 
te vinden heeft dit consequenties voor het voortbestaan van 
onze speeltuin.   
Dus gun je de basisschoolkinderen van ons dorp een fijne, 
veilige speelplaats, meld je dan aan als vrijwilliger/oppasser of 
bestuurslid bij Hetty Mager. Vrijwilligers die oppassen krijgen 
hiervoor een vergoeding.  
 

Het speeltuinbestuur ‘de Speulplekke’ 
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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: Jonah 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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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT JANUARI 2019 

 
Kerk:  Datum:  Locatie:  Tijd:  Voorgang(st)er:  Bijzonderheden: 

 
Chr. Geref. Kerk 

Zo. 3 februari  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

ds. R. van de Kamp 
ds. W. de Bruin 

 

         

       

         

       

 
Herv. Kerk 
Noordscheschut 
/Nieuweroord 

Zo. 3 februari  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. M. Visser – Wezep 
Ds. W.J. Bakker 

 

Zo. 10 februari  Rehoboth 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. W.J. Bakker 

 

Zo. 17 februari 
 

Immanuelkerk 
 
Rehoboth 

10.00 uur 
 
19.00 uur 

Ds. H. Bakhuis – 
Hoogeveen 
Ds. J. H van Wijk ‐ 
Windesheim 

 

Zo. 24 februari  Rehoboth 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. N. Noorlander ‐ 
Onstwedde 

Koffie drinken 

 
Geref. kerk 

Zo. 3 februari 
 

Drostenraai  09.30 uur 
19.00 uur 

Pastor H. Lowijs 
Pastor H. Lowijs 

Viering Heilig Avondmaal. 

Zo. 10 februari  Drostenraai  09.30 uur  Ds. J.T. Woltinge ‐
Amersfoort 

 

Zo. 17 februari 
 

Drostenraai  09.30 uur 
 
16:30 uur 

Ds.  H de Haan ‐ 
Den Ham 
Dienst  verzorgd door 
de Jeugd 

 
 
Bijzondere dienst 

Zo. 24 februari  Drostenraai  09.30 uur  Mw. L. Annen – Slagter   

 
 

zangdienst 
op zondag 17 Februari a.s. is er in de Chr. 
geref. kerk te Noordscheschut een 
zangdienst: 
 
De aanvang van de dienst is om 15.00 uur.  
Ook is er gelegenheid om verzoek liederen 

op te geven tot en met 03/02. 
Deze kun je doorgeven aan Jennie Metselaar, tel. Nr. 06‐28993607. 
Samen zingen is bijna het zelfde als samen eten, dus kom heerlijk zingen op 
17februari.  

Namens de opbouwcomm. bent u allen van harte welkom. 

M.m.v. 
     Organist: Gerrit Hilbrink.  
     Voorganger: Aart Mulder.   
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KLEURPLAAT 
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AGENDA 
 

Datum   Wat  T.B.V.  Waar   Tijd. 
 

Januari 2019: 
24‐01  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
Februari 2019: 
01‐02  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine    20:00 
08‐02  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
08‐02  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
09‐02   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
28‐02  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
Maart 2019: 
01‐03  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine    20:00 
08‐03  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
08‐03  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
09‐03   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
28‐03  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
 
 
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. 
 
 
 
 


