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MAANDBLAD: februari 2019  34e jaargang no. 398 
 

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: 
Jonah Bisschop    Zwarte Dijkje 4   tel: 06‐83533656 
Amber Bruins    Van Marleweg 17  tel: 343752 
 

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

De volgende Bengel verschijnt vanaf 19 maart 2019 
  

Kopij binnen op 12 maart 2019 !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van Gymnastiekvereniging Noordscheschut. 

(De bengel wordt geniet op 19 maart 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: 
 
Ze “ploppen”  weer uit de grond en daar bedoel ik niet die prachtige 
krokussen en sneeuwklokjes mee maar bedoel daar de lelijke 

verkiezingsborden of grote houten stellingen mee.  Heb nooit zo begrepen waarom men 
deze zo groot overal neer zet.  Ik kan natuurlijk alleen namens mijzelf spreken maar ik 
heb nog nooit in mijn verkiesbare leeftijd mijn keus gebaseerd op wat er op die grote 
lelijke borden stonden.  Oké met het zien van de  borden denk ik wel, oh ja, er is 
verkiezing en dit keer de provinciale verkiezingen.  Maar maak dan 1 algemeen bord en 
niet van elke partij een grote poster met of ‘een hoofd’ of ‘een leus’.  Wil je echt weten 
wie het is of wat er opstaat moet je toch minstens een aantal minuten voor de borden 
gaan staan.  Want lopend, fietsen en al helemaal met de auto kan je hooguit aan de kleur 
of logo het onderscheid van de politieke partij maken.  Ik zou de politicus adviseren om 
zich te laten zien en helemaal bij een provinciale verkiezing. Waar staat je voor, wat zijn 
je taken, wat is er al zo gerealiseerd mede door provincie politiek en hoe dicht sta je bij 
de burger en/of burgerinitiatieven.  Maak een folder en/of zet het online maar zet niet je 
hoop in op de verkiezingsborden, want dit alles is daar niet van af te lezen.  Zie ze graag 
uit de grond ‘ploppen’ en zie ze het liefst in echt en niet digitaal en stap er graag mijn 
fiets voor af maar dan heb ik het wel over die prachtige sneeuwklokjes en krokussen.   
 
Deze Schutse Bengel staat bomvol activiteiten van jong tot oud van muziek tot 
rommelmarkt, van kerkdiensten tot bosactiviteiten.  En een ieder die dit allemaal voor 
hun doelgroep organiseert is dan vaak ook al weken en soms ook maanden bezig met de 
voorbereidingen.  Hoe leuk dan ook als er veel belangstelling is voor deze activiteiten.  Zo 
is ook Stichting Ouderwerk Noordscheschut afgekort SON ook al jaren actief om allerlei 
leuke activiteiten voor de ouderen hier op Noordscheschut te organiseren en dan is het 
heel jammer om te lezen dat er maar weinig bezoekers op afkomen op hun 
georganiseerde activiteiten.  Zij luiden dan ook de noodklok want als bestuur ‘trekken 
aan een dood peerd” heeft ook geen zin meer. De ‘oudere’ 70 van vroeger is ook niet 
meer de ‘oudere’ 70 van nu, men is langer actief en gezond en heeft misschien daardoor 
behoefte aan andere activiteiten of is er nog niet aan toe om deel te nemen, maar 
daarnaast is er ook nog steeds grote eenzaamheid onder ouderen.  Misschien een idee 
om eens te inventariseren waar behoefte aan is?  Maar het zou toch jammer zijn als SON 
er mee ophoudt, onder SON valt ook de biljartochtend, koersbalmiddag, eetcafé, samen 
naar MENDO gaan, jaarlijkse reisje maken en nog veel meer. 
 
Waar wij helaas weer een jaar op moeten wachten is de volgende voorstellingen van 
MENDO, wat hebben wij gelachten zeg, wat een heerlijk avondje uit en op de laatste 
avond was het slotfeest in Troost waar het nog lang onrustig maar gezellig was.  Bedankt 
voor deze mooie avonden.  

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

      7936 PB Tiendeveen 
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  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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Peuterspeelgroep De Skutterties 
 

Op 23 januari gingen de Nationale Voorleesdagen  van start.  Deze 
Voorleesdagen worden sinds 2003 georganiseerd  op initiatief van de 
Stichting Lezen. De nationale Voorleesdagen worden jaarlijks 

gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen te stimuleren. Ieder jaar wordt er een prentenboek  
van het jaar gekozen en wordt er ook een Prentenboeken Top Tien 
bekend gemaakt 
We zijn met de peuters en ouders  van alle 3 groepen naar de 
basisscholen geweest waar voor hen werd voorgelezen uit het 
Prentenboek van het jaar “Een huis voor Harry”. Erg leuk voor de 
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peuters en ouders om op deze manier kennis te maken met de 
basisscholen. 
 
Op dit moment zijn we met de peuters bezig  over  het Thema 
“Welkom PUK”.  Centraal in Welkom Puk staan de kinderen uit de 
groep, de inrichting van de groepsruimte en de activiteiten die 
dagelijks terugkeren. 
Samen met de kinderen ontdekt Puk de peuterspeelzaal, de 
groepsruimte en de speelruimte buiten. 
Er is aandacht voor de vaste momenten, zoals het maken van een 
kring, opruimen en naar de wc gaan. 
 
We zingen samen met de kinderen een liedje over het maken van 
een kring. Iedereen mag zelf een stoeltje pakken en proberen een 
mooie kring te maken. Dit is nog wel moeilijk en meestal helpen we 
als leidsters hier nog bij. 
We hebben een namenspelletje gespeeld. Ieder kind mocht zeggen 
wie er naast hem/haar zat. Voor de kinderen die nog maar net 
begonnen zijn was dit nog wel moeilijk.  
Elk dagdeel beginnen we ook met een presentielijst en noemen alle 
namen van de kinderen op. Zo leren de nieuwe peuters al heel snel 
de namen van iedereen. 
 
In het onderdeel Bewegen mochten de kinderen een gekleurde draad 
volgen die Puk had neergelegd.  
Dat was me toch wat, de draad ging onder de tafel, over een kist en 
daarna onder een stoel door en over een tafel. 
De peuters vonden het geweldig want wanneer mag je nu bij ons 
over de tafel kruipen! 
 
In het thema zit ook een onderdeel Verzorging. Hierbij hebben we  
gekeken hoe Puk op het potje zat en zelfs een plas had gedaan.  
Het potje moest leeg gegooid in de WC en Puk moest weer een droge 
luier aan. Hier mochten de kinderen ook mee helpen 
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Om de kinderen de begrippen vol en leeg aan te leren had Puk een 
prullenbak vol met proppen. Vol verbazing keken de kinderen hoe 
Puk de prullenbak zomaar ondersteboven hield en alle proppen op de 
vloer belandden. Nu kon je zien dat de prullenbak ‘leeg ‘was. 
Iedereen mocht helpen om de proppen op te ruimen en proberen om 
in de prullen bak te gooien. 
In een mum van tijd was de prullenbak weer ‘vol’! 
 
We werken nog tot half maart over dit thema dus de andere 
onderdelen kunt u lezen in de volgende Schutse Bengel. 
 
Ook hebben we de ouders uitgenodigd voor onze jaarlijkse  
ouderavond.  
Er was een Power‐Point van alle thema’s van het afgelopen jaar te 
zien.  Paula Benjamins gaf enthousiast  uitleg over het Belevingsbos. 
Wat is er allemaal te zien, hoeveel werk is er al verricht en wat moet 
er nog gebeuren. 
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Ze had voor alle peuters een nestkastje 
geregeld maar deze moest nog wel in 
elkaar gezet worden. 
Aan de aanwezige ouders de taak om 
deze voor hun kind in elkaar te 
schroeven. 
 
De peuters hebben het nestkastje 
geverfd, ze moeten nog afgelakt en dan 
gaan we binnenkort per groep naar het 
bos om de nestkastjes op te hangen. Hoe 
leuk is het als je als peuter je eigen 
nestkastje in het bos hebt hangen.  
 
 
Aanmelden nieuwe peuters 

 
Er is geen leeftijd meer verbonden voor het aanmelden van nieuwe 
peuters. Voorheen was dit vanaf 2 jaar maar deze regel is nu 
vervallen.  
Aanmelden kan via onze website       www. spelerwijs‐hoogeveen.nl 
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Het weer wet niet wat ‘et wil, 
Jannes. Nee Bartes en ik ok 
niet zo. Wat dan, Jannes? Nou 
ik kan moar barre slecht op 
gaank koom’n ‘s morngs. En 
mangs kraak ik as een 
beschuute, a’k uut bedde kome. 
Moar veur de goede orde, he’j 
nog neis? Nou, eigenlijks niet, 
Jannes. Wij bint al een tied 
gaanks mit dezelfde thema’s: 
het Zwarte Diekie, het milieu 
mit Jaron, ‘et Belevingsbossie 
en  De Cirkel bestiet dartig 
joar en is springleemt. De 

Cirkel bestiet 
al dartig joar! 
Doar hebt we ‘et 
nog niet oaver 
‘ehad, Bartes! 
Nee, dat is 
woar. Roelof  
Giethoorn stund 

in de kraante. Hij vertuld dat 
de kelder mooi verbouwd is deur 
vrijwilligers. Dat is mooi of 
niet? Echt wel! Dat noa dartig 
joar de kelder eindelijk dreuge 
stiet is wel een verdienste. De 
verwarming an en ventileern zul 
ik zegg’n. Ja, mooi proat’n, 
Jannes, moar nou zonder 
grapp’n; het is echt mooi 
‘eword’n! En maakt ze er nog 
een feessie van? Ik zul’t niet 
weet’n. Dat zult we 21 meert 
wel zien. Misschien een 
gezellige oavend? We heurt het 
wel, Jannes. 

Nou Bartes, 
wus ie wel dat Ons 
Belevingsbossie al veur de 
darde keer in de priez’n is 
‘evull’n? Och ja jong? Ja, 
eerst hebt ze bij de uutreiking 

“Kern met 
Pit‐
certificaat” 
duuzend euro 
op ‘ehaald, 
toen hebt ze 
de “taart van 
de week” 

op’e’eet’n en nou hebt ze de 
estafettestok oaver ‘enömen van 
de Warkgroep gruun Fluit’nbarg. 
Beter zoen stok dan een euh…Wat 
ku’j eigenlijk mit zoen stok, 
Jannes. Nou, Bartes, volgens 
mij ku’j die allend moar 
oaverhaandig’n. Oh, 
haandig….misschien ku’j d’r ok 
wel de hond mit uutloat’n. 
Volgens mij is’t de bedoeling, 
dat die stok weer oaverhaandigd 
wordt, dus dan mut er gien 
rafels en koezebeet’n van een 
hond in zitt’n. We zult zien an 
wie die oaverhaandigd wordt.  
Wieders is er niet zoeveule te 
doen ‘ewest, Bartes….Jawel 
Jannes! Die zunnepaneeln an’t 
Noord goat niet deur. Die bint 
van de bane. Da’s waarachtig 
woar ok! Kiek, dat vien ik dan 
wel mooi as meins’n gewoon noar 
mekaar luustert. Ja precies, 
gewoon. In dizze tied van hoog 

Bartes en Jannes  
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gevuuligheid mut wij het doar 
van hebb’n. En wieders? 
Nou, en wat dacht van Marc van 
Meel en technisch bestuur, dat 
die Marco Hartman van ’t 
Hoogeveine hef oaver ‘enömen? 
We weinst ze veule sukses en 
dat die goalgetter Marco er in 
zien neie seizoen er gewoon 35 
in schut, zoas het een echte 
Schutter betaamt! Ja precies, 
lat die Schutter er moar op lös 
schiet’n! An de kleur’n van’t 
shirt kan’t niet ligg’n.  
Moar weet ie wat Jannes, ik 
pakke zo zachies an mien fietse 
moar iens e’em en een mooie 
poetslappe. En dan poets ik 
mien fietse helemoale glimmend, 
as een hondekeutel in de 

maneschijn, 
en dan 
reinig ik de 
ketting iens 
e’em mooi, 
dat ie löp 
as een 
neimachinegi
e. En dan 

pomp ik mien baandies iens e‘em 
op, mit zoen acht bar. Alla 
acht bar!? Ja, acht bar en dan 
stel ik de remmegies iens e’em 
af en dan ried ik mien eerste 
rondtie moar weer iens van het 
joar! Dat lek mij wel wat, want 
‘et wordt zestien groad’n en 
dat is kortebroek’n weer op de 
fietse! Zo Bartes, ie liekt wel 
wat van plan. Dat klinkt wel 
arg retro. Dus ie wilt nog e’em 
een rondtie fiets’n? Jazeker, 
want d’r bint wat jonge knaap’n 
en die woll’n mit mij de 
Friesche Elfsteed’ntocht 

fiets’n en doarumme heb ik de 
koart’n alvast besteld. Dat dut 
mij denk’n an de eerste 
afleverings van Bartes en 
Jannes, Jannes. Toen gung ik ok 
mit oen va die rit ried’n en ik 
wil nooit weer zoen zere konte 
krieg’n, dus dan mut ik wel 
trenen. Ja, ja en die wil ie op 
oen olde dag nog fiets’n? Ie 
wilt mien va noadoen, lokt dat 
nog wel? Oh, en woarumme dan 
wel niet? Ja, euh….umme die 
tweihonderd en veertig 
kielemeter? Ach, een meinse mut 
ok af en toe iets hebb’n dat 
h’m plag. Ja, ja nou ie ploagt 
oezelf nog moar e’em. Ik doe zo 
een flinke triatlon! Een flinke 
triatlon Jannes, moar hebbie ok 
‘etreend dan? Ja, min mien 
kameroad’n. Eerst een zak 

 
paprikachips noar binn’n 
wark’n, dan een half krattie 
bier mit opzoep’n en dan zoen 8 
tot 9 ure sloap’n. Zo as ie al 
zeid’n: een meinse mut wat 
hebb’n dat h’m plag.    



‐ 15 ‐ 
 

     

 

 
 



‐ 16 ‐ 
 

 

                                        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? 
 

De afgelopen weken zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest in de 
Hoogeveense raad.  
 
Rekenkamercommissie onderzoek schulphulpverlening 
De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat de schuldhulpverlening in de gemeente 
Hoogeveen beter kan. De raad heeft de aanbevelingen uit dit rapport overgenomen en het 
college de opdracht gegeven de raad voor de zomer van 2019 te informeren over de 
uitvoering van de aanbevelingen. 
 

Informatieavond afwegingskader zonneparken 
Op 14 januari 2019 was er een informatieavond voor de inwoners van de gemeente 
Hoogeveen over het nieuwe afwegingskader zonne‐energie. Voor raadsleden was er op 15 
januari 2019 een informatieavond over hetzelfde onderwerp. Het nieuwe afwegingskader 
zonneparken zal binnenkort aan de orde komen in de raadsvergadering. Pas als de raad 
hierover een besluit heeft genomen zal dit nieuwe afwegingskader van kracht worden. 
Zonnepark Westzijde Noordscheschut 
Vanaf 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 lag het ontwerpbesluit voor het 
verlenen van de omgevingsvergunning voor Zonnepark Westzijde Noordscheschut ter 
inzage. Tijdens de inzagetermijn zijn er een aantal reacties ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders. 
Op 22 januari 2019 kwam het bericht dat de initiatiefnemer van dit zonnepark de aanvraag 
voor de omgevingsvergunning heeft ingetrokken. 
  

Werkbezoek 
Provinciale Staten Drenthe heeft een werkbezoek gebracht aan het college en de raad van 
Hoogeveen. Op de NAM locatie Ten Arlo (Nijstad‐oost) hebben de aanwezigen meer 
informatie ontvangen over de waterstofwijk die in Hoogeveen gaat komen. 
 

Verzilverlening 
De gemeente Hoogeveen gaat inwoners de Verzilverlening aanbieden. Dit is een 
financieringsproduct van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Deze regeling geeft 
inwoners de mogelijkheid om de overwaarde van hun woning te gebruiken om de woning 
levensloopbestendig te maken en/of te verduurzamen. De rente wordt hierbij jaarlijks bij 
de schuld opgeteld zodat de woonlasten niet toenemen. Met behulp van deze regeling kan 
het mogelijk worden om langer in uw huis te kunnen blijven wonen.   
 

Met vriendelijke groet,  
 

Aaf‐Tineke Bisschop‐Hiemstra 
CDA raadslid Hoogeveen 
E‐mail a.bisschop@hoogeveen.nl, Telefoon (06) 83710827 
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nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen 
van haar jaarlijkse  
 
          Ledenvergadering 
 
die gehouden zal worden op donderdag 21 maart 2019 
om 20.00 uur in het dorpshuis “De Vuurkorf”te Nieuweroord. 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Notulen 
3. Jaarverslag 
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
7. Bestuursverkiezing 
8. Vergoeding uitvaartpakket 
9. Eventuele mededelingen van het bestuur 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
 Het bestuur 
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Buurtzorg Hollandscheveld e.o: Ettie, Alja, Ina en Daisy  
Tamara en Henny  
 
Wij zijn het Buurtzorg team Hollandscheveld en omstreken. We zijn onderdeel 
van Buurtzorg Nederland. Ons kantoor bevindt zich in de sportschool Anytime 
aan het Hoekje 40A. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine, 
zelfsturende teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en 
wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en 
persoonlijke verzorging. Tijdens een persoonlijk intakegesprek kijken we samen 
wat er aan zorg nodig is.  
We leveren alle vormen van zorg: Basiszorg (hulp bij wassen en aankleden), 
zorg na een ziekenhuisopname, kortdurende zorg, dementiezorg, wondzorg, 
chronische zorg en palliatieve zorg in de laatste fase van het leven. In ons team 
zitten gespecialiseerde collega’s in wondzorg, diabetes, urologie etc, die 
contact hebben met uw huisarts of specialist.  
Ons team is werkzaam in Hollandscheveld, Noordscheschut, Pesse, 
Nieuweroord, en Tiendeveen.  
We zijn rechtstreeks 24 uur per dag te bereiken op 06‐23927095. U kunt ons 
altijd vrijblijvend bellen voor informatie . 
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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 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. 
 
 
 

 



‐ 21 ‐ 
 

 

 

 
 

o.a. verkoop en verhuur van aggregaten. 
Eigen transport en werkplaats 
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Zwarte Dijkje 39 
7914 PB Noordscheschut 

Tel. 0528‐343158 
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Belevingsbos Noordscheschut nu ook nog de estafettestok 

Na de uitreiking van het Kern met Pit‐certificaat én de Taart van de Week, vielen de vrijwilligers van het 

Belevingsbos Noordscheschut nogmaals in de ‘prijzen’: zij ontvingen de nominatie voor de estafettestok 

vrijwilligerswerk van de Werkgroep Groen Fluitenberg. De overhandiging van de stok heeft kort geleden 

plaatsgevonden. 

 

De werkgroep Belevingsbos is circa anderhalf jaar geleden gestart met het opknappen van het bestaande 

bosgebied aan de oostzijde van Noordscheschut. Met een groep van zo’n 15 vrijwilligers wordt hard 

gewerkt aan het realiseren van een belevingsbos waar de inwoners van het dorp lekker kunnen wandelen 

en genieten. Met ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe voert men een uitgebreid 

onderhoudsplan uit. Daar maken het zagen van bomen, snoeien van bomen en struiken, maar ook het 

aanleggen van bijvoorbeeld een educatief peuterpad, deel van uit. De essenziekte gooide de plannen wel 

wat overhoop, maar inmiddels zijn er al weer volop plannen voor o.a. de aankomende NLdoet‐dag en 

werkt de groep goed samen met de 3 scholen in het dorp. “Het is leuk om ook kinderen bij de natuur te 

betrekken”, vertelt Paula Benjamins, van de werkgroep. “We hebben in het dorp best veel moeten 

uitleggen over wat we aan het doen zijn in het bos, maar inmiddels zijn de bewoners heel blij met hoe het 

bos opknapt.”  

 

Roelof Timmerman van Groen Fluitenberg meldt tijdens de bijeenkomst graag nog even dat hij de 

Hoogeveners van harte uitnodigt het dorpsommetje Fluitenberg te komen bewandelen. Voor 

Landschapsbeheer Drenthe is het een plezier om met zulke enthousiaste groepen in Hoogeveen en de 

dorpen te werken. 

 

Op de website van Landschapsbeheer Drenthe vind je meer informatie over de samenwerking met 

vrijwilligers: https://www.lbdrenthe.nl/informatie‐voor/vrijwilligersfacilitering 
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Open je ogen voor Mij  
 

 

 

Passion Noordscheschut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op weg naar Pasen  
 

Naar een idee van The Passion 
 
 

Zondag 7 april om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Noordscheschut.   
 

Voorganger: Hans Lowijs.  
Muzikale medewerking: Online uit Nieuweroord/Noordscheschut 

 
 
We zijn op weg naar Pasen. We gedenken het lijden en sterven van Jezus.  
De duisternis, de strijd in de wereld en in ons leven gaan God ter harte. En hoe?!  
Jezus is de Immanuel: God met ons. In Hem wordt de eeuwige God echt mens. 
Hoe dat kan en waarom Hij dat doet, daarvan willen we in de dienst vertellen en 
daarover willen we zingen.  
Want de gekruisgde Jezus Christus is het Licht dat ons hoop geeft in een duistere 
wereld.  
Naast samenzang van bekende liederen worden een aantal popliedjes voor ons 
gezongen.  
Ook daarin klinkt de bevestiging dat we waardevol zijn en horen we van een diep 
verlangen naar steun en een helpende hand.  
 
In maart 2016 werd deze Passion eerder opgevoerd. Wellicht kunt u/jij het zich nog 
herinneren in een tot een laatste bezette stoel en staanplaats in de Cirkel.  
De vraag kwam of het mogelijk was om deze nog een keer op te voeren. 
Daarom nog éénmaal. 
 
Het is een dienst voor jong en oud.  
Kom op tijd want van vanaf  18.50 uur is er al samenzang.  
U bent van harte uitgenodigd. 
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Beter Thuis Wonen Thuiszorg vervult wensen ter gelegenheid van jubileum 
 
Dit najaar bestaat Beter Thuis Wonen Thuiszorg 12,5 jaar. Sinds de oprichting van 
Beter Thuis Wonen is de zorg enorm veranderd. Toch is intern veel hetzelfde 
gebleven, waardoor de organisatie flexibel om kan gaan met al die grote 
veranderingen. ‘We hebben vanaf dag één bewust gewerkt met kleine teams’, 
vertelt algemeen directeur en oprichter Wybo Berk. ‘Ook ons lokale karakter en de 
platte organisatie zijn onveranderd gebleven. Groei was en is geen doel op zich en 
toch konden we in die veranderende maatschappij groeien, met name dankzij die 
vaste waarden’. Beter Thuis Wonen Thuiszorg is inmiddels een van de grootste 
thuiszorgorganisaties in het Noorden en Oosten en heeft een breed aanbod 
aan thuiszorg diensten opgebouwd. Zo ondersteunen zij mensen bij verpleging en 
verzorging, thuisbegeleiding, casemanagement dementie, dagbesteding, palliatieve 
zorg en 24‐uurs zorg.  
  
                  
Iets doen voor mensen  
Het 12,5 jarig jubileum is voor Beter Thuis Wonen Thuiszorg een mooie gelegenheid 
om iets terug te doen voor de mensen om haar heen. Mensen hebben soms lang 
gekoesterde grote, of kleine wensen. Daarom heeft Beter Thuis Wonen Thuiszorg 
twee wensbomen gemaakt. Deze wensbomen zullen gedurende 12,5 maand lang, op 
elk regiokantoor een maand lang staan. In deze boom kan iedereen uit het dorp, de 
stad of de wijk een wens ophangen. Het kan een wens zijn voor uzelf of voor een 
ander. Elke maand wordt er 1 wens vervuld. De eerste wensboom is inmiddels 
onthuld door Adrie (Pieter Adriaan) Bruin, voorzitter van de cliëntenraad van Beter 
Thuis Wonen Thuiszorg. De heer Bruin heeft er 
symbolisch de eerste wens al in gehangen.  
In februari staat de wensboom bij het Beter Thuis 
Wonen Regiokantoor in gezondheidscentrum 
Ettenheim aan de Drostenraai 33 in Noordscheschut. 
Beter Thuis Wonen Thuiszorg nodigt inwoners van 
Noordscheschut e.o. van harte uit om een wens te 
komen ophangen. Wie weet wordt uw wens wel 
vervuld!  Wie niet in de gelegenheid is om langs te 
komen kan zijn of haar wens ook via de 
Facebookpagina van Beter Thuis Wonen Thuiszorg 
indienen. 
www.facebook.com/BeterThuisWonenThuiszorg 
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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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 Zaterdag 30 maart is het weer zo ver.. De jaarlijkse showavond 
van Chr. Muziekvereniging Irene! 
 
Dit jaar maken we er een zwoele zomeravond van met Zuid‐
Amerikaanse muziek.  
 
Het orkest, nog steeds onderleiding van onze dirigent Leo 
Harmsen, het jeugdorkest, de bigband Newplace Collective 
onderleiding van Gerben Wasser hebben het afgelopen halfjaar 
hard gerepeteerd om er weer een spectaculaire muzikale 
avond van te maken.  
 
Deze avond zullen de malletband leden van muziekvereniging 
DES Linde te gast zijn Nieuweroord. Deze Melody Percussion 
Ensembles staat onder leiding van de gedreven en muzikale 
Giovanni Timmermans.  
 
Ondanks dat het nog geen zomer is laten we je graag een 
avondje vakantie vieren! 
 
We hopen zoveel mogelijk mensen te mogen ontvangen in de 
Vuurkorf.  
Aanvang 19.30u.  
Entree: € 5,00.  
Donateurs en kinderen tot en met 12 jaar gratis. 
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Toneelvereniging MENDO 
 
 

 
 

Dit was het dan alweer. Na maanden oefenen en 5 hele leuke 
voorstellingen gaan wij alles weer evalueren en in de zomerslaap. Ook 
gaan wij in de tussentijd op zoek naar een nieuw toneelstuk waarin we in 
2020 weer voor jullie kunnen knallen.  
Voor iedereen die niet heeft kunnen komen, wees er volgend jaar snel 
bij! En voor iedereen die er wel bij geweest is, wij hopen dat jullie een 
leuke avond gehad hebben en hopelijk tot volgend jaar!!! 
 
Tot ziens, tot Mendo!! 

 

Komt februari met goed weer, 
dan vriest het in het voorjaar des te 

meer. 
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TE HUUR AANGEBODEN: NETTE PRAKTIJKRUIMTE IN 
NOORDSCHESCHUT  

Aangeboden: te huren praktijkruimte bij voetbalvereniging 
Noordscheschut 
Beschikbaar vanaf: per direct  

Per dag of dagdeel van maandag tem vrijdag van 08.00 – 
17.00 uur te huren. Andere dagen/tijden in goed onderling 
af te stemmen, mits dit niet conflicteert met de 
voetbalactiviteiten van de voetbalvereniging zelf. 

De praktijkruimte is ca. 24 m2 groot en biedt voldoende ruimte voor diverse type 
praktijken, o.a. fysiotherapie, fitnessruimte, massage, acupunctuur, podotherapie 
of vergelijkbaar. 

De praktijkruimte is voorzien van een massagetafel, keukenblok, bureau en stoel, 
airco, wifi en heeft een wachtruimte (ca. 5 m2) met een eigen entree en is 
inpandig gelegen in het kleedgebouw van de voetbalvereniging Noordscheschut. 

Er kan gebruik gemaakt worden van de gratis parkeermogelijkheden rondom het 
kleedgebouw en je ontvangt een sleutel van het hek bij de entree van het 
sportpark.  

Interesse? Neem contact op met de secretaris van de voetbalvereniging Jan-
Willem Haar, te bereiken op telefoonnummer 0528-342592 of per mail: 
secretaris.noordscheschut@hotmail.com 

 

Hallo	volleyballer! 
 

Wil	jij	ook	meedenken	en	je	inzetten	voor	de	volleybal	binnen	de	GVN?	
Kom	dan	ons	bestuur	versterken! 

GVN	is	op	zoek	naar	enthousiaste	bestuursleden	die	zich	bij	voorkeur	
richt	op	de	activiteiten	voor	de	volleybal.	Je	hebt	geen	zware	taken	
maar	wel	alle	ruimte	om	de	volleybal	levendig	te	houden	binnen	de	

vereniging. 
 

Interesse?	laat	het	ons	weten!	Mail	naar	
voorzitter@gvnnoordscheschut.nl	of	

secretariaatgvn@gmail.com. 
 

Groeten	Bestuur	GVN 
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25 Januari 2019, een bijzonder moment voor de kinderen van groep 3. Ze kennen 
alle letters en dat hebben we gevierd! Met een letterfeestje! 
Eerst was er een spelletjescircuit en na de pauze was het officiële moment, het 
uitdelen van de diploma’s door meester Hans.  
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Interkerkelijke kinderdienst 

Zondag 17 maart 

15:00 uur – Christelijke Gereformeerde Kerk  
 

Thema: Van delen word je blij! 

m.m.v. Kinderkoor: Give us Peace.   
Organist: Fokko Verwey. 
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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 
 

 



‐ 40 ‐ 
 

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. organiseerde op 16 JANUARI 2019,EEN NIEUWJAARSVISITE. 
 

ENIGZINS  EEN GESLAAGDE MIDDAG, DOOR steun van de Smederijen, WAS  
HET MOGELIJK OM EEN GROEP MUZIKANTEN TE CONTRACTEREN, MET 
PRACHTIGE HOLLANSCHE LIEDEREN, MAAR  HET AANTAL BEZOEKERS WAS 
SCHRIJNEND, 10 PERSONEN. 
DIT IS VOOR ONS ALS BESTUUR DAN OOK NIET LEUK MEER. EEN BOEL WERK 
MAAR ER VALT GEEN EER AAN TE BEHALEN, JAMMER. 
Wij als bestuur zijn dan ook van mening dat het weinig zin heeft om eindeloos 
door te gaan en de bedoeling is dan ook om het dit jaar nog eens te proberen. 
Lukt het niet om meer bezoekers  te trekken, dan is het 01‐01‐2020 einde 
S.O.N.  
Let wel, wat eenmaal weg is komt niet meer terug. Dat gaat ten koste van de 
samenleving in ons dorp. Dit vooral voor de 55 plussers, dan is er niets 
meer!!!. 
A.U.B. mensen laat het niet zover komen. Het verarmt ons dorp. 
Hebben jullie ideeën waarvan jullie denken dat kan leuk zijn leg dit aan de 
bestuursleden voor. Wij zullen ons best doen omdat te realiseren. 
 
Namens het bestuur van de S.O.N. 
Sake Tichelaar.
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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Wij hebben weer een actieve periode achter de rug van een presentatie op de 
ouderavond van de Peuterspeelzaal tot presentatie in het Provinciehuis voor 
Kern met Pit, we mochten het Estafettestokje ontvangen, in het leven 
geroepen door Stichting Welzijnswerk Hoogeveen voor vrijwilligersinitiatieven 
en wij hebben een aantal overleggen gehad met betrokkenpartijen van ons 
bos.  Dit alles is niet (nog) niet terug te zien in ons bos en wij kunnen ons 
daarom voorstellen dat er soms hardop wordt gezegd “waar blijft” dat 
belevingsbos.   
 
Maar met de term belevingsbos bedoelen wij geen bos vol met speelobjecten, 
maar willen wij vorm geven aan een breed scala van beleven, wandelen in het 
bos of straks genieten van vlinderidylle bij de waterberging, hiervoor is 
onlangs een 2de insectenhotel  geplaats (gemaakt door een vrijwilliger.) Deze 
wordt in het voorjaar gevuld met allerlei materiaal waar o.a. wilde bijen eitjes 
gaan leggen die hopelijk later uitkomen en dan hopen wij in de beplanting in 
de waterberging, langs de randen van het bos en sloten een verscheidenheid 
aan bloemenpracht terug te zien, mede door de wilde bijen en vlinders.   
Ook zijn de vrijwilligers met regelmaal nog bezig om vele omgezaagde zieke 
Essen uit ons bos te halen en op die openplekken bloeit opeens ander soort 
bosbeplanting, zoals kardinaalsmuts. Een struik die rode bloementjes krijgt die 
er uit zien als een kardinaalsmuts. Ook dat is een beleving.   
 
Op de natuurwerkdag hebben wij de kikkerpoel vrijgemaakt. Je ziet nu de 
beplanting langs de oevers de grond uitkomen en nu ze meer licht krijgen 
zullen ze ook uitbundiger bloeien. Hier staan o.a. wilde primula’s en 
dotterbloemen.  Ook zijn er 2 extra paden in 2 kavels van het bos gemaakt.  
Dit worden de toekomstige Peuter‐ en Kleuterpaden met speelobjecten en 
hier loopt het “Strunepad” langs. Inmiddels is er over 1 sloot al een net en 
veilig bruggetje gemaakt.  Dit alles wordt gedaan door een klein groepje vaste 
vrijwilligers en op de Natuurwerkdag en straks in Maart op de NLDoet dag 
hopen wij met meer dorpsbewoners ook weer aan de slag te gaan en dan is 
het resultaat ook sneller zichtbaar en hopelijk daarmee de beleving in ons bos 
ook.  Zin om mee te helpen dan zien wij je graag op de NLDoet dag 16 maart 
van 10:00 – 13:00 uur.   
 
Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut  
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Foto’s van ‘leven’ in ons bos.  
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Carpaal Tunnel Syndroom: opereren hoeft 
niet altijd. 
 

NOORDSCHESCHUT.‐ Het CTS‐centrum Noord‐Nederland behaalt goede 
resultaten bij de 
behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) door middel van tractie. 
Veel mensen met een CTS denken dat alleen operatie hen van de klachten af 
kan helpen of zijn al geopereerd zonder het gewenste resultaat. Sinds enige 
jaren bestaat er een apparaat (Phystrac van Contex bv) dat deze aandoening 
kan verhelpen door het geven van elektrisch gestuurde tractie aan de pols. 
Wij werken daar al enige jaren mee en 75 tot 80 procent van de behandelde 
patiënten heeft daar baat bij! 
De carpaaltunnel is het gebied aan de binnenzijde van de pols, waar botjes en 
pezen een tunnel vormen waardoor onder andere de mediaanzenuw loopt. 
Deze zenuw kan in de knel komen en dan klachten in de hand veroorzaken. 
Vaak ten gevolge van letsel of aanhoudende belasting tijdens 
werkzaamheden, vooral met gebogen handen. Soms spelen ook hormonale 
factoren een rol, bijvoorbeeld bij zwangerschap. 
CTS kenmerkt zich door klachten in de onderarm/hand in de vorm van pijn, 
gevoelloosheid, stijfheid, tintelend of branderig gevoel en krachtsverlies. Een 
verstoorde nachtrust door wakker worden met dove handen en moeite 
hebben met kleine voorwerpen, zoals knoopjes, behoren ook tot de typische 
symptomen ervan. 
Het tractieapparaat geeft, bij gefixeerde elleboog, via een manchet om de 
pols tractie aan de onderarm/pols. Deze tractie wordt nauwkeurig gedoseerd, 
waardoor structuren, zoals spieren en pezen die betrokken zijn bij het in stand 
houden van CTS, ontspannen en dunner worden en inklemmen van de 
mediaanzenuw opgeheven wordt. Deze behandeling is nagenoeg pijnloos. 
Als u bovengenoemde symptomen herkent, bel dan gerust voor meer 
informatie of een afspraak. Een verwijzing van een (huis‐)arts is niet 
noodzakelijk. 
 
Fysio Schoemaker 
Molenweg 71A 
7914 RS Noordscheschut 
Tel. 0528‐343518 
Mob. 06‐43453799 
Email: roelschoemaker@hotmail.com
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Game kids organiseert op vrijdagmiddag 22 februari 

een Super Bingo in de Cirkel.  
 
We beginnen eerst met de groepen 1 t/m 3 van 
13:30 tot 14:30. 
Daarna de groepen 4 t/m 6 van 14:45 tot 15:45. 
Als laatste is groep 7 en 8 aan de beurt, deze is van 
16:00 tot 17:00. 
 
De entree is 1 euro, inclusief wat drinken en wat 
lekkers. Graag gepast betalen. 
 
Er zijn hele leuke prijzen te winnen!  
Kom jij ook? 

 
We zien jullie graag! Tot dan! 
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Advertentie: 
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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. 

 

 

 

 
Stookhout te koop uit het bos:  
 
€ 40,- de kuub en het is in stukken  
van ongeveer 30 cm gezaagd. 

  
Bij belangstelling neem dan contact op met  
onze vrijwilliger Dicky Kip. M: 06 - 538 417 13 

Namens Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut 
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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. 06‐83533656 
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 MAART 2019 
 

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

 
Chr. Geref. Kerk 

Zo. 3 maart  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

  Leesdienst 
Leesdienst 

Zo. 10 maart  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. M. Oppenhuizen 
Ds. M. Oppenhuizen 

Thema/kinderdienst 

Wo. 13 maart  Zwarte Dijkje  19.30 uur  Ds. J.W. Maris  biddag 

Zo. 17 maart  Zwarte Dijkje 
Zwarte Dijkje 

10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. J. van Amstel 
Dhr. H. Lowijs 

 
int. Kerk. Thema dienst 

Zo. 24 maart  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

 
Ds. B. de Graaf 

Leesdienst 

Zo. 31 maart  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. J. Jonkman 
Ds. J. Jonkman 

 

 
Herv. Kerk 
Noordscheschut 
/Nieuweroord 

Zo. 3 maart  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker  
Ds. G. v.d. Berg ‐ Grafhorst 

Eerste lijdenszondag 

Zo. 10 maart  Rehoboth 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Dhr. M. v. Heijningen‐ 
Dorkwerd 

Tweede lijdenszondag 
 

Wo. 13 maart   Geref. kerk  10.00 uur 
 

Dhr. H. Lowijs / Ds. W.J. 
Bakker 

Biddag, gezamenlijke 
dienst 

Zo. 17 maart  Immanuelkerk 
Chr. ger. kerk 

10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Dhr. H. Lowijs 

Derde lijdenszondag 
int. Kerk. Thema dienst 

Zo. 24 maart  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. A. Bloemendal – Zwartsl. 

Ds. W.J. Bakker 
Vierde lijdenszondag 
 

Zo. 31 maart  Rehoboth 
 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
 
15.00 uur 

Ds. F.J.K. van Santen – 
Kampen 
Ds. W.G. Sonneberg – 
Veessen / Ds. J. Hommes ‐ 
classispredikant 

Vijfde lijdenszondag 
 
Bevstiging Ds. W.J. Bakker 
tot voorzitter 
visitatiecommissie classis. 

 
Geref. kerk 

Zo. 3 maart 
 

Drostenraai 
 
Dorpshuis de 
Cirkel 

09.30 uur 
 
19.00 uur 

Ds. Mw. H.J. Paas—
Nijverdal 
I.E.C. 

Eerste lijdenszondag / 
koffiedrinken 

Zo. 10 maart  Drostenraai  09.30 uur  Dhr. H. Lowijs  Tweede lijdenszondag 

Zo. 17 maart  Drostenraai 
Chr. ger. kerk 

09.30 uur 
15.00 uur 

Ds J. Woltinge  Zwolle 
Dhr. H. Lowijs 

Derde lijdenszondag 
int. Kerk. Thema dienst 

Zo. 24 maart 
 

Drostenraai  09.30 uur 
 

Ds G.H. Fredrikse ‐ 
Harderwijk   

Vierde lijdenszondag 

Uitzending radio 
hoogeveen 

Zo. 31 maart  Drostenraai  09.30 uur  Dhr. H. Lowijs  Vijfde lijdenszondag 

 

 

 
 

 
 

Is februari zacht, 
de lente brengt ons vorst bij nacht. 
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AGENDA 
 

Datum   Wat  T.B.V.  Waar   Tijd. 
 

Februari 2019: 
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 
 
April 2019: 
05‐04  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine    20:00 
12‐04  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
12‐04  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
13‐04   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
25‐04  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. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Krakeel 39      

 7914 TH Noordscheschut 
 0528–342409 / 06-12608030 

 info@loonbedrijfmulderij.nl   www.loonbedrijfmulderij.nl 
   
 Loonbedrijf Mulderij biedt een divers aanbod diensten zoals: 

 Aanleg drainage 
 Grondwerk 
 Slotenonderhoud 
 Beschoeiing plaatsen 
 Maaiwerkzaamheden en bermonderhoud 
 Aanleg en onderhoud groot groen 
 Levering van grond en drainage materiaal 

 
 



 

 
 

 


