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MAANDBLAD: december 2018  33e jaargang no. 396 
 

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 15 januari 2019 
  

Kopij binnen op 8 januari 2019 !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van het bestuur van Dorpshuis de Cirkel.  

(De bengel wordt geniet op 15 januari 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: 
 

Wanneer ik dit voorwoord schrijf is het vrijdagavond 14 december en 
ben net weer van een rondje gezellige Kerstactiviteiten op ons dorp. Via 

Chr. Geref. Kerk naar Het Blokland en toen zo door naar de Spar waar een 
heerlijker proeverij van kerstartikelen gaande was.  Leuk dat dit allemaal zo op 1 
dag/avond was en ook handig.  Maar dan gaan bij mij gelijk al weer de radertjes 
draaien en denk hoe leuk zou het zijn om volgend jaar op het nieuwe plein in ons 
dorp met elkaar Winterfair te houden.  Proeverij, kraampjes die gehuurd kunnen 
worden door belanghebbende, ijsbaantje, jamsessieband die kerstliederen zingt en 
Muziekvereniging Irene die prachtige kerststukken ten gehore brengen, wie weet 
met een koortje en dan een prachtige mooie verlichtte kerstboom erbij, MENDO 
die een kerstverhaal naspeelt…………………… hhhhhmmmmm, wie weet.   
 

Wij zijn al weer aan het einde van 2018 en wij hebben als dorp weer een actief jaar 
achter de rug.  Waar Noordscheschut 2de werd op Protos, waar het Zwarte Dijkje 
een grondige renovatie onderging, waar de wethouder Jan Steenbergen het 
startschot gaf om met het bos aan de slag te gaan,  waar dit jaar volop gespeeld en 
gezwommen kon worden in de speeltuin door het prachtige weer, waar wij weer 
prachtige tuinen met kunst konden bewonderen, waar wij allen weer een gezellige 
feestweek mochten bleven, waar alweer de 35ste kinderbijbeldagen zijn 
georganiseerd, waar wij Sinterklaas weer welkom mochten heten en het jaar weer 
gaan afsluiten met allerlei activiteiten van Koppeldart‐toernooi Troost tot 
Snerttoernooi bij Boules Doar, kaartmarathon bij de voetbalvereniging tot de 
Top2000 avond in de Cirkel.   En dan nog niet de Bingo en kaartavonden, 
knutselmiddagen, PCOB middagen, SON activiteiten te noemen.  Vele ideeën zijn 
o.a. mede mogelijk gemaakt door Smederijen Noordscheschut, Je kan voor 2019 
ook weer je idee inleveren, meer hierover in de bengel van januari. Als redactie 
zien wij al die aankondigingen en verslagen voorbij komen, van jong en oud, 
sportief tot actief, er wordt ontzettend veel georganiseerd op ons dorp en daar 
mogen wij best trots op zijn.   
 

De renovatie van het Zwarte Dijkje nadert zijn eind, de bomen worden deze dagen 
geplant en het in het voorjaar wordt de rest van de beplanting erin gezet.  Ook 
heeft Huisartsenpraktijk Noordscheschut hun nieuwe pand betrokken en ook daar 
worden de puntjes op de “i” gezet en ziet het er prachtig uit. 2019 is dus een jaar 
van afronden, puntjes op de “i” zetten en doorgaan met alle leuke activiteiten 
organiseren.  Hele fijne feestdagen toegewenst en gezond en actief nieuwjaar en 
laten wij zo snel mogelijk ons dorp weer schoonmaken na 1 januari.   
 
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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PLAATSELIJK BELANG 

 
MODDERWIJK 
 
Al geruime tijd zijn er onduidelijkheden over het gebruik van de Modderwijk.  
Vanuit Plaatselijk Belang Noordscheschut zijn we bezig met de ontwikkeling van 
bestaande en nieuwe wandelroutes rond ons dorp. Aangezien de ‘Knapzakroute’ 
over de Modderwijk loopt leek het ons goed om goed uit te laten onderzoeken hoe 
het nu precies zit met de toegang van de Modderwijk. 
 
Deze zoektocht heeft wel wat voeten in aarde gehad. Het betreft hier namelijk een 
zogenaamde ‘ervenweg’ met recht van overpad. Wij zijn na overleg met de 
gemeente en een juridisch adviseur tot de volgende conclusie gekomen: 
 
Is de Modderwijk een eigen weg? 
Antwoord: Ja, het is een eigen weg echter met voorwaarden. 
De voorwaarden betreffende het recht van overweg. Dit wil zeggen dat de weg vrij 
moet zijn van obstakels en alle voetgangers en fietsers doorgang moet krijgen. 
 
Mogen er dan geen auto’s over de Modderwijk rijden? 
Antwoord: Ja, mits het hier aanwonenden betreft en/of mensen die de 
aanwonenden willen bezoeken. 
 
Wat de positie van de eigenaar van de weg? 
Antwoord: de eigenaar/eigenaren van de weg moeten de weg vrij houden en op 
een dusdanige wijze onderhouden zodat het toegankelijk is voor alle voetgangers, 
fietsers en gemotoriseerd verkeer zoals hierboven omschreven. 
 
Wat gaat er nu gebeuren? 
Antwoord: Plaatselijk Belang wil dit gedeelte van de ‘Knapzakroute’ weer 
begaanbaar maken/houden voor tenminste alle voetgangers. Om dit te bereiken 
zal voor het einde van dit jaar vanaf de Kromme Jakken tot aan de Modderwijk het 
gras worden gemaaid en de wilg verwijderd worden. 
 
Wij gaan ervan uit dat met bovenstaande toelichting er volledige helderheid is 
voor de aanwonenden van de Modderwijk en de alle gebruikers.  
 
ZWARTE DIJKJE 
 
Het afgelopen jaar hebben wij regelmatig een update mogen geven over het 
Zwarte Dijkje. Eerlijk gezegd hadden wij gehoopt, en ook een beetje verwacht dat 
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alles inmiddels afgerond zou zijn. Dit is helaas (nog) niet het geval. Geeft niet, wij 
gaan moedig voorwaarts om uiteindelijk het gewenste resultaat te bereiken. 
Als u dit leest dan zijn de bomen en een gedeelte van de groenvakken inmiddels 
gepland. De rest van het groen zal dan in het vroege voorjaar gepland worden 
zodra de weersomstandigheden dit toelaten. 
Dan is er nog het waterelement. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde en het is 
een heel gepuzzel voor de bewonerscommissie om dit laatste stukje van de 
werkzaamheden in goede banen te leiden. Zoals de zaken er nu voor staan gaat 
ook dit lukken en de verwachting is dat dit ‘laatste loodje’ ook in het vroege 
voorjaar afgerond wordt. 
Wij hebben het al vaak gezegd maar wij blijven het bewonderenswaardig vinden 
wat de bewonerscommissie tot op heden gepresteerd heeft. Ga er maar aan 
staan om dit allemaal naast je eigen baan en gezinsleven te organiseren! Een 
groot compliment. 
 
COEVORDERSTRAATWEG 
 
Minder ingrijpend dat de renovatie van het Zwarte Dijkje maar zeker net zo 
noodzakelijk was het volledige herstel van de Coevorderstraatweg. Wat een genot 
dat wij nu ook hier weer over een egaal wegdek kunnen rijden! Deze klus was 
gelukkig wel binnen de daarvoor vastgestelde termijn geklaard en het resultaat 
mag er zijn. 
 
Na de aanleg van het fietspad hebben de kastanjebomen veel te lijden gehad. Het 
wortelgestel, dat deels heeft moeten wijken voor de aanleg van het fietspad heeft 
niet voldoende kunnen herstellen. De aarde blijkt ook behoorlijk te zijn verdicht. 
En de droge zomer heeft hierbij zeker niet geholpen. Omdat de dode en vallende 
takken tot gevaarlijke situaties kunnen leiden (denk aan fietsers, wandelaars en 
automobilisten), heeft na diverse inspecties de gemeente ervoor gekozen de 
bomen  (opnieuw) te blessen en toch te kappen.  
Omdat de gemeente zeker erkent dat kastanjes een enorme bijdrage leveren aan 
de welstand van bijvoorbeeld bijenpopulaties en andere insecten, zullen er zelfs 
meerdere kastanjes van een fors formaat voor in de plaats worden gezet. 
Uiteraard nadat de aarde grondig is losgewerkt.  Heel fijn is, dat de gemeente 
weliswaar na een aantal opmerkingen en klachten, contact heeft opgenomen met 
Plaatselijk Belang en hun standpunten verder heeft uitgelegd.   
 
Helaas bereiken ons nu wel veel geluiden over de hoge snelheden die hier nu 
gereden worden.  Uiteraard gaan wij dit met de gemeente bespreken. Echter, 1 
ding kunnen wij als dorpsbewoners zelf doen: ons zelf wel aan de snelheid 
houden. Goed voorbeeld doet dan hopelijk goed volgen. 
Verbeter de wereld, begin bij jezelf  
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HUISARTSPRAKTIJK 
 
In 2018 heeft het niet aan vernieuwing ontbroken in ons prachtige dorp. Op de 
hoek van de Tramweg en het Zwarte Dijkje is na een zeer grondige verbouwing 
een prachtige, moderne huisartsenpraktijk ontstaan. Compleet met schitterende 
foto’s van oud Noordscheschut op de ramen. We mogen gerust zeggen: een parel 
aan de kroon die Noordscheschut heet. 
Een sierlijke buiging en een  hartelijk dank voor de familie Dahler/Yntema is dan 
ook meer dan op z’n plaats. Bijzonder knap hoe deze mensen hun nek hebben 
uitgestoken om dit stukje van ons dorp op een dergelijke grondige manier te 
verfraaien. Namens Plaatselijk Belang willen wij dokter Dahler en haar team veel 
geluk en goede en gezonde zaken toewensen op deze nieuwe plek! 
 
JAARWISSELING 
 
Gelukkig passen wij met elkaar de laatste jaren goed op ons dorp tijdens de 
jaarwisseling. Laten wij er ook dit jaar met elkaar voor zorgen dat bij de 
vreugdevuren, het carbidschieten en het afsteken van vuurwerk wij rekening 
blijven houden met elkaar. Wat u zelf niet wil dat u geschied, doe dat ook een 
ander niet. Denk aan de huisdieren en de senioren in ons dorp. Voor hen moeten 
het ook feestdagen zijn. Heb het goed en hou het goed! 
 
FIJNE FEESTDAGEN 
 
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Noordscheschut willen wij alle 
Schutters goede en gezellige feestdagen toewensen. 
Er staan mooie activiteiten op de kalender bij de diverse verenigingen. Zoek 
elkaar op, doe actief mee en maak er een sfeervolle tijd van. 
Op naar een mooi en minstens net zo innovatief 2019! 
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Beste familie, (sport)vrienden, buren, collega’s en donateurs van de Stichting 
Onderwijs voor Gambia,  

‘Je kunt alles krijgen wat je wilt, als je maar 
genoeg mensen helpt om te krijgen wat zij willen.’ 

Hilary Hinton "Zig" Ziglar (November 6, 1926 – November 28, 
2012)  American author, salesman, and motivational speaker. 

  
Vanuit deze gedachte willen wij u ook dit jaar weer vragen om mee te doen 
met onze jaarlijkse kerstactie: Geen Kerstkaarten, maar onderwijs voor 
Gambia!  
Met de huidige tarieven bespaart u al gauw € 50,‐ als u geen of minder 
kerstkaarten via de post verstuurt, maar uw wensen persoonlijk of via een 
ander (digitaal) medium uitwisselt. De euro’s die u daarmee bespaart kunnen 
geweldig ingezet worden voor4 een goed doel waar ze na de kerstdagen nog 
een lange tijd hun uitwerking hebben.  
  
Onderwijs in Gambia heeft voor heel wat kinderen een leven lang effect. Een 
goede opleiding maakt de kinderen zelfstandig en zelfredzaam en minder 
afhankelijk van hulp van buiten.  
De eerste belangrijke stappen zijn voor de kinderen van Sukuta Madina, in 
Gambia, reeds gezet. Momenteel gaan ruim 200 kinderen met veel 
enthousiasme naar de kleuterschool die onze stichting heeft gerealiseerd.  
De invloed die dit heeft op de kinderen en op de gemeenschap is enorm.  
De kinderen die onze kleuterschool verlaten zijn aangewezen op een grote 
lagere school op zo’n drie kilometer van waar ze wonen. Er gaan meer dan 
2.000 kinderen naar deze lagere school. Onze kinderen presteren opvallend 
goed op deze lagere school. Helaas is de massaliteit van deze school niet goed 
voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is lastig om op deze lagere school de 
voorsprong die de kinderen op onze kleuterschool hebben opgebouwd verder 
uit te bouwen. Op een kleinere lagere school met kleinere klassen en meer 
individuele aandacht kan dat wel. De kinderen kunnen zich daar veel sneller 
en breder ontwikkelen.  
  
De gemeenschap van Sukuta Madina en onze stichting willen zich graag 
inzetten voor zo’n kleinere lagere school in de eigen gemeenschap. De grond 
om op te bouwen is inmiddels aangeschaft door de gemeenschap zelf. Nu 
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moet er nog een mooi gebouw op gezet worden. De tekeningen zijn reeds 
gemaakt. En hier willen wij graag weer mee helpen. 
Wij weten dat velen van jullie reeds helpen met bijdragen voor de school, de 
kinderen en de gemeenschap van Sukuta Madina. Voor deze hulp zijn wij (en 
de mensen in Sukuta Madina) jullie zeer dankbaar. Toch zouden wij jullie 
willen vragen om na te gaan of jullie (extra) mogelijkheden hebben om ons de 
komende jaren (ook) met dit project te helpen.  
 
Een bijdrage voor deze kerstactie kunt u overmaken op rekeningnummer: 
NL48 RABO 0173 6660 51 t.n.v. Stichting Onderwijs voor Gambia o.v.v. 
Kerstkaartenactie 2018.  
Mogen de kinderen van Gambia op u rekenen?  
  

Wij wensen u heel fijne kerstdagen en een leerzaam, 
gelukkig maar vooral gezond 2019 toe! 

 
Hartelijke groet, 
 
Mirjam & Marco Schonewille, Toos en Arie Burggraaf. 
 

 
 

 
Voedselaktie Dorcas 
In de 1e week  van nov. is er in onze dorpen weer een voedselactie gehouden.  
We hebben 25 dozen kunnen vullen met de ingebrachte spullen. Daarbij 
kwam er  een prachtig bedrag aan giften binnen. . Totaal € 1.602, ‐‐.  
Een heel mooi resultaat.   We bedanken langs deze weg iedereen  die hier een 
bijdrage aan  heeft geleverd.  
Giften voor voedsel zekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen 
levensonderhoud leren voorzien,  blijven van harte welkom en kunnen 
worden overgemaakt op : 
LET OP !!! Nieuw  nr  NL04 RABO 0106250000,   Dorcas Voedselaktie   

   
Werkgroep Dorcas Nieuweroord/Noordscheschut 



‐ 15 ‐ 
 

  

Ha die Bartes! Ha die Jannes. 
Het is alweer de leste keer van 
’t joar, dat we weer in de 
Bengel koomt te stoan. Ja man, 
die tied giet rap. Wel e’em 
mooi, um iens trogge te kiek’n 
wat er allemoale gebeurd is hier 
op ‘Schut. Nou Bartes, dat is 
zeker niet niks, dan sloa toch 
altied meinsen oaver? Nee 
Jannes, zo mu’j het niet zien. 
Ie kunt beter spiet hem van 
ding’n die’j ‘edoane hebt, dan 
van ding’n die a’j niet ‘edoane 
hebt. En zo ku’j ok bliede we’en 
met de ding’n die a’j ‘edoane 
hebt. Nou Bartes, wel een beetie 
een kromme gedachte, moar ik 
denke dat ik oe begriep. Mooi. 
Zo is er alties spanning; een 
mooi veurbeeld: Ken ie die serie 
van “The Bridge”. Ja, doar kiek 
ik weliens noar, zoen 
Scandinavische serie. Precies! 
En wij hebt hier onze eig’n 
brogge. Hoe dat zo? Nou, de 
veurrangsregels bint doar  
‘ewiezigd. En nou zie’j dat er 
volk is die bij de dokter vanaf 
het Zwarte Diekie ziet, dat er 

een auto stiet te 
wacht’n veur de 
brogge. En in 
plaats van dat ze 
30 riedt, geeft ze 
d’r een peute gas 

bij, zodat ze met een gaank van 
50 op de brogge an koomt 
broez’n. Dat volk mus carbit 
lust’n, Bartes. Rustig an 
Jannes. Gevolg is, dat ie met 
oen goeie gedrag weer in de 
achteruut op de brogge mut. Moar 

doar stiet ok 
alweer een neie oaverganger te 
wacht’n en dan 
stoa ie mooi 
klem! En wat hef 
zoen iene die 50 
red dan bereikt? 
Helemoale niks, 
Bartes! Want hij 
durft oe nog niet 
in de oog’n an te kiek’n, want 
hij wet dat hij de situatie 
veroorzaakt hef. Precies Jannes! 
Moar wat is volgens oe dan de 
oplussing, Bartes? Ten eerste: 
A’j de vekeersregels kent, dan 
verleen ie veurrang in plaats 
van dat ie het neemt. En a’j dan 
gewoon 30 blieft ried’n, dan kan 
iederiene gewoon deur ried’n. En 
blef de deurstroom bij de brogge 
altijd goed. Moar nog 
belangrieker: ie hold oen goed 
humeur teengoaver oen 
medeburger. Nou oaverkwaamp mij 
dat ok en wat dacht ie? Iene die 
hier uut de buurte komp kek mij 
nou niet an. En notabiene een 
Duutser verleent mij veurrang! 
As die Duutsers dat kunt kunt 
wij dat toch ok? En aanders mu’j 
oe schaam’n. Hopelijk giet dat 
in 2019 beter. Vast wel, Bartes.  
Nog een veurbeeld met 
teengstellings, Jannes: Wij in 
Noordscheschut bint hier op 
‘Schut begunt met ons 
belevingsbos. En warkelijk d’r 
valt veule te beleef’n. Noast de 
jeugd die doar vertier zuch, 
bliekt er ok hotels veur 
insect’n te stoan. Moar umme er 

Bartes en Jannes  



‐ 16 ‐ 
 

wat moois van te maak’n mut ze 
doar flink an de bak. En 
regelmoatig kom ie doar volk met 
een geel hessie en een 
knetterbiele teeg’n. Dat mut wel 

a’j doar wat 
moois wilt 
maak’n. Moar ie 
magt best wel 
wat kritisch 
we’en, want de 
leste tied 
zwumt er ok wel 

reeën in’t kanaal. Wilt die nou 
het bos in, umdat er zoeveule 
moois in te viend’n is, of rent 
ze nou fut uut dat bos, umdat ze 
gien knetterbiele in de nek wilt 
hebb’n? Eerlijk gezegt denk ik 
het eerste, want de eekhoorns 
int ok onwies bliede met het 
bos. En zegt vake: ’t mut eerst 
minder word’n, veurdat het beter 
wordt. Langzaam moar zeker wordt 
het al beter. Goa moar iens 
kiek’n. 
Nog een veurbeeld met 
teengstelling? We wilt op ‘Schut 
graag wat neibouw, um dat jonge 
volk hier ok te kunn’n 
huusvest’n. Er bint prachtige 

bijeenkomst’n 
‘ewest. Moar de 
plann’n wilt 
nogal op wat 
weerstand 
stuit’n. Gien 
neibouw in mien 
achtertune! Dus 

mut ze het wiederop zuuk’n en 
dan krieg ie een dorpie noast 
een dorp. Dat kan de bedoeling 
toch ok niet we’en? Al met al, 
magt wij ons afvroag’n of we 
verdraagzaam genog bent, zoedat 
we in ons dorp noast mekaar kunt 
woon’n. Nog een mooie 

teengstelling; We geleuft 
allemoale moar we lust op zundag 
ok weliens een patattie. Helaas 
mist we nou een goeie eettent 
met een mooi terras. Mooie 
teengstellings Bartes, moar wat 
wol ie der nou mit zegg’n? Nou 
Jannes, dat er veur sommige 

project’n nog heel 
wat water deur de 
sluus mut stroom’n, 
veurdat er 
oplussings bint 
bedacht. An de 

aandere kaante hebt we de dokter 
in het dorp paraat met een 
prachtig gerenoveerde locatie; 
hebt we een échte SPAR; Is de 
afronding van het Zwarte Diekie 
in zicht; hef de Jamsessie neie 
bekkens via de Smederijen moog’n 
anschaff’n en hef de jamsessie 
in December notabiene topdrokte 

‘had. En 
wij kunt 
dat 
alles 
bereik’n 
noa veul 
inzet! 
Op noar 

de TOP tweeduuzend en op noar 
een prachtige joarwisseling, 
woar iederiene met veul 
gezondheid, liefde en 
verdraagzaamheid veur elkaar het 
joar 2019 in mag goan! En wel of 
niet knall’n is ok een 
teengstelling, moar doe moar 
veurzichtig an met de 
voetzoekers  



‐ 17 ‐ 
 

     

 

 
 



‐ 18 ‐ 
 

 

                                        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? 
 

December, het einde van het jaar, tijd om terug te blikken. In de Hoogeveense 
politiek is het dit jaar druk geweest. Noordscheschut kwam daarbij veel voorbij. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen deden de Schutse kandidaten het goed. 
Woningbouw staat eindelijk weer op de agenda. Het Zwarte Dijkje en de 
Coevorderstraatweg werden opgeknapt. Er werden afspraken gemaakt over de 
kunstgrasvelden bij de voetbal. En er dienden zich initiatieven aan voor 
zonneweides bij het dorp. Maar ook onderwerpen die gemeentebreed spelen, 
hielden de gemoederen bezig, zoals de ijsbaan, OZB en betaald parkeren. 
 
IJsbaan/zwembad 
Op 12 juli besloot de raad om door te gaan met het ijsbaan/zwembadplan; 23 
raadsleden stemden voor, 6 tegen. In diezelfde raadsvergadering vroeg de raad 
wel om een extra rekenkameronderzoek. Dit onderzoek zou duidelijk moeten 
maken of het besluitvormingsproces goed was verlopen en of de gebruikte 
cijfers klopten. De oplevering van het onderzoek dit najaar deed veel stof 
opwaaien. Hoewel er in de rapporten weinig echt nieuwe feiten stonden, 
waren de conclusies van de rekenkamer hard. De raad zag geen reden om het 
besluit van 12 juli te heroverwegen. Wel werd er een voorstel aangenomen om 
de komende tijd een aantal zaken verder uit te werken, de raad hier goed bij te 
betrekken en tot die tijd geen onomkeerbare besluiten te nemen. 
 
OZB 
Het najaar stond ook in het teken van de begroting voor 2020. Om financiële 
tekorten in de jeugdzorg op te vangen, stelde het college voor om de OZB 
(belasting op woningen en gebouwen) met 5% te verhogen. De raad vond dat 
er eerst gekeken moest worden naar het schrappen van uitgaven en pas 
daarna naar het verhogen van inkomsten. Daarom stemde de raad unaniem 
tegen de OZB‐verhoging en werd het college opgeroepen om samen met de 
raad alle taken van de gemeente eerst nog eens tegen het licht te houden. 
 
Zonneparken 
Ook de verduurzaming van onze energie is nog steeds een belangrijk 
gespreksonderwerp. Zoals ik al eerder schreef, moeten we hier vaart mee 
maken en gaat ‘zon op dak’ niet snel genoeg. Daarom wordt er ook gekeken 
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naar ‘zon op land’, oftewel zonneparken. De raad adviseerde positief over 110 
hectare aan zonneparken, verdeeld over verschillende locaties. Eén van de 
zonneparken komt aan de Coevorderstraatweg te liggen, achter de Beth‐El 
kerk, tegen deze locatie was weinig tegenstand. Inmiddels is er ook een 
vergunning aangevraagd voor een zonnepark tussen het Schooldijkje en 
Noordscheschut in. Deze locatie is een ander verhaal, het is van belang om een 
zienswijze in te dienen als je het niet eens bent met de komst van dit 
zonnepark. 
 
Parkeerbeleid 
Deze maand werd in de raad het parkeerbeleid in het centrum van Hoogeveen 
besproken. Hoogeveen heft in het centrum parkeerbelasting van bezoekers om 
daarmee investeringen te kunnen doen. Deze investeringen zorgen ervoor dat 
het centrum aantrekkelijk blijft voor iedereen die daar komt winkelen of 
ontspannen, zowel inwoners van de gemeente als mensen van ver daar buiten. 
Omdat er al jaren minder geld binnen komt dan begroot, deed het college in 
opdracht van de raad voorstellen om de opbrengsten te verhogen. De raad was 
het eens met onder andere een tariefverhoging van 20 cent, omdat sinds 2012 
de tarieven bevroren waren. Voorstellen om bijvoorbeeld betaald parkeren in 
te voeren op zondagmiddag en een blauwe zone in te voeren in de Schutstraat 
stuitten op meer verzet. Bovendien gaf een groot aantal partijen aan meer 
onderzoek te willen naar het hele parkeerbeleid. 
 
Stokje doorgegeven 
Tot slot: Inmiddels woon ik al een tijdje niet meer in Noordscheschut. Ik blijf 
natuurlijk de ontwikkelingen in mijn geboortedorp volgen en ik blijf me in mijn 
raadswerk voor Noordscheschut inzetten. Jullie kunnen altijd bij me terecht 
voor vragen en opmerkingen, maar ik sta zo langzamerhand wel wat meer op 
afstand van het Schutse. Ik heb daarom met mijn collega‐raadslid Aaf‐Tineke 
Bisschop‐Hiemstra afgesproken dat zij vanaf januari het stokje over zal nemen 
en dit stuk voor de Bengel zal gaan schrijven. Ik wens jullie goede feestdagen 
toe en een mooi 2019! 
 
Peter Koekoek 
Raadslid CDA Hoogeveen 
0629318901 
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5de editie Top2000 avond in Dorpshuis de Cirkel 
 
Op vrijdagavond 28 december wordt alweer de 5de editie van de 
Top2000 avond georganiseerd.  Een gezellige avond met live muziek 
verzorgd door de Top2000 band (Jamsessieband),  een uitdagende 
Muziekrebus, gezellige Muziekbingo en de enige echte Top2000 kwis.  
 
Na het meedoen van alle 4 de rondes van de Top2000 kwis kun je in 
aanmerking komen voor de titel: “Winnaar Top2000 Kwis ‐ 2018" en 
mag je naast eeuwige roem ook LP‐bokaal en de enige echtte Top2000 
taart mee naar huis nemen.  Deze is gemaakt door onze eigen bakker 
Dick Bosman van “De Soete Suickerbol”. Ook bij de muziekbingo en 
muziekrebus is zo’n heerlijke taart te winnen.  
 
Deze avond begint om 20:00 uur waar eerst de Top2000 band tot half 
9 live nummers uit de Top2000 spelen.  Dan is er al de mogelijkheid 
om te beginnen met de muziekrebus en je bingolijstje in te vullen en 
gaan wij om 20:30 uur beginnen met de kwis.  Je mag per ronde mee 
doen maar voor de ‘hoofdprijs’ moet je alle 4 de rondes meedoen.   Je 
mag per individu mee doen of per groep maar de groep mag niet 
groter zijn dan 5 deelnemers. Er mag geen mobiel gebruikt 
worden!!!!!!!!!  
 
Tussendoor is er live muziek en na ongeveer 23:00 uur kunnen de 
voetjes van de vloer en worden er “plaatjes gedraaid” afgewisseld met 
live muziek.  
Dit alles onder genot van wat lekkers bij de “borrel”, gesponsord door 
Huls Kosterworst en Smederijen Noordscheschut. We gaan er weer 
een gezellige avond van maken.  
 
Werkgroep Kunst & Cultuur i.s.m. Dorpshuis de Cirkel.  
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten. 
Eigen transport en werkplaats 
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Leerlingen  'Het Blokland' doen mee aan project Schoenmaatjes 
 

Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Op het 
Blokland vinden ze het belangrijk om naar elkaar om te kijken. Dichtbij 
in de buurt, maar ook ver weg aan de andere kant van de wereld.   
De kinderen van het Blokland hebben allemaal een schoenendoos 
versierd en gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Dit 
alles voor het project 'Edukans Schoenmaatjes'. Hiermee hopen ze een 
(klein) verschil te maken voor andere kinderen in ontwikkelingslanden. 
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, 
vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. 
 

 
Foto:Schonewillefotografie 
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Het Blokland ontvangt KiVa certificaat 

 

‘Samen maken we er een fijne school van’, luidt het motto van een 
KiVaschool. Onlangs ontving N.B.S. (Neutrale Basis School) Het 
Blokland in Noordscheschut het certificaat; gericht op sociale 
vaardigheden, pestpreventie en een positief groepsklimaat en mag 
het zich officieel een ‘KiVaschool’ noemen.  

 

KiVa zet in op de kracht van de groep waardoor het school‐ en 
leerklimaat verhoogd wordt, de leeropbrengsten verbeterd worden en 
het welbevinden van de kinderen centraal staat. Twee jaar geleden 
begon de school met het implementeren van de werkwijze die door 
alle kinderen, leerkrachten en ouders wordt gedragen. ‘Door 
structureel in te zetten op thema’s die spelen op school, voorkomen 
we bepaalde situaties die negatief kunnen zijn voor het pedagogisch 
klimaat in de groep’, zo vertelt teamleider Hendrika Westerhof. 
‘Kinderen worden bewuster van hun rol in de groep en weten hoe ze 
hier op een positieve manier mee om kunnen gaan. 
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Als iedere seconde telt….. Reanimatie groep 
Noordscheschut. 

In het voorjaar 2019 is er weer de mogelijkheid om een cursus 
te volgen voor reanimeren en bedienen AED. Het betreft 2 
cursusavonden waarna je gecertificeerd bent voor reanimatie 
en bedienen AED.  

Deze cursus wordt betaald vanuit de Smederijen Hoogeveen.  
Na de cursus meldt je je aan bij HartslagNu.nl.  

Bij een calamiteit krijg je een SMS met daarin het verzoek om 
hulp toe te passen.  

Wilt u meedoen, graag een mail of telefoontje naar:  
Joke Nijmeijer, 
Van Marleweg 25 
7914 RB Noordscheschut tel: 343107. 
Mailadres: jb.nijmeijer@ziggo.nl 

Al in het bezit van reanimatie diploma en bedienen AED en 
volgt u de cursus via bv uw werk/ sportvereniging. Meld u zich 
aan bij www. 
HartslagNu.nl   



‐ 29 ‐ 
 

 

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.  
 



‐ 30 ‐ 
 

 

 



‐ 31 ‐ 
 

   
Heeft u dat ook wel eens, het niet kunnen zien wie de barvrouw of man is ? 
Zo was het ook in de Cirkel, maar vanaf heden is het te zien wie personeel is of 
bezoeker. 
De oplossing is gevonden in het kopen van mooie overhemden voor de vouwen 
en de mannen. 
Ze zijn blauw en voorzien met opdruk van het Cirkel logo in geel. 
Komt u eerdaags in de Cirkel, kunt u direct zien wie u aan kunt spreken voor 
een kopje koffie of een glaasje fris. 
Tevens kunt u dan onze nieuwe vloer in de Gymzaal bewonderen. 
Deze is in de nieuwe kleuren. De vloer is vernieuwd zodat de sporters geen last 
meer hebben van een gladde vloer. 
 
Piet van der Helm 
Namens De Cirkel 
 

 



‐ 32 ‐ 
 

 
 
 

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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Peuterspeelgroep De Skutterties 
We zijn met de peuters begonnen met het thema  “Ik en mijn familie”. In dit 
thema staat familie centraal. De kinderen ontdekken welke mensen bij hun 
familie horen. Ze praten over jong en oud, verschillende familieleden, 
verjaardagen en samen dingen doen. 
 
In de eerste week van dit thema hebben we ons echter bezig gehouden met 
Sinterklaas. In een mooi versierde peuterspeelzaal (met dank aan de 
oudercommissie)hebben de  kinderen  een leuk hoedje gemaakt met hun 
naam er op want dat was voor de Sint wel gemakkelijk als hij langs zou 
komen. 

Helaas kon hij niet komen omdat hij teveel pepernoten had gesnoept en met 
een zere buik in bed lag. Maar zijn kleren mochten we wel even lenen en 
gelukkig waren enkele ouders en een opa die deze rol wel op zich wilden 
nemen. 
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Ze werden verkleed waar de kinderen bij waren en wie het leuk vond mocht 
helpen om Piet te schminken.  Eenmaal verkleed  zijn de ouders ook echt 
“verdwenen” en kon het feest beginnen. 
Sint had voor alle kinderen een leuk cadeautje meegenomen en zelfs een paar 
mooie cadeaus om in de speelgroep mee te spelen. Een set nieuwe auto’s van 
duplo, een memory spel, schroeven en bouten om in elkaar te draaien en een 
mooie tractor. 
Natuurlijk hebben de kinderen tijdens de pietengym even aan Sint en Piet 
laten zien hoe goed ze al over het dak kunnen lopen, pakjes in de schoorsteen 
kunnen gooien  en door de schoorsteen kunnen kruipen. Hiervoor hebben ze 
een zelfs een Pietendiploma gekregen. 
Aan het eind van een gezellige morgen werden Sint en Piet weer omgekleed 
en kwamen de echte vader, moeder en opa weer tevoorschijn. 
 
Al heel snel daarna wordt de peuterspeelzaal weer omgetoverd in kerstsferen 
en staat er  een gezellige kerstboom en hangen er allerlei kerstversiersels. 
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Om in ons thema te blijven mochten elk kind een familielid meenemen om 
samen  een kerststukje te maken. In een mum van tijd was de ruimte  

omgetoverd tot 
bloemschikatelier. 
Allerlei dennengroen , 
hulst en andere  
takken op de tafel met 
als eindresultaat een 
prachtig kerststukje. De 
kinderen hebben ze 
vast vol trots thuis 
laten zien.  
We zijn ook bezig 
geweest om leuke 
kersthangers van klei 
voor in de kerstboom 
te maken. Eerst de klei 
plat rollen, dan een 
vormpje er in drukken 
en daarna versieren 
met strijkkralen.  
Na deze drukke periode 
is het straks heerlijk 
genieten van een fijne 
kerstvakantie. 
 
Namens alle peuters 

van Skutterties wensen we iedereen hele fijne Feestdagen en een gelukkig en 
gezond 2019! 
 
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 
 
 
Team De Skutterties 
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December veranderlijk en zacht, 
een hele winter zonder kracht. 
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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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Nieuwjaarsvisite op 16 januari 2019 in de Cirkel. Aanvang 14.00 uur. 
Onder het genot van een kopje koffie , drankje en een hapje . 
Genieten van de familie tuinman  met oude liedjes. 
Deze uitnodiging gaat uit naar alle 55plussers.  Komt Allen.  

 

 
 

 
Gezelligheid troef bij de buurtmiddag van de S.O.N.  in de cirkel . De 
muzikale familie Tuinman is te gast en neemt de ouderen weer eens 
mee terug in de tijd. Niet met spelletjes of verhaaltjes, maar liedjes. : 
“Ouderen vinden onze liedjes leuk, die kennen ze”, zegt Lummy 
Boerhof. 
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Seniorenrestaurant Noordscheschut in kerstsfeer 
Stichting Ouderenwerk Noordscheschut organiseert elke tweede 

dinsdag van de maan de een seniorenrestaurant voor ouderen uit het 

dorp. 

Afgelopen week was de tafel geheel in kerstsfeer  opgemaakt door de 

vrijwilligers. Naast de heerlijke maaltijd was het ook weer een mooie 

gelegenheid om met je dorpsgenoten een praatje te maken.  

De volgende seniorenrestaurant is 8 januari volgend jaar. U kunt zich 

hier voor aan of afmelden bij de dames Annie IJmker tel: 342419 of 

Hennie  Postma tel:341487.  
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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Oproep stratenvertegenwoordigers 
Tijdens de evaluatie van de feestweek 2018 hebben wij afscheid van enkele 
stratenvertegenwoordigers genomen en enkele nieuwen mogen 
verwelkomen. 
De straten die nog geen stratenvertegenwoordiger hebben zijn: 

1. Drostenraai 

2. De Lossing 

3. Van der Sluisweg 

4. Coevorderstraatweg 

5. Mr. Sterkenweg/ Dirk ten Heuvelstraat/Rahderweg 

6. Hoveniersland 

Woensdag 23 januari 2019 hopen wij nieuwe straten(vertegenwoordigers) te 
mogen verwelkomen. 
Voor vragen kunnen jullie terecht bij Roelof Krikken (06‐24808009) of Hilma 
Hooijer (06‐13452005) 

 
 

Bericht apotheek Tjan m.b.t. de feestdagen.  

Op 24 december 2018 en 31 december 2018 is het Servicepunt 
van apotheek Tjan in Noordscheschut geopend van 9.30 - 
11.30 uur en van 14.00 – 15.00 uur.  Apotheek Tjan in 
Hollandscheveld is deze dagen geopend tot 16.00 uur.  

De kerstdagen en nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.  

Voor spoedgevallen kunt u buiten onze openingstijden terecht 
bij de Spoedzorgapotheek in de centrale hal van het ziekenhuis 
Bethesda (0528-286411).  
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Het kerstfeest van Jetje  
De belevenissen van een gewoon gezin rond Kerstmis. 
 
Sinterklaas zat alweer lang en breed in Spanje en Jetje had 
gisteren het allerlaatste speculaasje uit de koektrommel 
gegeten. Iedereen weet wat dat betekent: Kerstmis stond weer 
voor de deur. Toen ze 's avonds zaten te eten, vroeg Jetjes 
moeder: "Wat doen we met de feestdagen?" 
"Lekker eten natuurlijk," zei Jetjes vader. "Dat doen we toch 
elk jaar. Lekker eten en een lekkere fles wijn erbij. "En we 
nemen een grote kerstboom," zei Jetje. "De grootste die er is. 
En we hangen er gekleurde ballen in en de trekpop die ik 
gezaagd heb. En een heleboel kransjes. En we nemen ook een 
stalletje met Jozef en Maria." "We zijn toch niet katholiek?" zei 
haar moeder. "Dat heeft er niets mee te maken," zei Jetje. 
"Iedereen mag een kerststalletje hebben." "Als je maar weet 
dat ik geen kerstgroep ga kopen," zei Jetjes moeder. "Die zijn 
vreselijk duur. Maak zelf maar een kerstgroep van klei. Per slot 
van rekening heb je boetseren op school." "Dat is een goed 
idee," zei Jetjes vader. "Dan maak ik er een kerststalletje bij, 
van boomschors." 
 
"Maar wat doen we verder?" vroeg Jetjes moeder. "Niks," 
antwoordde haar vader. "We eten lekker, we lezen een boek en 
we doen af en toe een spelletje. En 's ochtends na het 
kerstontbijt maken we een flinke wandeling om weer honger te 
krijgen." "Ik vind het maar niks," zei haar moeder. "Wat wil jij 
dan?" vroeg haar vader. "Iemand uitnodigen die geen 
gezelschap heeft en eenzaam is," zei haar moeder. "Waarom 
juist op Kerstmis?" "Daarom," zei haar moeder. "Jullie willen 
een kerstboom en lekker eten. En ik wil iemand uitnodigen die 
eenzaam is."  
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Jetje liep er een paar dagen over na te denken. Eigenlijk had 
haar moeder groot gelijk. Met Kerstmis moest je eenzame en 
hongerige mensen uitnodigen, dat hoorde zo. Ze kende er 
trouwens wel een paar. 
 
 
Maar eerst wilde ze een kerstgroepje maken. Haar vader 
timmerde een prachtige stal. De achterkant had hij gevlochten 
van net en daarbij had hij zich in zijn vinger gesneden. Het dak 
was van boomschors en naast het lege kribbetje had Jetje een 
schemerlamp uit haar poppenhuis gezet. Dat was voor de 
gezelligheid. Met de beeldjes van klei werd het niks. Ze kon 
alleen maar van die stomme prutspoppetjes maken. Maar 
gelukkig moest de kledingzaak van Blokker een paar oude 
etalagepoppen kwijt. Die waren op de stoep gelegd, bij het 
grootvuil. Jetje nam ze mee en maakte er een prachtige 
kerstgroep van. Jozef 
zat op de fiets van haar 
moeder, haar pop 
Bertje was het 
kerstkindje. Dat zat in 
het zitje aan het stuur, 
en Maria zat achter op 
de bagagedrager. Maria 
had de blauwe badjas 
van haar vader aan. 
 
De kerstgroep nam wel 
een beetje veel plaats 
in, daar in de 
voorkamer. Maar 
gelukkig was de kerststal van haar vader aan de kleine kant. 
Die paste op de schoorsteenmantel. 
 
Kerstmis brak aan. Ze aten een lekker kerstontbijt en maakten 
een flinke wandeling. Toen gingen ze gezellig bij de kerstgroep 
zitten en zongen een paar liedjes. En daarna werd het tijd om 
tafel te dekken voor het kerstdiner. "Zet er maar een bord bij," 



‐ 53 ‐ 
 

zei Jetjes moeder, "want ik heb mevrouw van Zevenhuizen 
uitgenodigd. Die zit altijd zo alleen op haar flatje." 
 
"Zet er nog maar een bord bij," zei Jetjes vader. "Ik heb 
meneer Bolk uitgenodigd. Zijn vrouw is pas overleden en zijn 
kinderen wonen allemaal in Australië." "Dat is heel lief van je," 
zei Jetjes moeder. 
 
Jetje wilde ook wat zeggen, maar op dat moment werd er 
gebeld. Voor de deur stonden twee bejaarden uit het tehuis 
schuin aan de overkant. "Kom maar binnen," riep Jetje 
stralend. "Mams, een verrassing. Kijk eens wie daar zijn!" 
Jetjes moeder kwam naar de deur. "Welkom..." wilde ze 
zeggen, maar er werd opnieuw gebeld. Voor de deur stonden 
een Turkse meneer en mevrouw in prachtige feestkleren. Hun 
vier kinderen zagen er ook prachtig uit. Ze waren allemaal vol 
verwachting. Daarnaast stond meneer Schepeling, de knorrige 
vrijgezel uit de Groenestraat. En daarnaast stond de 
nachtwaker, die 's nachts altijd de wacht hield in hun buurt. 
"Verrassing!" riep Jetje nog eens. "Allemaal eenzame mensen 
voor jou, mams." 
 
"Heel lief van je, Jetje," zei haar vader. "Heel lief dat je zo goed 
aan je moeder gedacht hebt.""Wat een verrassing, Jetje!" zei 
haar moeder. Maar ze fluisterde haar man in het oor: "Ik heb 
maar twee konijntjes in de pan zitten. Wat moeten we nou?" 
 
"Ik haal wel wat bij de Chinees," zei Jetjes vader. "Het is maar 
één keer per jaar Kerstmis."Bij de Chinees kreeg hij extra 
korting, omdat hij zoveel kocht. Hij nam meteen ook maar een 
kratje bier mee. Thuis moest een gedeelte van het gezelschap 
op de grond zitten, met het bord op schoot. En wegens 
plaatsgebrek moest de kerstgroep tijdelijk in de voortuin 
worden gezet, waar hij veel bekijks trok. Toen gingen ze eten. 
 
Het werd vreselijk gezellig. De Turkse meneer maakte muziek 
op een soort uitgerekte gitaar. Meneer Schepeling gaf raadsels 
op en mevrouw van Zevenhuizen maakte schaduwbeelden op 
de muur.  
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"Een mens zou waarachtig vergeten dat het Kerstmis was," zei 
een van de bejaarden opgewekt. Begeleid door de Turkse 
meneer zongen ze met z'n allen 'De herdertjes lagen bij 
nachten...' 
 
 

 
 
Daarna deden de dames de vaat, terwijl de heren een kaartje 
legden. En Jet je mocht opblijven tot ze niet meer uit haar ogen 
kon kijken van de slaap. Eindelijk moesten de gasten weer naar 
huis toe. Toen ze vertrokken waren, werden Jozef en Maria 
gauw weer binnengehaald. Want het kan 's nachts al flink koud 
zijn in december. 
 

 

 

De afbeeldingen bij dit verhaal zijn speciaal voor de Volksverhalen Almanak getekend en geschilderd door 
Lidwien van der Gulden. 
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KLEURPLAAT
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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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Het bestuur Schutse Bengel 
wenst iedereen fijne feestdagen toe. 

 
En een voorspoedig 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezorging:   

Bert Benjamins 

Roel en Paula Benjamins 

Lucas Benning 
Joop Snippe 

Jonah Bisschop / Amber Bruins 

Jan Strijker 

Lambert Woltinge 
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT JANUARI 2019 
 

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

 
Chr. Geref. Kerk 

Di. 1 januari, 
nieuwjaarsdag 

Zwarte Dijkje  10.00 uur  drs. J.G.E. Brand   

Zo. 6 januari  Zwarte Dijkje  10.00 uur  Br. A. Jansen  Voorbereiding H.A. 

Zwarte Dijkje  15.00 uur  Ds. J. van Amstel   

Zo. 13 januari   Zwarte Dijkje  10.00 uur  Ds. J.J. Lof  Viering Heilig Avondmaal. 

Zwarte Dijkje  15.00 uur    Nabetrachting Heilig 
Avondmaal 

Zo. 20 januari  Zwarte Dijkje  10.00 uur  Br. D. de Boer  Leesdienst 

  Zwarte Dijkje  15.00 uur  Br. A. Mulder  Leesdienst 

Zo. 27 januari  Zwarte Dijkje  10.00 uur  ds. H.J. th. Velema   

  Zwarte Dijkje  15.00 uur  ds. H.J. th. Velema   

 
Herv. Kerk 
Noordscheschut 
/Nieuweroord 

Di. 1 januari, 
nieuwjaarsdag  

Immanuelkerk  10.00 uur  Pastor H. Lowijs  Gez. Dienst Geref‐Herv. 

Zo. 6 januari  Immanuelkerk  10.00 uur  Ds. W.J. Bakker  koffiedrinken 

Rehoboth  19.00 uur  Ds. G.W. van 
Wingerden ‐ Stedum 

 

Zo. 13 januari  Immanuelkerk  10.00 uur  Ds. W.J. Bakker  Doopgedachtenis. 
Koffiedrinken. 

Rehoboth  19.00 uur  Pastor H. Lowijs   

Zo. 20 januari  Rehoboth  10.00 uur  Ds. W.J. Bakker   

Drostenraai  19.00 uur  Ds. W.J. Bakker  Themadienst  Geref‐Herv. 

Zo. 27 januari  Rehoboth  10.00 uur  Ds. W.J. Bakker  Viering Heilig Avondmaal. 

Rehoboth  19.00 uur  Ds. W.J. Bakker  Voortzetting en dankzegging 
H.A. 

 
Geref. kerk 

Di. 1 januari, 
nieuwjaarsdag 

Immanuelkerk  10.00 uur  Pastor H. Lowijs  Gez. Dienst Geref‐Herv.  

Zo. 6 januari  Drostenraai  09.30 uur  Pastor H. Lowijs  Koffie drinken 

Drostenraai  19.00 uur  Mw. W. v.d. Scheer, 
de Krim 

 

Zo. 13 januari  Drostenraai  09.30 uur  Mw. G. Mateman, 
Ommen 

 

Zo. 20 januari  Drostenraai  09.30 uur  Pastor H. Lowijs   

Drostenraai  19.00 uur  Ds. W. J. Bakker  Themadienst  Geref‐Herv. 

Zo. 27 januari  Drostenraai  09.30 uur  Ds. J. Bakker, 
Hoogeveen 

Voorbereiding H.A. 
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AGENDA 
 

Datum   Wat  T.B.V.  Waar   Tijd. 
 

December 2018: 
20‐12  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
23‐12  Koppeldarttoernooi Café Troost  Café Troost    14:00 
28‐12   Kaartmarathon Supp.ver. Voetbalv  Kantine    10:00 
28‐12  Top2000avond  De Cirkel  De Cirkel    20:00 
29‐12  Snerttoernooi  Boules Doar  Kantine Boules Doar     10:00 
 
Januari 2019: 
11‐01  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
11‐01  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
12‐01   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
24‐01  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
Februari 2019: 
01‐02  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     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 
 
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. 
 
 
 
 


