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MAANDBLAD: maart 2019  34e jaargang no. 399 
 

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 16 april 2019 
  

Kopij binnen op 9 april 2019 !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van Supportersver.  VV Noordscheschut  

(De bengel wordt geniet op 16 april 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: 
Wij zijn druk aan het klussen thuis, onze woonkamer krijgt een flinke 
opknapbeurt en ik had de wens dat de verwarmingsbuizen die van 

element naar element over de muren liepen onder de vloer zouden gaan.  Gelukkig 
dat was realiseerbaar en zo kwam vorige week een installateur met leerling 
monteur dit klusje klaren.  Alles werd bekeken en gemeten en voorbereid en tja 
toen moest er toch iemand onder de vloer om die buizen aan te leggen.  Ik had op 
voorhand al zo’n vermoeden wie dat zou moeten gaan doen maar de ‘leerling’ 
blijkbaar nog niet.  Met bepaalde kreten die ik hier niet zou herhalen heeft hij heel 
wat meters onder de vloer afgebracht.  Ik zei al tegen hem tja dat hoort erbij als je 
leerling bent dan ben je vaak de pineut voor de ‘rotklusjes’ op te knappen.  Nu 
hoort dit bij zijn vakgebied en tja daar zijn altijd leuke en minder leuke 
werkzaamheden.  
 

Zelf ooit beroepenstage gelopen bij een kapsalon om te kijken of ik misschien die 
kant op wilde.  Moest er meen ik een paar weken stagelopen en ik mocht in de 
kapsalon best wel veel dingen doen dan alleen vegen.  Haren wassen, onder de 
droogkap zetten, meehelpen met permanten, maar ook etalage schoonmaken en 
inrichten, in ieder geval allemaal werkzaamheden die bij het kappersvak horen.  Tot 
na een aantal weken een aantal hele rustige dagen aanbraken. Na alles in de 
kapsalon al te hebben schoongemaakt en opgeruimd wilde de eigenaresse mij 
zilver laten poetsen in haar woonkamer, zij woonde boven de zaak.  Nou nee zei ik 
dat soort werkzaamheden wil ik niet doen.  Poeh, dat werd mij niet in dank 
afgenomen en zij belde gelijk mijn klassenleraar en die nam contact op met mijn 
moeder.  Die hoorde wat ik moest doen en die zei gelijk, nou ik sta achter mijn 
dochter dat werk mag ze weigeren dit heeft niks met het kappersvak te maken en 
als ze zilver moet poetsen kan ze dit thuis ook doen. Ik moest in plaats van poetsen 
nu een uitgebreid werkstuk maken over het kappersvak en alle producten, achteraf 

had ik misschien beter een middagje kunnen poetsen 😊, want het kosten mij best 
veel tijd om het werkstuk te maken.  En dan nog op een oude typemachine en 
plaatjes knippen en plakken uit tijdschriften.  Maar kreeg er een dikke voldoende 
voor.  
 

De leerling monteur moest nog 1 x onder de vloer maar gaf aan dat wij wel 
ongedierte onder de vloer hadden zitten, ik vroeg wat voor ongedierte? Nou 
spinnen en zo.  Heb hem de ragebol gegeven en gewapend daarmee ging hij weer 
onder de vloer met de ragebol voor zich uit. Bij de eerste keer diende zijn hoofd als 

ragebol 😊. Maar hij heeft goed werk verricht en ooit zal hij als ervaren installateur 
een leerling onder de vloer laten kruipen.   
 

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

      7936 PB Tiendeveen 

      T O528 342632       

      M 06 29 24 74 73 

      W www.thunebed.nl    

      E info@thunebed.nl   
 

  Hoogeveenseweg 37, Pesse 
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Middenraai 72               Voor Uw warm en koud buffet        
7912 TL Nieuwerooord          Barbecue 
telefoon 0528‐278146             Hapjes schalen e.d 
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Peuterspeelgroep De Skutterties 
 

In het thema  “Welkom  Puk”  zit een onderdeel Ontdekken. De kinderen mochten 
allemaal individueel foto’s in de groepsruimte maken om aan Puk laten zien waar 
je allemaal mee kan spelen.  
Voor de nieuwe kinderen was het onderdeel  “We ruimen alles op” nog wel 
moeilijk. We hadden speelgoed uit verschillende hoeken gepakt.  
Puk had hier zogenaamd mee gespeeld toen de kinderen weg waren maar hij wist 
niet meer waar het opgeruimd moest worden. Samen met Puk mocht het 
speelgoed naar de goede plaats gebracht worden. De nieuwe kinderen kregen 
hierbij wat hulp van de kinderen die al langer bij ons zijn. 
 
Het verhaal wat bij dit thema hoort is:  Trek je jas maar uit, Tom. Dit lezen we voor 
uit een knieboek. Alle kinderen in de kring kunnen naar de afbeelding kijken terwijl 
wij het verhaal per bladzijde aan de achterkant voorlezen. We kijken dan ook hoe 
het  kind reageert op vragen die wij over het verhaal stellen. 
Doordat we het verhaal meer dan 1 keer voorlezen wordt kunnen ze het verhaal 
soms al zelf af maken. We proberen het verhaal soms ook na te spelen met alle 
voorwerpen uit het verhaal  zodat het de jongere kinderen nog meer aanspreekt. 
 
 
Aan het begin van elk dagdeel benoemen we de dagritme kaarten. Deze kaarten 
geven vooral aan de jongste peuters veel houvast. Ze krijgen dan een idee wat 
we die morgen gaan doen en wanneer de ouders weer komen om ze op te halen. 
Om te kijken of ze besef hebben van het dagritme mochten ze de dagritmekaarten 
zelf op volgorde leggen 
 
Inmiddels zijn bijna alle nestkastjes geverfd en zijn we bezig om een afspraak te 
plannen om ze voor eind maart in het bos op te hangen. Voor de vogels volop 
keus om een mooi geverfd nestkastje uit te zoeken. 
 
Per 1 April is de openingstijd aangepast. De inloop is nu vanaf 8.30u in plaats van  
8.45u. De woensdagmorgen gaat door tot 12 uur i.p.v. 11.45u Veel ouders zij hier 
blij mee omdat dit mooier aansluit bij de basisschool. 
Na de voorjaarsvakantie is de groep van de Beertjes (di/vr) uitgebreid met 5 
kinderen. In totaal zitten er nu 16 kinderen in deze groep. De ruimte van de 
speelzaal is voor dit aantal te klein dus maken we op deze morgens gebruik van 
de helft van de grote zaal tegenover de speelzaal.  Dit is een verandering waar 
zowel de leidsters als de kinderen wel even aan moeten wennen. Maar we zijn 
trots dat we  deze kinderen hebben kunnen plaatsen zodat ze niet langer  op de 
wachtlijst hoeven te staan. 
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Aanmelden nieuwe peuters 
Er is geen leeftijd meer verbonden voor het aanmelden van nieuwe peuters.   
Aanmelden kan via onze website       www. spelerwijs-hoogeveen.nl 
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Goa d’r moar an stoan! Woaran? 
Ja, kiek moar iens goed, die 
boompies mut mooi in de riege 
stoan. En waarachtig doar stoat 
ze op de foto in het regioneis. 
Woar he’j ‘et oaver Jannes? De 
kraante Bartes, ie begriept er 
ok niks van he? Het was “NL 
doet” dag. Wa’s dat dan, 
Jannes?  Dat is een dag umme de 
samenhorigheid van de meinsen 
te bevorder’n, Bartes. Doar zeg 
ie mij wat, Jannes! Hoe dat zo, 
Bartes? “Samenhorigheid te 
bevorder’n”. We leeft in een 
individuele maatschappije 

 
Jannes. Hoe kun ie dan met 
zo’en uutdrokking an koom’n 
zett’n? Het woord “Samen” 
begriept wij wel, moar 
“horigheid”, doar krieg ik wel 
de kriebels van, asof ik 
pieties onder de jasse hebbe 
zitt’n. Ie hebt er zeker weer 
een verhaal bij Bartes? Ja, dat 
heb ik. Vrogger in de 
middeleeuwen hadd’n wij 
“adelijken” van die kasteel 
heer’n en hoge boer’n. En wij 

hadd’n 
“horigen”, dat was de armste 
bevolkingsgroep. Die lui mussen 
ten striede trekk’n as de 
adelijken doar zin in hadd’n. 
Het woord komp uut een tied dat 
de wereld een stried was. Ik 
meende dat in de joar’n zestig 
in Rusland dat systeem is 
af’eschaft. Moar goed in dizze 
tied van 

individualisering mut we dus 
bliekbaar weer dichter bij 
elkaar koom’n... Vandoar de “NL 
doet dag”. Precies, Bartes! En 
wat is nou oen kritiek? Euh… 
die heb ik niet, Jannes. Moar 
bliekbaar is er nogal wat veur 
neudig umme de meinsen bij 
elkaar te krieg’n. Nou dat valt 
ok wel mit, Bartes, want wij 
hebt er zowoar hulp van de 
padvienders bij ‘ekreeg’n. 
“Zodat ze de weg niet kwiet 
raakt, Jannes?” As oe dat lokt 
in Noordscheschut, dan kun ie 
het zo krieg’n, Bartes. Nee, 
die helpt ons met bijveurbeeld 
de stroat’n op te ruum’n. En 

Bartes en Jannes  
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vogelhuusies te maak’n. En 
boompies te poat’n. Oh, wat 
goed zeg! Ja, precies. Moar 
bliekbaar is er wel wat neudig 
umme oe wat ant verstaand te 
peuter’n. Dat zeg ie nou wel 
Jannes, moar as ik zo in de 
rondte kieke dan bint er nogal 
wat initiatiev’n umme meins’n 
weer heurig te krieg’n: De 
Smederijen, NL doet, Kern met 
pit, Vitaal Platte land 
enzovoort. Dus toch kritiek, 
Bartes?  Nee, nee, nee! Ik zul 
niet duren.  
Moar goed, we bint dus flink 
an’t op opruum’n ‘ewest en we 
hebt wat boompies ‘epoat. En 
dat allemoale in dat 
strontnatte, kolde weer, 
Jannes? Nou respect kerel! D’r 
is nou wel genog water 
‘evull’n, Bartes. Op de 
zaandkopp’n kunt ze nog wat 
water gebruuk’n, Jannes. Nou, 
dat magt ze dan wel uut het 
kanaal oppomp’n. Dat is ok een 
maniere… 

Varders nog 
wat neis? 
Ja, die 
stroat’n 
apps die 
warkt toch 
ok goed. D’r 
was volk 
‘ewest die 
hier in’t 
dorp foto’s 
van huuz’n 

maakt. Verdacht volk. En die 
hold ze nou mooi in de gaat’n. 
Ze hebt zelfs foto’s ‘emaakt 
van dat volk dat foto’s mak. 
Oh, dat is wel neis. Zekers! 

Zeker in dizze tied van 
inbraak’n. Ze steelt oe zo de 
auto onder het gat vandoane, ai 
niet oppast. Nou as dat zo is, 
dan zu’j ze hoaste een best pak 
op de donder geef’n. Nou niet 
gelieke zo agressief Bartes. 
Nou as ze al gien respect meer 
hebt veur een auto, dan bin ik 
mien fietse zo kwiet. En sinds 
de Duutsers weg bint, bin ik 
niet meer van plan mien fietse 
veur niks af te stoan, al kan 
het nog zoe slecht weer we’en. 
Ja, ai het zo bekiekt…  
Goa’ie zo nog fiets’n dan, 
vandage?  Nou, wat dacht ie? Ik 
gung een bosschoppie doen bij 
de Spar. Ik had de wiend in de 
rogge. Komp een jonge vrouwe 
met een kienderzittie en zoen 
wiendscharm veur op het stuur, 
mij al lachend van achterop 
veurbij ried’n. Mieters hard! 
Later toen ik trogge reed, reed 
ik heur toevallig achterop en 
haalde heur in. Toen keek ze 
mit een verbeet’n blik  lopend 
teeg’n de wiend in. Ikke 
lach’n. Soms zit het mit, soms 
zit het teeg’n. Ik weet niet 
wat ai precies mit dit verhaal 
wilt zegg’n, Bartes. Ik ok 
niet, Jannes, ik hoape dat het 
weer weer bijtrekt. Dan kunt de 
earpels weer in 
de grond. Ie 
bedoelt dat ai 
dit weer ok wel 
een beetie flauw 
bint, Bartes? 
Zoas altied heb 
ie de keutel weer bij het 
schone ende, Jannes.  
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Feestweek 2019: De stratencompetitie 
 
Achter de schermen wordt er door de stratenvertegenwoordigers alweer druk 

gewerkt aan de stratencompetitie. Maandag 18 maart is onze volgende 

vergadering. 

Tot grote vreugde is het de Lossing weer gelukt om stratenvertegenwoordigers 

te krijgen en zijn zij dit jaar weer van de partij. 

De straten die nog geen stratenvertegenwoordiger hebben zijn: 

1. Drostenraai 

2. Van der Sluisweg 

3. Coevorderstraatweg 

4. Mr. Sterkenweg/ Dirk ten Heuvelstraat/Rahderweg 

5. Hoveniersland 

Voor aanmeldingen kunnen zij contact opnemen met Roelof Krikken (06‐

24808009) of Hilma Hooijer (06‐13452005) 

Het thema voor dit jaar is: Fout!  

De playbackshow slaan we een jaartje over.  Daarentegen is er o.a. wel weer 

een pubquiz en beachvolleybal. Op donderdagavond voordat we los gaan bij 

Q‐music, gaan we een fout spel spelen. Kortom we gaan er met elkaar weer 

een mooie stratencompetitie van maken tijdens de feestweek. 

We hopen dat het de afwezige straten nog lukt om met (nieuwe) 

stratenvertegenwoordigers een team bij elkaar te krijgen.  

 

Namens de stratenvertegenwoordigers, Roelof Krikken en Hilma Hooijer. 

 

 

 

 

   



‐ 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 gemeenteraad.  

 

Inspectierapport De opvang van overlastgevende asielzoekers EBTL 

De raad heeft gedebatteerd over het Inspectierapport De opvang van 

overlastgevende asielzoekers EBTL van de Inspectie Justitie en Veiligheid. 

Asielzoekers die zich asociaal of crimineel gedragen, kunnen sinds eind 2017 in 

een speciaal opvangcentrum worden geplaatst. In deze Extra Begeleiding en 

Toezichtlocatie (EBTL) gelden strengere regels dan in gewone 

asielzoekerscentra. Naar aanleiding van het overlijden van een asielzoeker in 

maart 2017 heeft de Inspectie onderzoek gedaan. Uit het inspectieonderzoek 

blijkt dat zich in de EBTL wekelijks heftige incidenten voordoen, zoals 

bedreigingen. Het ontbreekt de werknemers aan toereikende juridische en 

praktische middelen. De inspectie concludeert dan ook dat zij onvoldoende zijn 

toegerust om hun taken uit te voeren. De Inspectie heeft een aantal 

aanbevelingen voor de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid. Het is nu aan 

de staatssecretaris om actie te ondernemen.   

Nieuwe afwegingskader zonne‐energie 

Op 28 februari 2019 heeft de raad gedebatteerd over het nieuwe 

afwegingskader zonne‐energie. Voorafgaand aan het debat waren er een 

aantal personen die gebruik hebben gemaakt van het inspreekrecht tijdens de 

raadsvergadering. Tijdens de raadsavond kunt u als inwoner inspreken over 

onderwerpen die tijdens de informerende ronde en debatronde besproken 

worden (inspreekrecht). Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2019 wordt 

een besluit genomen over het nieuwe afwegingskader zonne‐energie.  

 

Werkbezoek Gemeenschappelijke regelingen 

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen of moeten gemeenten 

samenwerken op bepaalde gebieden. Hoogeveen neemt bijvoorbeeld deel aan 

de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe, Gemeentelijke Kredietbank 
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Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe. Regelmatig wordt er een avond 

georganiseerd voor de raadsleden van de deelnemende gemeenten om hen bij 

te praten over de ontwikkelingen. 

 

Strategische conferentie   

De jaarrekening van Hoogeveen van 2017 vertoonde een negatief saldo. Onder 

andere door een tekort op de Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 

9 maart 2019 een bijeenkomt georganiseerd om bij de raadsleden informatie 

op te halen over de financiën van Hoogeveen: welke eventueel te nemen 

maatregelen kunnen op draagvlak regelen bij de raadsleden.  

Het vrije inloopspreekuur voorafgaand aan de raadsvergadering 

De raad wil ook graag weten welke onderwerpen de bewoners belangrijk 

vinden. Wat leeft er bij u, in uw wijk, bij uw (sport)vereniging? Of heeft u een 

goed idee, waarvan u vindt dat de raad er mee aan de slag moet? U kunt dit ter 

sprake te brengen tijdens het vrije inloopspreekuur voorafgaand aan een 

raadsvergadering. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Maartse wind en aprilse regen, 
beloven voor mei de grootste zegen. 
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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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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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Ondanks het slechte weer, grote opkomst voor Belevingsbos Noordscheschut 
met de NLDoet dag.  
 
Om 09:00 uur was de werkgroep met leden van Boules Doar alles aan het klaar 
zetten.  Nog even kwam de vraag ‘wij laten het wel doorgaan toch? ’ naar 
boven, maar eigenlijk was hier geen twijfel over. Natuurlijk ging het gewoon 
door, de vraag was alleen hoe de opkomst zou zijn.  Ondanks het weer kwam 
tegen 10:00 uur een grote groep vrijwilligers naar het bos toe, stuk voor stuk 
gehuld in regenpakken en met paraplu’s; zij waren en klaar voor.  Naast een 
grote groep ‘schutters’  had ook de Bevergroep van Scouting Hoogeveen zich 
bij ons aangemeld en werd deze NLDoet dag gestart met het opruimen van 
zwerfafval. Aangezien het weer op dat moment wel heel slecht was is dit 
onderdeel van het programma ingekort. Ondanks dit besluit is er alsnog een 
aanzienlijke hoeveelheid zwerfafval verzameld, voornamelijk aan de  
Coevorderstraatweg. Ons lief bakkertje uit ‘schut’ had daarnaast weer 3 
taartdoosjes verstopt op de route om zo het opruimen van het zwerfafval wat 
leuker te maken. Alle 3 de taartdoosjes zijn gevonden en de vinders konden 
deze inwisselen voor een echt taart bij de Soete Suickerbol.  
 
Tijdens de pauze, met koffie/thee/ranja en wat lekkers, konden de vrijwilligers 
zich opwarmen bij de houtkachel in het clubgebouw Boules Doar (waar wij van 
Belevingsbos weer te gast waren). Na deze korte pauze gingen de kinderen met 
ouders en aantal vaste vrijwilligers nestkastjes in elkaar zetten en ophangen in 
het bos.  Een andere groep vrijwilligers heeft boompjes en struiken rondom de 
waterberging gepland.  Voor dit stukje bos, gelegen op het zuiden, is ervoor 
gekozen om bijen‐ en vlindervriendelijk bomen en struiken te planten. Bomen 
en struiken zoals de wilg, meidoorn, prunus en Koningslinde. Hiermee is een 
begin gemaakt met de Vlinder Idylle. Daarnaast is in dit gebied ook een 2de 
Insectenhotel gemaakt en gevuld door vrijwilligers in de week vooraf aan 
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NLDoet dag. Het lukte betreft tijd en vrijwilligers niet om alle boompjes te 
planten, hiervoor wordt later nog een middag voor ingepland. Hetzelfde geldt 
ook voor het inzaaien van de bloemenstrook die door de vele regenval was 
ondergelopen.   
 
Van al dat harde werken krijg je flink honger, waardoor de broodjes, salades, 
fruit en andere lekkere dingen er dan ook goed in gingen. De werkgroep is heel 
tevreden over het verloop van de ochtend en blij verrast met de hoge opkomst.  
Wij willen Boules Doar bedanken voor de gastvrijheid, echt een super 
onderkomen.  De Soete Suickerbol, Spar Noordscheschut en Café Troost voor 
sponsoring.  IVN voor de vogelhuisjes, Landschapsbeheer Drenthe voor de 
boompjes en werkmateriaal, Smederijen Noordscheschut en Oranje Fonds voor 
kleine financiële bijdrage en natuurlijk alle vrijwilligers die ons deze ochtend 
hebben geholpen.   
 
Ook werd er deze ochtend “De Estafette stok” overgedragen aan Regionieuws 
Hoogeveen.  Deze Estafette stok is 2 jaar geleden in het leven geroepen door 
SWW Hoogeveen om vrijwilligers initiatieven in het zonnetje te zetten. Begin 
februari ontving de werkgroep Belevingsbos Noordscheschut deze ‘stok’ en 
mochten zelf bepalen aan wie zij de stok zouden overdragen.  Bij elke activiteit 
kunnen zij  altijd  rekenen op aandacht op de site van Regionieuws die gerund 
wordt door vrijwilligers.    
 
Het broedseizoen gaat beginnen en daarmee komen de werkzaamheden in het 
bos voorlopig even op een laag pitje te staan maar ‘achter de schermen’ wordt 
druk gewerkt aan het uitzetten van 2 wandelroutes in het bos, dorpsommetje, 
geldmiddelen vinden voor speelobjecten Peuter‐ en Kleuterpad, het 
organiseren van een Slootjes dag en nog meer wensen.  
 
Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut         
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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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Schutsfeest: vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni 
 
In het weekend van Pinksteren organiseert CFN dit jaar voor het eerst het 
Schutsfeest. Op het evenemententerrein komt een grote tent, waar we er een 
gezellig weekend van gaan maken. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Online 
via de website www.feestweeknoordscheschut.nl zijn de kaarten voor 
vrijdagavond tegen de mooie prijs van € 2,50 en voor de zaterdagavond voor € 
10,- te verkrijgen. Ook op zaterdagmiddag is de tent geopend en staat er een 
spetterende kindershow op het programma. Voor en na de kindershow kunnen de 
kinderen zich tevens vermaken op springkussens. Deze middag is gratis voor alle 
kinderen (en hun ouders/begeleiders). Zien we jullie ook dit weekend? 
 
Programma Schutsfeest Vrijdag 7 juni: 
Feest met DJ Maarten! Vanaf 20.00 uur is de tent geopend.  
Feest DJ Maarten is een van de beste Nederlandse entertainers. Deze 
knotsgekke DJ schuwt geen enkel middel om de tent op zijn kop te zetten. Tijdens 
een show draait Maarten niet alleen plaatjes, maar zingt hij ook de sterren van de 
hemel. Maffe verkleedpartijen, gekke attributen, foute muziek in combinatie met 
de geniale vondsten van Maarten zorgen voor een kolderieke show waar de 
vonken van af spatten. Me danseressen en een heuse schuimparty wordt deze 
avond eentje om niet snel te vergeten. 
 

 
 
Zaterdagmiddag 8 juni Schutsfeest: 
Langs de tent worden verschillende springkussens geplaatst, waar de kinderen 
zich deze middag heerlijk kunnen vermaken. Daarnaast kunnen hun ouders 
genieten van een drankje op het terras met bediening. Om 14.00 uur start er een 
geweldige kindershow waar Entertainer Mars (bekend van de Pubquiz in de 
Feestweek 2018) de kinderen gaat vermaken. Mars is veelzijdig, enthousiast en 
een echte entertainer. Tijdens zijn interactieve en vooral humoristische 
voorstelling, weet hij als geen ander de kinderen bij het verhaal te betrekken. Of 
het nu gaat om een jonge, de oudere of een gemengde leeftijd doelgroep, het 
maakt entertainer Mars niets uit. Hij past zich aan met zijn grappen en grollen en 
weet op deze manier alle kinderen te vermaken. Geen moeilijke of ingewikkelde 
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verhalen, maar gemakkelijk en vooral kleurrijke verhalen waarbij iedereen de 
aandacht kan houden. Deze show is voor iedereen gratis toegankelijk.  
 

 
 
Zaterdag 8 juni: Amsterdamse avond: 
De Bolle Jan Show strijkt deze avond neer in ons dorp. Jaren geleden begonnen 
(bolle) Jan en Mien in Amsterdam een muzikale bruine kroeg.... 
De Bolle Jan Show is werkelijk uniek. Vanaf het moment dat de show van start 
gaat waan je je in het gezelligste bruine café van Nederland. Met echte 
Amsterdamse artiesten is het deze avond één en al gezelligheid.  
 

 
 
We maken er met z’n allen een gezellig weekend van! Kaarten voor het 
Schutsfeest zijn alleen online te koop via www.feestweeknoordscheschut.nl voor 
vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni. Bij de tent worden géén kaarten verkocht. Tot 
dan! 
 
Met feestelijke groet,  
Commissie Feestweek Noordscheschut 
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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 

 
 

 
Spelletjesmiddag. Ouderenwerk Noordscheschut 

 
Op 17 April om 14.00 uur  in de Cirkel. 
Deze Middag gaan wij  o.a. Sjoelen, klaverjassen, rummycuppen  etc  
 
Komt allen. Dit beloofd  weer een prachtige middag te worden. 
Dit onder het genot van een kopje koffie, drankje en een hapje, maar 
boven alles, de gezelligheid dat zo’n middag met zich mee brengt kun 
je en wil je dit niet missen. Dit alles word weer verzorgt door de 
dames Alie en Mina.  
Deze uitnodiging gaat uit naar alle 55 t/m 100 plussers. 
 
Komt Allen. 
 
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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Kinderrommelmarkt tijdens de 
Zomerbraderie 22 juni 2019 
 
 
Op de Zomerbraderie van Noordscheschut is er 
voor alle kinderen weer de gelegenheid om hun 
“rommelmarkt”  spulletjes te verkopen op de 
kinderrommelmarkt.  
 
De markt is dit jaar weer aan het zwarte dijkje de 
kinderrommel markt is in het nieuwe park, de 
kinderen kunnen zich vanaf 9 uur melden bij de 
organisatie die zal jullie de plek aanwijzen .  
  
 
Dus duik je kasten in, vraag aan papa, mama, opa 
of oma of ze nog spulletjes hebben en kom 
zaterdag 22 juni op de kinderrommelmarkt staan om 
zo extra zakgeld te verdienen.  
 
Ondernemersvereniging 
Noordscheschut 
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Foto: Heleen Schonewille 
 

Vrijwilligers van regionieuws Hoogeveen mochten zaterdag de estafettestok 
overnemen van werkgroep Belevingsbos Noordscheschut. Regionieuws Hoogeveen 
is voortgekomen uit voormalig Regio Hoogeveen. Op 1 mei 2018 wilde het bestuur 
van Regio Hoogeveen de stekker er uit trekken, maar een aantal enthousiaste 
vrijwilligers, waarvan enkele van het eerste uur wilden graag door. Zodoende is op 
25 april 2018 Regionieuws Hoogeveen opgestart met een frisse blik op het verzorgen 
van lokaal nieuws uit de gemeente Hoogeveen. Binnen een week nadat het officieel 
was dat het ‘oude ‘Regio Hoogeveen zou stoppen was er een compleet nieuwe site 
gebouwd en kon Regionieuws Hoogeveen op 1 mei online. 
 
Ondanks de kleine daling van lezers na de overname, zag Regionieuws Hoogeveen de 
afgelopen maanden de lezersaantallen weer met sprongen omhoog gaan en mag zich 
nu ook 1 van de grootste nieuwsaanbieders van de gemeente Hoogeveen noemen. Dit 
alles gebeurd door een groepje enthousiaste mensen. De vrijwilligers bestaan uit drie 
bestuursleden en zeven redactieleden, die de site runnen naast hun eigen werk. Twee 
van hen specialiseren zich op het gebied van sport, één op misdaad en 112‐meldingen 
en de Drentse column van Yvonne wordt natuurlijk door haarzelf bijgehouden. De 
anderen zijn algemeen inzetbaar en komen dus ook veelvuldig op verschillende 
evenementen. Maar gelukkig zien we hiernaast steeds meer (sport)verslagen, nieuws 
en aankondigingen vanuit Hoogeveen en buitendorpen in de mailbox verschijnen. 
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Want we willen een laagdrempelige site met een groot bereik zijn voor en door 
Hoogeveners. 
 
Naast de grote groep leveranciers van (pers)berichten en (sport)verslagen is de groep 
is momenteel dus erg klein en daarom zijn we hard op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die zich willen inzetten voor Regionieuws Hoogeveen. Een enthousiaste 
twintiger om de social media zoals Instagram en Twitch.tv bij te houden zou geweldig 
zijn, omdat deze toch vaak vergeten worden in de huidige redactie. Daarnaast zoeken 
we iemand die de Nederlandse taal perfect beheerst, om de persberichten over te 
lezen en correcties uit te voeren aan de stukken. Ook zoeken we nog redactieleden 
voor in de politieke en gezondheidscategorieën om daarin meer nieuws op de website 
te krijgen. Voor het Moviepanel zijn we momenteel ook op zoek naar een nieuw lid, 
om eens in de 6 weken op de donderdagavond naar de bioscoop te gaan om een film 
te recenseren. En daarnaast zijn we natuurlijk áltijd op zoek naar mensen die zich op 
andere fronten willen inzetten, want er is altijd wel werk te doen! 
 
De redactie bestaat uit een groep mensen van verschillende leeftijden en met 
verschillende achtergronden, waardoor er een gezellige, informele sfeer hangt. We 
proberen innoverend te denken en zijn daarmee altijd bezig met een nieuwe 
uitdaging! Denk aan Twitch.tv, Instagram en Discord om de jongere generaties bij het 
lokale nieuws te betrekken. Of Linked In om de zakelijke advertenties uit te lichten. 
Daarnaast werken we graag samen met de diverse dorpswebsites en radio Hoogeveen 
om een zo breed mogelijke nieuwsite te zijn voor héél de gemeente Hoogeveen. Maar 
ook met lokale instellingen zoals De Tamboer, Het Podium en Vue om prijsvragen te 
organiseren, verslagen te maken van optreden of recensies te schrijven voor films. 
Een heerlijk afwisselende vrijwilligersbaan dus met erg veel vrijheid om dingen te 
ondernemen, nieuwe uitdagingen voor te stellen, verder te ontwikkelen en dat 
allemaal in een gezellige groep vrijwilligers die regelmatig bij elkaar komen tijdens de 
vergadering. En laten we de onkostenvergoeding en de aandragersvergoeding voor 
verkochte advertenties vooral niet vergeten, want daarmee krijg je de kosten er uit en 
kun je soms best een zakcentje bijverdienen! En professionele fotografen zijn 
natuurlijk altijd welkom om hun watermerk op hun foto’s te laten om op die manier 
reclame te maken en er zo nu en dan een leuke opdracht uit te slepen. 
 
Regionieuws viert 1‐ jarig bestaan samen met lezers 
 
Op 25 april bestaat Regionieuws Hoogeveen één jaar en dat zijn we natuurlijk van plan 
om te vieren met onze lezers en onze eigen redactie. Houdt dus de website goed in de 
gaten, want er staan een aantal leuke verrassingen te wachten!  
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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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Beste dorpsgenoten, 
  
Traditie getrouw openen we het seizoen met paaseieren zoeken. Dit 
jaar is dat op vrijdag 19 april. Vanaf dinsdag 23 april proberen we de 
speeltuin weer elke middag en avond open te hebben.  
  
Contributie speeltuin 2019 
  
  
De contributie wordt betaald voor kinderen vanaf 4 jaar, die naar de 
basisschool gaan, uit Noordscheschut of omliggende dorpen.  
Voor 1 kind  € 12,50 euro                                                                               
Voor 2 kinderen € 17,50 euro   
Voor 3 kinderen € 22,50 euro  
Voor 4 of meer kinderen €27,50  
  
Voor kinderen onder de 4 jaar vragen wij alleen donateurschap van 5,- 
euro per gezin. Dit geldt ook voor opa’s en oma’s.   
  
  
Je kunt de contributie van 2019 overmaken voor 1 mei op het 
hieronder genoemde rekeningnummer:  
                                                               
NL17 RABO 0103490019  
t.n.v. SPEELTUINVERENIGING NOORDSCHESCHUT.                                      
O.v.v.  naam kind(deren) en geboortedatum                                                       
  
Contante betaling van de contributie is niet mogelijk. 
  
Ben je geen lid dan is de entree €1,- per bezoek.  
  
   
  
Met vriendelijke groeten,  het  speeltuin bestuur 
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Heeft u binnenkort een familiedag of een ander 
feestje? 

                                        

                                         Dan kunt u de speeltuin huren!! 
 

De huur van de speeltuin bedraagt €15,00 per dagdeel. Het is mogelijk 

om de tent erbij te huren voor €15,00 extra per dagdeel. We vragen dan 
vooraf een bedrag van €20,00 borg, die u natuurlijk terug krijgt wanneer de 
tent in goede staat is na gebruik.  
De speeltuin wordt alleen verhuurd buiten de openingstijden. 
 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jarno Smit 
Jan Naardingweg 30    0528‐264150 

 

 
 

 
 

Bericht van Plaatselijk Belang Noordscheschut 
 
In navolging van het bericht omtrent de Modderwijk in de Schutse 
Bengel van december jl. het volgende: 
Het bestuur van Plaatselijk Belang trekt dit bericht om meerdere 
redenen in. 
De situatie rond de Modderwijk is dermate ingewikkeld en 
onduidelijk en met het oog op de mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen hebben wij besloten om voor nu, de situatie te 
laten zoals deze nu is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Bestuur Plaatselijk Belang Noordscheschut 
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT MAART 2019 
 

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

 
Chr. Geref. Kerk 

Zo. 7 april  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

  Leesdienst D. de Boer 
Leesdienst A. Mulder 

Zo. 14 april  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

kand. W.J. van Gent kand. 
W.J. van Gent   

Voorbereiding H.A. 

Vr. 19 april  Zwarte Dijkje  19.30 uur  prof. Dr. H.J. Selderhuis  Goede vrijdag  + H.A. 

Zo. 21 april  Zwarte Dijkje 
Zwarte Dijkje 

10.00 uur 
15.00 uur 

ds. H.J.th. Velema  
ds. H.J.th. Velema 

1e paasdag 
 

Ma. 22 april 
2e paasdag 

Zwarte Dijkje  9.30 uur 
 

Ds. H.J. van Maanen‐
IJsselmuiden 

int. Kerk. Zangdienst 
m.m.v. kinderkoor give 
us peace 

Zo. 28 april  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. P. van Dolderen 
Ds. P. Van Dolderen 

 

           

 
Herv. Kerk 
Noordscheschut 
/Nieuweroord 

Zo. 7 april  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker  
Ds. E.J. Prins ‐ Daarle 

Zesde lijdenszondag. 
Afsluiting winterwerk. 
Koffiedrinken. 

Zo. 14 april  Rehoboth 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. C. Hoek ‐ Bedum 

Zevende lijdenszondag. 
Voorbereiding H.A. 

Vr. 19 april  Immanuelkerk  19.30 uur  Ds. W.J. Bakker  Goede vrijdag  + H.A. 

Zo. 21 april  Immanuelkerk 
Rehoboth 

9.45 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds.J.A.A. Geerts ‐ Zalk 

1e Paasdag. Zingen voor 
de dienst. Gezinsdienst. 

Ma. 22 april 
2e paasdag 

Zwarte Dijkje  9.30 uur 
 

Ds. H.J. van Maanen‐
IJsselmuiden 

int. Kerk. Zangdienst 
m.m.v. kinderkoor give 
us peace 

Zo. 28 april  Rehoboth 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Prop. E. Meijer ‐Elspeet. 
Dhr. H. Lowijs 

 
Themadienst 

           

 
Geref. kerk 

Zo. 7 april 
 

Drostenraai 
 
Drostenraai 

09.30 uur 
 
19.00 uur 

Ds   H. Scholing‐Hoogeveen 
Dhr. H. Lowijs 

6e lijdenszondag.  Koffie 
drinken 
Passiondienst  met Band 
Online 

Zo. 14 april  Drostenraai  09.30 uur  Ds J. A. Wegerif ‐ Nijverdal  7e lijdenszondag 

Vr. 19 april  Drostenraai 
 

19.30 uur  Dhr. H. Lowijs  Goede vrijdag 

Zo. 21 april   Drostenraai  09.30 uur  Dhr. H. Lowijs  1e paasdag 

Ma. 22 april 
2e paasdag 

Zwarte Dijkje  9.30 uur 
 

Ds. H.J. van Maanen‐
IJsselmuiden 

int. Kerk. Zangdienst 
m.m.v. kinderkoor give 
us peace 

Zo. 28 april  Drostenraai  09.30 uur 
19.00 uur 

Ds.  G. Oberink Urk 
Dhr. H. Lowijs (themadienst) 

 
m.m.v. Band Evidence 
uit Vriezenveen 
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U kunt ook kaarten bestellen via Marga van der Zwaag 06‐41504980 
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             S T I L L E  W E E K 
 

De komende tijd staan we in de kerken weer stil bij het lijden en sterven van onze Jezus 
Christus, onze Heiland. Op de zeven lijdenszondagen volgen we Hem op weg naar Jeruzalem 
waar hij ter dood gebracht zal worden aan het kruis. 
Hij is de dood ingegaan voor onze zonden maar Hij is ook waar opgestaan op de Paasmorgen. Hij 
heeft de dood overwonnen. 
 
In de week voor Pasen, ook wel de Stille Week genoemd, volgen we stap voor stap het verhaal 
van Jezus in zijn laatste dagen. We horen verhalen van trouw,  liefde en vriendschap. Maar ook 
verhalen van haat, vernedering en verraad. 
 
Evenals vorige jaren organiseren de drie plaatselijke kerken in de Stille Week korte vieringen 
met dit jaar als thema:  

“Jezus, om uw lijden groot”.  
 
In de vieringen staan schriftlezingen uit het Evangelie van Marcus centraal en zal in korte 
meditaties aandacht geschonken worden aan het zalven van Jezus in het huis van Simon, aan 
het breken en het delen van het brood tijdens de Pesachmaaltijd, het waken in de hof van 
Gethsémané en aan Jezus voor het gerecht. 
 
De vieringen worden gehouden van maandag 15 april tot en met donderdag 18 april. Op Goede 
Vrijdag geen viering maar zullen er in de drie gemeentes kerkdiensten gehouden worden in de 
eigen kerkgebouwen. 
 
Als afsluiting willen we de week afsluiten met een Paaswake op zaterdagavond, waarin we stil 
willen staan bij het opstaan van De Here Jezus. 
 
Naast meditatie, samenzang, gebed en orgelspel is er ook ruimte voor verschillende muzikale 
intermezzo’s, zoals het zingen van een leid door een koortje, het spelen op een viool of 
gitaarspel. 
 
De meditaties worden verzorgd door de voorgangers van de Gereformeerde Kerk, Nieuweroord 
‐Noordscheschut, de Hervormde gemeente “De Brug”, Nieuweroord‐Noordscheschut en een 
ouderling van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Noordscheschut. 
 
Leden uit genoemde gemeenten zullen de Schriftlezingen verzorgen en gedichten voordragen 
terwijl de samenzang begeleid zal worden door organisten uit de gemeenten. 
 
De vieringen en de Paaswake worden gehouden in de Christelijke Gereformeerde kerk aan het 
Zwarte Dijkje in Noordscheschut. Op maandag tot en met donderdag beginnen de 
samenkomsten om 19.30 uur en zullen naar verwachting ongeveer een half uur duren.  
De Paaswake op zaterdag begint om 21.30 uur en zal iets langer duren. 
 
U en jij van harte welkom! We rekenen op uw komst! 
 
            De voorbereidingscommissie.  
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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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AGENDA 
 

Datum   Wat  T.B.V.  Waar   Tijd. 
 

Maart 2019: 
22‐03  Klaverjassen  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
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 
17‐04  Spelletjesmiddag        SON  De Cirkel  14:00 
25‐04  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
26‐04  Koningsnacht  Café Troost  Café Troost   21:00 
 
Mei 2019: 
10‐05  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
11‐05   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
23‐05  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
Juni 2019: 
08‐06   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
14‐06  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
27‐06  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. 
 
 
 
 


