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MAANDBLAD: april 2019  34e jaargang no. 400 
 

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 21 mei 2019 
  

Kopij binnen op 14 mei 2019 !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van de IJsbaanvereniging Noordscheschut  

(De bengel wordt geniet op 21 mei 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: 
De lente begint en de bloesembomen staan in bloei,  de bomen krijgen 
langzamerhand bladeren en de eerste bloemen, bloeien al prachtig en 

de vogels zijn druk in de weer om nestje te maken en het leven voort te zetten.  Dat 
is even heel confronterend als er op het dorp zo’n verdriet is door overlijden en 
gemis.  
 

Wij willen de familie Troost, Jan, Hendrike & Henri, familie en vrienden condoleren 
met het verlies van Jennie Troost. Zolang de bengel bestaat zijn Troost en de 
bengel onafscheidelijk en sluiten zij de bengel altijd af op de omslag. Wij wensen 
jullie allen heel veel sterkte toe.   
 
En ook gaan onze gedachten uit naar het jonge gezin Loopers waar een jonge 
moeder de strijd heeft verloren van het leven.  Vele dorpsbewoners zijn hier door 
geraakt als gezin, familie, buren, vrienden, via de kerk of school en heeft het een 
behoorlijk impact op ons dorp.  Allen heel veel sterkte toegewenst. 
 

Hoe ga je dan over ‘op de orde van de dag’, dat is niet makkelijk en toch gaan de 
dingen gewoon door, zoals het Paaseieren zoeken van de Speeltuinvereniging op 
Goede Vrijdag of de spelletjesmiddag van SON en de rommelmarken van 2 kerken 
op 4 en 11 mei.  In de Schutse Bengel ook een aantal verslagen van leuke 
activiteiten zoals nestkastjes op hangen met alle peuters van Peuterspeelzaal “De 
Skutterties”.  Sommige peuters vonden het een hele onderneming en bleven dicht 
bij hun mama maar sommige peuters hadden er zin in en waren zelf zo stoer om 
hun eigen nestkastje met een grote schroefboormachine op te hangen.  Zo 
langzamerhand wordt het een geweldige beleving om door het bos te lopen, naast 
de vrolijke nestkasjes en al een aantal spelobjecten voor de kinderen is er op 
natuur gebied heel veel te zien in het bos. Waar andere dorpsbossen graag 
natuurlijk bermen en bosranden willen hebben, hebben wij dat gewoon al en bloeit 
vanaf maart tot in november continu bloemen door het hele bos heen, een 
walhalla voor de wilde bijen en vlinders en daar komt binnenkort een 
bloemenstrook bij op het evenemententerrein dicht bij de sloot, er zijn vele 
verschillende vogels te spotten in het bos en nog even en dan kun je weer genieten 
van ‘brullende’ kikkers bij de waterberging.   
 

Als er foto’s bij verslagen in de bengel staan, dan kun je deze in kleur bekijken op 
de digitale versie van de Schutse Bengel die op de vernieuwde site van 
www.noordscheschut.com staat.  
 
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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Beste lezers, 
 
 
 
Elke maand krijgt u een editie van De 
Schutse Bengel kosteloos bij u thuis op 
de deurmat afgeleverd. Op deze wijze 
blijft u op de hoogte van alles wat binnen ons dorp gebeurt en van hetgeen 
mede dorpsbewoners graag met u willen delen. Ook zijn er veel 
verenigingen en werkgroepen die u via het dorpsblad in kennis stellen van 
de activiteiten die plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Wij denken dat 
wij via velen spreken als wij zeggen dat dit door u als lezer zeer wordt 
gewaardeerd.  
Zoals gezegd krijgt u ons dorpsblad kosteloos bij u thuis bezorgd. Dit in de 
zin dat u voor het ontvangen van De Schutse Bengel geen abonnement 
hoeft te nemen. Het spreekt denken wij ook voor zich als wij stellen dat het 
maken en bezorgen van onze Bengel zonder enige vorm van inkomsten 
niet mogelijk is. De inkomsten krijgen wij uit advertentie- en vrijwillige 
bijdragen. 
De adverteerders krijgen jaarlijks een rekening voor de advertentiekosten 
en de verenigingen een verzoek om een vrijwillige bijdrage. U als 
dorpsbewoner en lezer van De Bengel wordt jaarlijks bezocht door één van 
onze vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn wij uiteraard zeer dankbaar voor het 
feit dat zij voor u en ons een rondgang door het dorp maken, om deur aan 
deur een vrijwillige bijdrage aan u te vragen.  
De jaarlijkse rondgang voor de vrijwillige bijdrage staat gepland in de 
maand mei. In deze maand kunt u dus rekenen op een verzoek om een 
vrijwillige bijdrage voor De Schutse Bengel. Met een gulle gift draagt u bij 
aan het maandelijks kosteloos ontvangen van ons dorpsblad van een 
kwalitatief hoog niveau. Ja u leest het goed; ons dorpsblad. Een dorpsblad 
dat naast inkomsten uit advertenties en bijdragen door verenigingen, alleen 
kan voortbestaan door schriftelijke en financiële bijdragen van ons als 
dorpsbewoners. 
 
Nogmaals: geef in mei voor ons dorpsblad!!! 
 
Het dorpsbladbestuur 
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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.  
 
Nieuwe afwegingskader zonne‐energie 
Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2019 is een besluit genomen over het 
nieuwe afwegingskader zonne‐energie.  
De raad heeft het college daarbij opgeroepen om:  
1. De inwoners actief te informeren over en te enthousiasmeren voor het opstarten 
van  energiecoöperaties. 
2. Actief op zoek te gaan naar voortrekkers voor energiecoöperaties en hen actief 
te ondersteunen en te faciliteren.  
3. Actief te streven naar minimaal 50% deelname van inwoners in zonneparken in 
de vorm van dorps‐/energiecoöperaties en/of gebiedsfondsen. 
 
Publieksstoelen raadzaal 
De raad heeft besloten het aantal publiekstoelen in de raadzaal met 20 stoelen uit 
te breiden. Tijdens enkele raadsvergaderingen met onderwerpen die grote 
publieke belangstelling kenden, was het aantal beschikbare publiekstoelen niet 
voldoende met als gevolg dat veel mensen moesten blijven staan.  
 
Regio Zwolle 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de toetreding van Hoogeveen tot het 
samenwerkingsverband Regio Zwolle. Regio Zwolle is een samenwerkingsverband 
van eenentwintig gemeenten. Hoogeveen ziet vooral kansen op het gebied van 
bereikbaarheid (verbreding van de A28 naar Zwolle) en menselijk kapitaal 
(inwoners kunnen zich ontplooien en meekomen in de ontwikkelende 
samenleving).  
Uitbreiding winkelcentrum De Weide 
De raad heeft kort gedebatteerd over het bestemmingsplan “De Weide, deelplan 
uitbreiding winkelcentrum de Weide”. Het is de bedoeling dat winkelcentrum De 
Weide wordt uitgebreid met de nieuwbouw van een Aldi en dat de 
dierenartspraktijk wordt verplaatst. 
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Hey Bartes, he’j al op de 
balleg ‘ehad? Wat is dat nou 
weer veur vroage, Jannes?! Ok 
goeiemiddag! Ja, dat wussen ie 
misschien nog niet, moar de 
plietsie notabiene hef hier in 
Noordscheschut teveule geweld 
gebruukt. Teveule geweld? Dat 
kan ik toch niet geleum’n. 
Teveule geweld, woar mut ik dan 
an denk’n? Ik schrikke d’r van. 
Nou,  d’r was wat met de arms 
‘ezwaaid en toen was’t raak. Ze 
hebt die persoon ok nog 
‘epepperd. ‘Epepperd? Kloar 
umme ‘roosterd te word’n? Nou, 
in ieder geval met de bedoeling 
hum niet op te pepp’n. Moar 
Jannes, doar krieg ik toch wel 
vroagtiekens bij. Die plietsie 
is toch op’eleid um bij 

calamiteit’n 
proportioneel 
geweld toe te 
pass’n. Is’t 
weer tied dat 
die plietsie 
weer noar de 
schoele giet? 
Dat kan moar zo 
Bartes. In ieder 
geval heb ik er 
gien zin in een 

pak op mien donder te krieg’n. 
Ja, ja… dan mut we die 
blauwpett’n moar bedeesd en met 
weinig armgebaar’n te woord 
stoan. Ja, dat bint wieze 
woord’n Bartes, want ik wil ok 
nog wel iens hard van achteruut 

de 

strotte goan. 
Hebbie trouwens de tjiftjaf 
alweer ‘eheurd? Ja man, in het 

 
belevingsbos notabiene, nou 
begunt de lente pas echt. Ja, 
moar pas op, ’s nachts wordt 
‘et nog best kold. Dat kan nog 
wel e’em zo duur’n. We kriegt 
eerst de Poasen en doornoa de 
Pinksteren en doarna is’t zeker 
warm. Ja, moar ’t is late dit 
joar, Jannes, moar met 
Pinksterweekend kriegt we een 
extra feestweekend van de 
feestweekcommissie. Ooh, moar 
dat is mooi, Bartes. Ze kunt ok 
helemoale niet zegg’n dat er 
niks organiseerd wordt in 
Noordscheschut. Ze kunt ‘et wel 
zegg’n, moar dan liegt ze, 
Jannes! Da’s woar! Want in dat 
feestwiekend koomt ze met 
muziek enzo. Ja, 
moar eerst hebt 
we dan nog 
“Kiepie mit de 
Haan’n”. Die 
treedt op in 
Troost op 
Koningsnacht. 
Oh, ie bedoelt 
Chick and the 

Bartes en Jannes  
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Roosters! Ja, “Kiepie mit de 
Haan’n”. Moar dat ku’j toch zo 
niet vertaal’n. Hoezo niet 
Jannes? Nou, de Jamsessieband 
heet The Gearboxes, dan goa ‘ie 
die toch ok gien “de 
versnellingsbakk’n nuum’n? Da’s 
wat aanders Jannes. Hoe dat zo? 
Nou, dat is een technisch 
verhaal, Jannes, dat leg ik oe 
nog wel iens uut. Goed, doar 
hol ik oe an, Bartes! 
Moar ze hebt wel weer 
de jamsessie begeleid 
toch? Ja, moar d’r was 
d’r iene ziek, de 
bassist. En toen 
kwaamp d’r een bassist 
van een gospelband 
mitspeul’n. Dat gunk 
prima! Zo zie’j moar 
weer Bartes, het hoeft niet 
altied Van Halen te weez’n. Oh, 
moar dat speult ze hoaste niet 
met de jamsessie. Oh, nou ik 
bedoele harde muziek. Nou, die 
gospel was bijna in Neijeroord 
te heur’n. Ach maak dat de 
katte wies! Nou goed niet zo 
hard, moar zachies is aanders. 
Ik bin allange bliede Bartes, 
dat het niet van die oaverlast 
bezorgende heroïne spuiters, of 
witte lijnties leggers bint. 
Nou Jannes, witte lijnties 
leggers hebt ze nog neudig bij 
de voetbal. Hè, hoe bedoel ie 
dat nou weer? Ja, bij de 
parkeerplekk’n bij VV 
Noordscheschut de Meulenwiekers 
hebt witte lijnen neudig! Dat 
volk parkeert moar raak veur 
nog gien knaak. Ooh zoo! Nou 
zag ik een mooie foto, hoe een 
HZVV‐er professioneel bij de 

lijn onderuut ‘eschoffeld 
wörd’n. Kunt ze die 
lijn’ntrekker niet an’t wark 
zett’n op de parkeerplekke? Nee 
jong, die lijn’ntrekker 
gebruukt toch kalk, dat is met 
een beste buie zo weer weg. Dan 
pakt ze de Kercher toch, spuit 
de boel schone en met een 
voetbalteam varft ze die lijn’n 
d’r zo weer op de 

parkeerplekke. Em wat 
ducktape op de grond 
plakk’n as een 
mallegie, de varfroller 
d’r oaver. Dan bint ze 
zo kloar. Dat zul 
kunn’n Jannes. Ie bint 
toch ok zo verrekte 
creatief. Oh, dat valt 
wel mit. Creatief zul 

‘et wee’n, as het 
kabouterelftal die lijn’n mus 
goan trekk’n. Da’s ok woar 
Jannes, ze hoeft ok niet al te 
krek te kiek’n. Wel mooi dat ze 
van HZVV ‘ewunn’n hebt met drei 
teeng iene. Dan kunt ze zegg’n 
dat ze van de kampioen niet 
verlören hebt. Hebbie aans nog 
neis, Jannes? Ja! Ik word 
helemoale bliede te heur’n, dat 
de SPAR actie ondernemp teeng 
de voedselverspilling. Ze doet 
er alles an um op een 
verantwoorde maniere met ‘et 
eet’n umme te goan. Oh Jannes, 
da’s goed da’j dat zegt. Ik goa 
glieke hin noar de Spar um 
bosschopp’n te haal’n. Aans 
he’k niks in huus. Eet 
smakelijk en de mazzel. Goa’ie 
nog fiets’n? Nee, veul te 
kold.Wel kiek’n veur de tv 
Paries‐Roubaix.   
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                                        Studio Tyara 
              Praktijk voor massage therapie & schoonheidsverzorging 
 
Shiatsu therapie                                                                   Schoonheidsspecialist 
Voetreflexzone therapie                                                          Visagie & Grime             
Sport therapie                                                                          Elektrische epilatie 
Manueel praktizijn®                                                                Zonnebank & Sauna 
                                                  Netty 
 E:studiotyara@planet.nl         Geeserraai 3                              www.studiotyara.nl 
                                            7938 TE  NIEUW BALINGE 
Behandling op afspraak          T:0528 321717                           Lid:NGS-ANBOS-NVST-SRBAG  
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Vrolijke nestkastje markeren het Peuter-Kleuter pad in 
Belevingsbos Noordscheschut 
 

Het is een vrolijke gezicht in het Belevingsbos Noordscheschut met 35 mooie 
geverfde nestkastjes. Deze week stond in het teken van nestkastjes ophangen 
Langs het Peuter‐Kleuter pad. Het bos is in 8 percelen gedeeld en in 2 percelen 
hebben de vrijwilligers van het belevingsbos een extra pad gemaakt waar 
spelobjecten voor peuters en kleuters komen die hun zintuigen, Horen – Zien – 
Doen, gaan prikkelen. 
 
Langs deze 2 paden hangen nu 35 vrolijke gekleurde nestkastjes gemaakt door 
de peuters van Peuterspeelzaal “De Skutterties”. Deze nestkastjes zijn 
geschonken door Landschapsbeheer Drenthe en tijdens de ouderavond eind 
januari, waar Paula Benjamins van de werkgroep BBN een presentatie heeft 
gehouden, mochten de ouders voor hun peuter het nestkastje in elkaar zetten. 
De peuters mochten ze zelf verven en ze leerde ook waarom deze nestkastje in 
het bos werden opgehangen. Want daar wonen de vogels en die hebben geen 
huisje om een nestje te maken waar ze ei in konden leggen. 
 
De peuters mochten zelf een boom uitkiezen waar ze aan kwamen te hangen 
en sommige durfde zelfs op een trapje te staan om hun eigen huisje vast te 
zetten terwijl een ouder of van de werkgroep ze vast schroefde aan de boom. 
Nadat alle nestkastjes waren ophangen mochten de peuters over de 
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natuurlijke aangelegde evenwichtsbalk lopen en dat was best moeilijk en ook 
hoog, gelukkig lagen er ook boomstammen op de grond waar over heen 
gelopen kon worden. Toen nog even met zijn allen bij het kubusspel kijken 
“welke plaatjes horen bij elkaar”. Bij de spin hoorde het plaatje van de vlieg en 
een spinnenweb. Bij de vlinder hoorde het plaatje van de bloem en cocon. Na 
al het harde werken werden de peuters door de werkgroep van het bos nog op 
drinken en chips getrakteerd en kregen ze allemaal een paar 
tuinhandschoentjes mee zodat ze misschien bij een volgende bezoek aan het 
bos wel mee willen helpen om het bos weer mooi te maken of gewoon lekker 
aan kunnen doen bij papa en mama in de tuin . Het pad wordt nu nog Peuter – 
Kleuter pad genoemd maar de werkgroep heeft inmiddels een naam bedacht 
maar dit houden ze nog even voor hun zelf om alles verder uit te werken. Wel 
wordt er binnenkort 3 wandelroutes uitgezet, 2 door het bos en 1 
dorpsommetje die o.a. door het bos gaat. 
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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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UITNODIGING 
 
 
Op 23 december 2018 bestond de “REHOBÔTH” 
in Nieuweroord 100 jaar. In een speciale 
herdenkingsdienst is hierbij stil gestaan. Als 
vervolg daarop willen wij een feestelijke 
herdenking houden op D.V. 18 mei a.s.  
  
Er zal een presentatie zijn van foto’s en 
documenten, ook zullen er doop- en trouwjurken 
te zien zijn. Dit alles om een mooi tijdsbeeld te 

krijgen van de afgelopen jaren. 
 
De middag begint om 15.00 uur met koffie/thee of fris met iets lekkers erbij. Aan 
het eind van de middag zal er iets te eten zijn. Tussentijds zullen er leuke 
activiteiten zijn waarover we verder nog niet al te veel willen zeggen. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken. 
 
Wellicht heeft iemand thuis nog iets liggen wat te maken heeft met de 
geschiedenis van de kerk (foto’s, documenten, andere dingen), laat het ons gerust 
weten. 
 
Namens de commissie, 
 
Jan Mol, Wietse Otten, Ineke v.d. Hof en Martje Koster 
 
 
 

 

Al doet april ons mooi weer aanschouwen, 
het is evenals een fortuin, we kunnen het 

niet vertrouwen. 
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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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Dagje Amsterdam 
 
Op maandag 11 maart zijn groep 7 en 8 een dagje op excursie geweest naar 
Amsterdam. De dag begon met een bezoek aan het Nemo Science Museum . 
Hier hebben de kinderen allemaal experimenten gedaan over natuurkunde, 
scheikunde en techniek. Kinderen leerden dingen over de werking van het 
brein, hoe cellen van planten eruit zien en hoe het zit met kettingreacties en 
licht. Nadat we hier van alles ontdekt hadden, konden we verder met de 
volgende activiteit. Een stadwandeling maken langs het: Onze lieve heer op 
solder museum, het nationaal monument op de Dam, het paleis op de dam, de 
negen straatjes. Veel van onze geschiedenislessen kwam weer naar boven bij 
het zien van de grachtenpanden. Tot we aankwamen bij Het Rijksmuseum. Wat 
een indrukwekkend gebouw en wat een bijzonder gevoel om de Nachtwacht 
eens in het echt te zien. Met alle indrukken van deze dag konden we weer 
terug de bus in. Op naar het rustige Noordscheschut.  
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De regenboog staakt niet.  
Het team van de regenboog heeft dit jaar besloten niet mee te staken met de 
landelijke stakingsdag. Waarom niet? Wij hebben het mooiste vak van de 
wereld en laat ons maar lekker lesgeven is het motto. Hopelijk krijgen we 
hierdoor meer collega’s om het lerarentekort in Nederland op te lossen. Om te 
laten zien hoe zo’n mooi vak wij hebben, is de NOS bij ons op school geweest 
om een dagje mee te lopen met groep 8. Zie hier het resultaat.  
 

 
https://nos.nl/video/2276030‐de‐drukke‐dag‐van‐leerkracht‐yvonne‐die‐
vandaag‐niet‐gaat‐staken.html 
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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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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 woensdagmiddag   13.30  - 14.30 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 

 
 

 
Ook dit jaar organiseert  STICHTING OUDERENWERK 
NOORDSCHESCHUT weer een reisje. 
En wel  naar Gaasterland op woensdag 12 Juni a.s. 
  
08:30 uur Vertrek uit Noordscheschut, dorpscentrum De Cirkel 
richting Rijs . 
 
10:00 uur aankomst hotel Gaasterland in Rijs  
Ontvangst met 2x koffie/thee en cake . 
 
10:30 rondrit van 2 uur met een gids door Gaasterlnad. 
  
12:30 uur aankomst hotel Gaasterland  
Koffietafel met kroket  
 
14:30 uur boottocht van 2 uur over het Sneekermeer . 
 
16:30 uur vertrek. 



‐ 33 ‐ 
 

17.30 Aankomst Noordscheschut. 
 
De kosten van deze prachtige dagtocht is €47,00 p.p. 
 
U kunt zich opgeven bij Aly Koster tel.nr.342610 en bij Mina  
Katerberg tel.nr.342030,v oor 30 Mei a.s. 
Dit wilt U toch niet  missen dus geef U snel  op ,Want vol is vol. 
 
Namens het bestuur van de S.O.N. 
Sake Tichelaar. 
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De Hervormde Gemeente "De Brug" Nieuweroord‐
Noordscheschut organiseert op zaterdag 4 mei a.s. 

de jaarlijkse 

GROTE ROMMELMARKT  
en  

BOEKENMARKT 
in en bij de Immanuelkerk, Tramweg 7 in 
Noordscheschut van 9 uur tot 12.30 uur. 

 
Uiteraard ook weer de verkoop per opbod, rad van 

avontuur met prachtige prijzen,  oliebollen en 
knieperties verkoop en koffie met gebak. 

 
Iedereen is van harte welkom! 
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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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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 
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Regels Speeltuinvereniging Noordscheschut     
 

Seizoen 2019 
  

 Spelen in de speeltuin is op eigen risico.  
  
 De speeltuin is toegankelijk voor alle kinderen van de basisschool.  
  
 Kinderen jonger dan 4 jaar zijn welkom onder begeleiding van een 
persoon van 16 jaar of ouder. 
  
 Gratis toegang hebben kinderen die lid zijn (vanaf 4 jaar)  of op 
bezoek zijn bij een lid of donateur en zelf buiten het dorp wonen.  
Donateur zijn (een gezin met alleen kinderen jonger dan 4 jaar)   
  
 Kinderen die in Noordscheschut op school zitten dienen zelf lid te 
worden.  
  
 Kinderen die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen 
betalen € 1,00 entree per bezoek  
  
 Indien een kind zich misdraagt in de speeltuin kan deze de 
toegang tot de speeltuin ontzegd worden.  
  
 In het “speelseizoen”dat een kind na de zomervakantie over is 
gegaan van groep 8 basisschool naar de 1e klas van het voorgezet 
onderwijs heeft het kind dat het gehele “speelseizoen”nog toegang 
tot de speeltuin.  
  
 De speeltuin mag buiten de openingstijden gebruikt worden voor 
een feestje.  
Het tarief hiervoor is € 15,00 per dag deel.  
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Zwembad regels:  

 Kinderen zonder zwemdiploma onder de 6 jaar moeten met 
bandjes zwemmen onder begeleiding van een volwassene.  
 Kinderen zonder zwemdiploma vanaf 6 jaar op eigen risico.  
 Niet duiken en niet over de rand lopen   
 Het kleine blauwe badje is alleen voor de allerkleinsten en met 
begeleiding  

  

  

  

Openingstijden:  

* Met toezicht door vrijwilliger buiten de schoolvakanties:  

  Middag  Avond  
Maandag  15:15 uur tot 17:00 uur  18:30 uur tot 20:00 uur  
Dinsdag  15:15 uur tot 17:00 uur  18:30 uur tot 20:00 uur  
Woensdag  13:30 uur tot 17:00 uur   18:30 uur tot 20:00 uur  
Donderdag  15:15 uur tot 17:00 uur  18:30 uur tot 20:00 uur  
Vrijdag  15:15 uur tot 17:00 uur  18:30 uur tot 20:00 uur  
Zaterdag      
Zondag      
* Met toezicht door een vrijwilliger tijdens de schoolvakanties:  

  Middag  Avond  
Maandag  13:30 uur tot 17:00 uur  18:30 uur tot 20:00 uur  
Dinsdag  13:30 uur tot 17:00 uur  18:30 uur tot 20:00 uur  
Woensdag  13:30 uur tot 17:00 uur   18:30 uur tot 20:00 uur  
Donderdag  13:30 uur tot 17:00 uur  18:30 uur tot 20:00 uur  
Vrijdag  13:30 uur tot 17:00 uur  18:30 uur tot 20:00 uur  
Zaterdag      
Zondag      
* Zonder toezicht van een vrijwilliger:  

 
Is de speeltuin niet open dan kan de sleutel opgehaald worden bij 1 van 
de bestuursleden of 1 van de oppassers. De sleutel zal alleen 
afgegeven worden aan een volwassene die dan ook verantwoordelijk is 
voor het toezicht op en gebruik van de speeltuin. 
 
 

Bestuur Speeltuinvereniging ‘’ de Speulplekke ‘       
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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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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT MEI 2019 

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

 
Chr. Geref. Kerk 

Zo. 5 mei  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Leesdienst G. Winters 
Ds. A. Mak 

 

Zo. 12 mei  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. A. Hilbers 
Drs. J.G.E. Brand  

 

Zo. 19 mei  Zwarte Dijkje 
 

10.00 uur 
15.00 uur 

Drs. J. van ’t Spijker  
Ds. G. van Zanden 

trouwdienst 

Zo. 26 mei  Zwarte Dijkje  9.30 uur 
 

ds. R. van de Kamp 
ds. C. Cornet 

 

Do. 30 mei  Zwarte Dijkje  10.00 uur  Drs. J.G.E. Brand   Hemelvaartsdag 

           

 
Herv. Kerk 
Noordscheschut 
/Nieuweroord 

Zo. 5 mei  Rehoboth 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds.P.E.G. Wiekeraad ‐Uelsen 
Ds. J. Mulderij ‐ Wezep 

 
Koffiedrinken. 

Zo. 12 mei  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J Bakker 
Ds. G.Timmer‐ wijzelerheide 

 
Gezinsdienst. Koffie dr. 

Zo. 19 mei  Immanuelkerk 
 
Geref.kerk 

10.00 uur 
 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
 
Ds J.S.Telgenhof‐ Harderwijk   

Belijdenisdienst. 
Voorbereiding H.A. 

Zo. 26 mei  Immanuelkerk 
Immanuelkerk 
 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. A. Bloemendal ‐
Zwartsluis 

 

Do. 30 mei  Rehoboth  10.00 uur  Ds. C.A. v.d. Graaf ‐ Heerde  Hemelvaartsdag 

           

 
Geref. kerk 

Zo. 5 mei  Drostenraai 
 

09.30 uur 
19.00 uur 

Dhr. H. Lowijs 
Dhr. H. Lowijs 

Koffie drinken 
 

Zo. 12 mei  Drostenraai  09.30 uur  Ds J.Tiggelaar ‐ Nieuwleusen   

Zo. 19 mei  Drostenraai 
 

09.30 uur 
19.00 uur 

Ds J. Bakker  ‐ Hoogeveen 
Ds J.S.Telgenhof‐ Harderwijk   

 

Zo. 26 mei  Drostenraai  09.30 uur  J.A. Wegerif ‐ Nijverdal   

Do. 30 mei  Drostenraai  09.30 uur  Dhr. H. Lowijs  Hemelvaartsdag 
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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. 
 

April 2019: 
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: 
07‐06  Schutfeest  CFN                               Evenemententerrein   20:00 
08‐06  Schutfeest  CFN                               Evenemententerrein  14:00 
08‐06   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
14‐06  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
22‐06  Zomerbraderie Ondernemersver.N‐schut  Centrum‐dorp  10:00 
27‐06  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
Juli 2019: 
13‐07  Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
 
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. 

 
 
 
 


