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MAANDBLAD: Maart 2020  35e jaargang no. 411 
 

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 april 2020 
  

Kopij binnen op 14 april 2020 !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van Supportersvereniging VV Noordscheschut   

(De bengel wordt geniet op 21 april 2020 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: 
In al die 35 jaar dat de Schutse Bengel bestaat is het nog nooit 
voorgekomen dat er geen papieren versie van de bengel werd 

uitgegeven. Maar ook wij als bestuur en redactie hebben het besluit genomen 
dat het maken van de papieren versie met een grote groep vrijwilligers niet 
verantwoord is.  En op moment van schrijven is zelfs door de overheid  ook 
verboden en zijn vergaande maatregelen getroffen en wordt ons land en zo 
langzamerhand de hele wereld op ‘slot’ gezet.  Dit heeft een grote impact voor 
iedereen en ook voor ons dorp.  
 

Wij hopen dan ook, dat waar kan, een ieder elkaar kan helpen, in oppassen van 
(elkaars) kinderen nu de scholen zijn gesloten,  het halen van boodschappen of 
medicatie voor de kwetsbare groep zoals ouderen onder ons.  Mochten er 
situaties zijn waar wij aan kunnen bijdragen door bijvoorbeeld een oproep op de 
Facebookpagina te zetten van de Schutse Bengel dan laat het maar weten, wij 
hebben een groot bereik.   
 

Gelukkig is het mogelijk om deze bengel online te zetten en kan die digitaal 
worden gelezen. Maar ons bericht hierover op Facebook zal niet iedereen 
bereiken, dus mochten er ouders, familie, buren melden dat ze geen bengel 
hebben ontvangen dan kan u ze hier even op attenderen.   
 
Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe met dit voor ons allen zeer ongewone 
en spannende situatie en laten wij hopen dat het Coronavirus ons dorpje voorbij 
gaat en bij onze Middenstanders is van alles te bestellen dus hamsteren is hier 
niet nodig  
 

Spannende situatie worden het beste bestreden door humor en ons 
dorpsbakkertje en fotograafje zijn daar een kei in van “hoe maak je een 
mondkapje van servetten” tot een kwaaiejongens streek van ‘aan het touwtje’ 
trekken aan toe.  Heerlijk even lachen naast al die ernst.  (dit is op FB te zien). En 
ga het toch zeggen, zo heeft elk nadeel weer zijn voordeel want de lucht boven 
China is nog nooit zo schoon geweest en de stikstof waardes zijn in Brabant al 
onder de grens, dit moet ons toch aan het denken zetten…………….  
 
Alle aangekondigde activiteiten/vergaderingen in deze Schutse Bengel zijn 
natuurlijk onder voorbehoud.   
 

Veel lees plezier,    
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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“Hé Bartes! Ik bel oe e’em, 
want ik kan niet mit doen 
an de Ronde van Drenthe en 
kome dus niet fiets’n.” Ik 
bin in de ban ‘eraakt. Ik 
snotter van de verkoldheid 
en kan gien 
kaante uut. Ik 
krieg ‘et benauwd 
as ik ok moar wat 
teveule doe en 
heb piene tuss’n 
de 
scholderblaad’n. En 
vollengs mij slat de 
thermometer ok hoge uut.” 
Mieters Jannes, ie hebt ‘et 
te pakk’n. Ie mut de dokter 
umme road vroag’n.  “Ach, 
‘et zal wel een griepie 
wee’n. Ik neem zo een hiete 
does en neem wat 
sinasappels en kiwies en 
dan bin ik er zo weer boa’m 
op.” “Loat we’t 
hoop’n, Jannes.” 
“Khugh, haatjoe!” 
Wel in de mouwe 
proest’n, Jannes, 
wel in de mouwe!” 
Nee, ik schud niks 
uut de mouwe, 
Bartes. Ik vuul 
mij echt ziek, ik 
heb ok drok op de oor’n.” 
“Volg ie ‘et neis niet 
Jannes?” “Al joaren niet, 

Bartes. Doar 
word ik zo ongeleufelijk 
depressief van.” “Dan zul 
ik dat vanaf nou moar iens 
doen, want wij, Europa, 
hebt mieters last van’t 

Corona virus.” 
“Moar Bartes, ik 
drink al joar’n 
Heiniken.” “Ie hold 
mij veur de gek, 
Jannes. De 
voetbalwedstried’n 

bint afgelast, de jamsessie 
is afgelast, nuumt moar op 
wat er allemoale niet is 
af’elast!” Dat virus is 
gevoarlijk Jannes, doar 
mu’j gewoon van op de 
hoogte wee’n, aans krieg ie 
niet iens de kaans meer 
umme depressief te word’n.” 
“Oh, mieters, dat klinkt 
serieus, Bartes. En ikke 
moar denk’n da’j mij veur 
de gek holt. Ik zag al wel 
allemoale schetsjes mit 
aandere begroetings op miet 
what’s app. Moar ik wil nog 
niet in paniek raak’n en ik 
dacht: die Bartes zal het 
nog wel hebb’n oaver 
mallefiede pannen en mess’n 
verkopers, of een 
fiets’ndiefstal bij de 
schoele, of dat 
Noordscheschut de tweede 

Bartes en Jannes  
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periodetietel weer in de 
buuze hef ‘estök’n. Of 
oaver de uutbreiding van 
Noordscheschut, dat die 
lange op zich lat wacht’n. 
En dat soort dergelijke 
ding’n. Of oaver de tram, 
dat die veur oaverlast 
zorgt….”  
“Ja,ja, nou weet ik het wel 
Jannes, moar ie mut meer 
het neis bekiek’n. Dat 
virus slat um zich toe. En 
ie mut oe erop 
veurbereid’n. En met die 
snotneuze van oe mag ie de 
stroate niet meer op, dus 
ai bosschopp’n nödig hebt, 
dan mu’j dat zegg’n dan zet 
ik ze bij oe veur de 
veurdeure.” Oh. Moar ie 
magt rustig binn’n koom’n, 
Bartes.” “Ik denke dat ik 
dizze keer bedaanke. 

Jannes
, he’j 
nou 
bossch
opp’n 
nödig 
of 
niet!” 
“Nee, 
ik heb 
van 

alles in huus. Zellufs wc 
papier. Moar ik zul mij al 
gauw redd’n, zoelange het 
olde wief nog steeds op 
papier is.”  

“Goed, ie redt oe dus wel. 
Moar ie hoeft oe dus niet 
af te meld’n, want de Ronde 
van Drenthe die giet ok 
niet deur.” “Oh, moar hoe 
zit dat dan met groep 
veiere en vieve van de 
Bloklan
d? Giet 
dat 
schoelr
eisie 
wat ze 
‘ewunn’
n dan 
ok niet 
deur?” “Dat duurt nog ee’m 
Jannes. Wel mooi dat ze die 
pries  ‘ewunnen hebt. Nou 
moar hoap’n dat die corona 
niet zoelange anduurt, want 
dan bint de raap’n gaar.”  
“Goed Jannes, bedankt veur 
oen bellegie, word moar 
gauw weer beter.” 
“Dankjewel, moar nou 
begriep ik ok woarumme 
bakker Dick, achter de 
bossies zat. Hij had een 
sleepie bij hum, een wc 
rolle an een touwgie. Ie 
mut toch wat, ai zelluf 
nödig mut, ai de hond 
uutloat…” “Nou Jannes, ik 
weet niet zeker of ie nou 
de keutel bij ‘et schone 
ende hebt.” “Nou Bartes, 
d’r komp momenteel gien 
ende an.” “Hol oe gedeisd 
en van harte beterschap!” 
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 V.V Noordscheschut neemt nieuw kunstgrasveld in gebruik 
 
Op 25 februari is voorafgaand aan de oefenwedstrijd van Noordscheschut 1 – 

DZOH 1  is het nieuwe kunstgrasveld officieel in gebruik  genomen. De aftrap 

werd gedaan door voorzitter van Voetbal Vereniging Noordscheschut  Paul 

Volbeda en wethouder Erwin Slomp. 

 

Er is de afgelopen weken enorm hard gewerkt om het oude versleten 

kunstgrasveld te vervangen voor een nieuwe kunstgrasmat. Het resultaat mag 

er dan ook zeker zijn, het nieuwe kunstgrasveld is echt een plaatje geworden 

en de voetballers verwachten hier nog jarenlang veel plezier aan te hebben. 
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Groep 4/5 ‘Het Blokland’ winnen gratis 
schoolreisje naar Julianatoren 

 

Het zijn nog heel wat nachtjes slapen, maar dan gaan de kinderen van groep 4 

en 5 van basisschool ‘Het Blokland uit Noordscheschut op schoolreis in juli. 

Op zich niet heel bijzonder. Maar deze keer zit er een extra feestelijk tintje aan: 

de kinderen mogen helemaal gratis naar kinderpretpark Julianatoren in 

Apeldoorn. De school had in de afgelopen actieperiode bij het kinderpretpark 

hun schoolreisje geboekt. In deze periode maakte elke boeking van een 

schoolreisje kans op een geheel gratis schoolreisje.  

Op 24 februari maakte het kinderpretpark de winnaars bekend, en hier kwam 

groep 4 en 5 van ‘’Het Blokland’’ als winnaar uit. Met veel gejuich namen de 

kinderen de prijs woensdag in ontvangst. Het geld dat anders voor het 

schoolreisje zou worden gebruikt kan nu voor andere leuke activiteiten voor de 

kinderen worden gebruikt. Maar nu is het nog heel lang  geduldig afwachten 

tot de bus hun naar Julianatoren brengt voor een dagje plezier 
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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  

 



‐ 15 ‐ 
 

     
 
 
De speeltuinvereniging organiseert ook dit jaar weer … paaseieren 

zoeken…en wel op vrijdag 10 april a.s.. 

Heb je zin om gezellig mee te doen .     

Tijden: groep 1 t/m 4 start 13.30 uur  

    groep 5 t/m 8 start 15.00 uur  

we starten in de speeltuin! 

Geef je dan op …VOOR…!!! Dinsdag 7 april 

Vanaf 7 april worden er geen opgaves meer aangenomen.. 

De kosten zijn 2,‐ per persoon, bij opgave gelijk betalen. 

Geef je op bij: 

Petra Smit, Jan Naardingweg 30 

Annemarie Koster, Meester Sterkenweg 18 

Annemiek Zwiggelaar, Bloklandweg 40 
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Contributie speeltuin 2020 

  
  

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 2020 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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Regels Speeltuinvereniging Noordscheschut  Seizoen 2020 
  

 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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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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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 

 

 

EEN DROGE MAART, IS GOUD WAARD, 
ALS HET IN APRIL, MAAR REGENEN WIL 
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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 

 
 
 

Woensdagmiddag  22 April om 14.00 uur in De Cirkel hebben 
wij weer een gezellige middag. Deze middag zal Appie Veuger 
verzorgen. Appie heeft een quiz samengesteld die bestaat uit 
krantenknipsels . Dus lees de krant goed. 
Wees welkom. 
Om vast te noteren in uw agenda woensdag 10 juni hopen wij 
weer op reis te gaan met bestemming Ootmarsum. In de 
volgende Bengel meer hierover. 
 
Sake Tichelaar 
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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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Wat speelt er in de Hoogeveense raad? 
 

Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in 

de Hoogeveense gemeenteraad. 

 

Mondelinge vragen over het corona virus 

Er zijn mondelinge vragen gesteld over het corona virus. Hoe zijn wij in onze 

gemeente voorbereid op een eventuele uitbraak van het corona virus en waar 

kunnen inwoners terecht met hun vragen? 

De betreffende wethouder heeft aangegeven dat de huisartsen zich tot de GGD 

en het RIVM wenden bij verdachte situaties. De GGD zal maatregelen nemen 

om verspreiding van het virus te voorkomen en contact opnemen met 

gemeente. Voor meer informatie kan men terecht op www.ggddrenthe.nl 

en voor individuele vragen kan men terecht bij de GGD Drenthe. 

 

Mondelinge vragen over brief aan bewoners Erflanden over Waterstofwijk 

Het is de bedoeling dat 430 woningen in de wijk de Erflanden (Weidemilieu) 

gefaseerd overgaan van aardgas naar waterstof. De betreffende inwoners 

hebben in de voorjaarsvakantie hierover een brief ontvangen. Deze kwam als 

een verrassing voor hen.  

De betreffende wethouder heeft onder andere aangegeven dat er eerder al 

informatiebijeenkomsten zijn geweest en dat de gemeente een aanvraag voor 

een subsidie gaat doen om de inwoners hierbij financieel te ondersteunen. 

Daarnaast gaat de gemeente niemand dwingen om mee te doen. 

 

Fietsnota Hoogeveen 

De Fietsnota Hoogeveen is vastgesteld door de raad. Dit brengt onder andere 

met zich mee dat fietsen in de Hoofdstraat wordt toestaan op alle momenten 

dat het kan en dat de voorrangssituatie op de rotondes in Hoogeveen zal 

blijven zoals het is. 
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Duurzame energie 

Ondernemers, agrariërs en particulieren zoeken naar mogelijkheden om zelf 

duurzame energie op te wekken en te besparen op de stroomrekeníng. 

Gemeentes hebben soms (onbedoeld) beperkende regels voor het plaatsen 

van kleine windmolens. Dat zijn windmolens tot circa 15 meter. De raad heeft 

het college opgeroepen om te onderzoeken of er in Hoogeveen belemmerende 

maatregelen zijn. En als die er zijn met voorstellen te komen om deze weg te 

nemen. 

 

Bezuinigingen Hoogeveen 

Een aantal partijen heeft het voorstel gedaan dat het college zich laat bijstaan 

door externe deskundigheid in het proces van de bezuinigingen. Dit voorstel is 

unaniem aangenomen door de raad. Het college zal uiterlijk 1 mei aanstaande 

de raad informeren over hoe zij dit gaat aanpakken. 
 
   
 

   
 

 
 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Aaf‐Tineke Bisschop‐Hiemstra 
CDA raadslid Hoogeveen 
E‐mail a.bisschop@hoogeveen.nl 
Telefoon (06) 83710827 
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maart  1990:  
 



‐ 32 ‐ 
 

 
 



‐ 33 ‐ 
 

 
 

Dorcas Nederland meldt ons het volgende.  
 
We kijken dankbaar terug op een 
succesvolle Dorcas Voedselactie in 
Nederland.  
In totaal konden 27.219 pakketten samengesteld worden van de 
ingezamelde producten.  
Naast de producten is er onder meer via collectebussen en 
machtigingskaarten een bedrag van 248.000 euro opgehaald.  Een 
geweldig resultaat waar we gevers , kopers en vrijwilligers heel 
dankbaar voor zijn.    
In 2020 organiseren we voor de 25ste  keer de Dorcas Voedselactie. 
 

 
 

Reden slagboom Kampbossie 
 
Er komen wat vragen binnen over waarom de parkeerplaats bij het 
Kampbossie niet meer gebruikt kan worden. De reden is financieel; 
voorheen haalde de gemeente wekelijks het afval weg wat er illegaal 
werd gestort. Maar asbest neemt de gemeente niet mee. De laatste 
opruimactie, waar een bedrijf voor ingehuurd moet worden door Het 
Drentse Landschap, betrof ‘slechts’ 2 platen asbest van 30 bij 110 
centimeter. Kosten: € 2000,‐‐. Vandaar dat er een slagboom is 
geplaatst. Bezoekers zullen hierdoor helaas in de berm moeten 
parkeren, excuses voor dit ongemak. 
 
Namens Stichting Het Drentse Landschap, 
 
Joop Hellinga 
Beheerder Midden 
06‐21881067 
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Jaarvergadering Vereniging voor Plaatselijk Belang Noordscheschut 

                   1 april 2020 bij café Troost aanvang 20.00 uur. 
 

 
Agenda 

 
1. Opening. 

2. Notulen.  

3. Inventarisatie voor vragen rondvraag. 

4. Jaarverslag 2019 secretaris. 

5. Jaarverslag 2019 penningmeester. 

6. Verslag kascontrole commissie. 

7. Verslag C.F.N. 

8. Verslag Vliegveld. 

9. Pauze. 

10. Voortgang Zwarte Dijkje.  

11. Verslag werkgroep Belevingsbos 

12. Woningbouw Noordscheschut. 

13. Bestuursverkiezing. 

De positie van voorzitter en secretaris zijn vacant en wij zijn 
naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden en eventuele 
opvolgers. 

14. Buurt Whats App. 

15. Rondvraag. 

16. Sluiting. 
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Kaartverkoop Feestweek Noordscheschut 2020 
 
Beste dorpsbewoners, 
 
Het duurt nog even, maar bij ons zijn de voorbereidingen alweer in volle gang. 
Dit jaar wordt de feestweek gehouden van zondag 9 t/m zaterdag 15 
augustus. Traditiegetrouw hebben wij op donderdagavond Q‐music en dit jaar 
zal op zaterdagavond de band PROOST! op het podium verschijnen met in het 
voorprogramma en tijdens de pauzes een muzikale invulling van DJ Ricky 
Corony. 
 
De kaartverkoop zal net als vorig jaar online zijn. Om echter tegemoet te 
komen aan de wensen van een aantal bezoekers hebben wij besloten om dit 
jaar eenmalig een voorverkoopavond te houden. Tijdens deze avond kunt u 
alvast uw kaarten kopen voor donderdag‐, zaterdagavond of voor beide 
avonden. Tijdens deze avond is het mogelijk om contant (liefst wel zo gepast 
mogelijk) of middels pin te betalen. Ook hebben we deze avond een 
eenmalige korting op de kaartjes. CFN neemt deze avond namelijk de 
ticketfee (normaal € 1,‐ per ticket) voor haar rekening. Daarnaast hebben we 
ook een leuke combinatiedeal. 
 
De eenmalige voorverkoop zal worden gehouden op: 
 
woensdagavond 8 april a.s. van 19.00 tot 20.30 uur in dorpshuis De Cirkel. 
 
De kosten voor de tickets zijn deze avond: 
 
Ticket donderdagavond (Q‐music)    € 5,‐ 
Ticket zaterdagavond (band PROOST!)   € 15,‐ 
Combiticket donderdag + zaterdag    € 17,50 
 
Aan het einde van deze voorverkoopavond zal de kaartverkoop online starten 
(www.feestweeknoordscheschut.nl/ticket‐verkoop). Vanaf dat moment is de 
ticketfee ook weer van toepassing. 
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Zomerbraderie 2020 in Noordscheschut 

 

Noteer alvast in uw agenda!!!! 

 

De ondernemersvereniging Noordscheschut organiseert 

in samenwerking met organisatiebureau Wildro op 

zaterdag 13 juni een zomerbraderie en de 

(kinder)rommelmarkt van 10.00 tot 17.00 uur 

De jaarmarkt zal plaatst vinden aan het Zwarte dijkje . 

Ook hebben wij inmiddels een Facebook pagina 

“ondernemers vereniging Noordscheschut” 

 

Namens de Ondernemersvereniging en 

organisatiebureau Wildro  
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Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 
 
nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van haar jaarlijkse 
 
Ledenvergadering 
 
die gehouden zal worden op donderdag 26 maart 2020 
om 20.00 uur in het dorpshuis ‘De Vuurkorf’ te Nieuweroord. 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Notulen 
3. Jaarverslag 
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
7. Bestuursverkiezing 
8. Vergoeding uitvaartpakket 
9. Eventuele mededelingen van het bestuur 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 Het bestuur 

 

Trek in een bakkie koffie ?? 
Donderdag 2 april is er gelegenheid om zomaar 
eens binnen te lopen voor een kop koffie of thee.  
Niets moet!  Gewoon elkaar ontmoeten, een 
gezellig praatje en weer gaan wanneer je wilt.  
Van harte welkom vanaf 10.00 uur in de 
“Immanuelkerk “ Tramweg 7  in Noordscheschut . 
 
WEES WELKOM !!  
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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Chr. Muziekvereniging “Irene” 
Nieuweroord 

 
Secr. Mw. H.M. Benjamins 

 Bilderdijklaan 52 
 7901 JG Hoogeveen 
 info@irenenieuweroord.nl 

Rekeningnummer NL46INGB00026.19.162 
 

Hoofdsponsor: 
www.irenenieuweroord.nl Tuincentrum Strijker Noordscheschut 
 

Zoals wellicht bekend bestaat Christelijke Muziekvereniging “Irene” 
Nieuweroord dit jaar 75 jaar en dat wordt gevierd met tal van activiteiten. 
Zo is de aftrap geweest van het schoolproject waarbij wij verschillende 
basisscholen in de omgeving bezoeken.De leerlingen kunnen in 3 lessen 
kennis maken met de blaasmuziek. Ze leren hoe ze geluid kunnen maken en 
de eerste beginselen van het notenschrift wordt de leerlingen bijgebracht. 
De lessen worden gegeven onder leiding van dirigent Gert van Veldhuizen. 
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Jeugddag 7 maart 2020 

 

Afgelopen zaterdag, 7 maart, organiseerde Christelijke Muziekvereniging 
“Irene” Nieuweroord een muzikale dag voor de jeugdmuzikanten. Aan deze 
dag werd deelgenomen door zo’n 30 kinderen. 
Onder leiding van Ivo Kouwenhoven, componist en arrangeur van muziek voor 
de jeugd, hebben de kinderen de hele dag verschillende stukken 
ingestudeerd. 
 
De dag begon met de binnenkomst van de kinderen waarna in de ochtend 2 
repetities van een uur werden gehouden, afgewisseld met een pauze en 
muzikale spelletjes. Zo werden er instrumenten gemaakt met een tuinslang, 
trechter en verschillende soorten mondstukken. 
Er kwam zelfs bezoek van een verslaggever van RTV Drenthe die ook nog een 
paar kinderen voor de microfoon wist te krijgen. 
 
Voor de lunch was voor de kinderen patat met een frikandel of kroket 
geregeld, die met veel smaak en lawaai werden verorberd. 
Nadat de kinderen binnen en buiten nog wat spelletjes konden doen was het 
tijd voor de 3 repetitie die kort onderbroken werd voor een race met 
muzieklessenaars. 
 
Om 15.00 uur werd de dag afgesloten met een fantastisch slotconcert waar 
veel familie en andere belangstellenden op af kwamen. 
Organisatie en kinderen kunnen terugkijken op een geslaagde dag met veel 
fijne herinneringen. 
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Bouw zonnepark Noordscheschut begonnen 
 
Voor veel inwoners uit Noordscheschut en omgeving houden de 
bouwactiviteiten aan de Coevorderstraatweg  de gemoederen steeds meer 
bezig . 
 
Sinds twee weken zijn er op het terrein van het oude woonwagencentrum 
tussen de Coevorderstraatweg, 31e wijk Noord en a37 bouwactiviteiten 
waarneembaar. Vrachtwagens met rijplaten rijden af en aan en is het hele 
terrein vol geplant met vlaggetjes in allerlei kleuren. 
 
Op het genoemde terrein is het bedrijf Zonnepark Noordscheschut b.v 
(Solarfields) begonnen met het bouwen van een 19 hectare groot zonnepark. 
 
De plannen voor dit park en vier andere parken bij Hoogeveen zijn twee jaar 
geleden ontwikkeld. De gemeente wil voor 2040 energieneutraal zijn. De vijf 
parken zijn samen 119 hectare groot. Tegen de komst van de zonneparken 
bestaat veel weerstand bij omwonenden. 
 
Het grootste park in de gemeente Hoogeveen van  30 hectare aan het 
Oosterveld is zo goed als klaar en gaat 30 megawatt leveren. 
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OP DE LENTEDAG WIND UIT NOORD, 
BLAAST ZE NOG ZEVEN WEKEN VOORT. 
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Sport en spel voor iedereen boven de 55 jaar  
 
Ben je boven de 55 jaar en hou je wel van een uurtje te sporten met 
fitheidsoefeningen en diverse balspelen met leeftijdgenoten kom dan 
iedere woensdag tussen 13.30 en 14.30 naar Gymnastieklokaal De 
Cirkel, Jan Naardingweg 1, Noordscheschut.  
De lessen vallen onder stichting Sport en Beweeg uit Hoogeveen en 
worden gegeven door MBvO docent Norbert Baas . 
 
Je kunt gratis een keer kennismaken met de groep en docent  en 
ondervinden wat we zoal in het uur bewegen en sport doen.  
Indien je aanvullend verzekerd bent bij het Zilveren Kruis ( minimaal 2 
sterren ) kun je de contributie kosten terug claimen  van de 
verzekering.   
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                S T I L L E  W E E K – GROOT IS UW TROUW 
 

Ieder jaar volgen we in de lijdenstijd onze Heiland op weg naar Golgotha waar Hij stierf 

aan het kruis, om verzoening te doen voor onze zonden. 

In de week voor Pasen, ook wel de Stille Week genoemd, organiseren de drie plaatselijke 

kerken korte vieringen waarin de Klaagliederen van Jeremia centraal zullen staan. 

Lezingen uit dit Bijbelboek worden verbonden met klachten die klinken in het 

lijdensevangelie.  

 

Deze vieringen worden gehouden van maandag 6 tot en met donderdag 9 april. Liederen, 

momenten van stilte en overdenking, gebeden en muziek wisselen elkaar af.  

 

Voorgangers zijn ds. W.J. Bakker en pastor H. Lowijs. Zangroep ‘Joy’ verleent elke avond 

haar medewerking, en er is een klein ensemble dat Jiddische muziek ten gehore brengt, 

op viool, klarinet, contrabas en piano. 

 

De vieringen worden dit jaar gehouden in de Immanuëlkerk aan de Tramweg in 

Noordscheschut, beginnen om 19.30 uur en zullen naar verwachting ongeveer een half 

uur duren.  

 

Tot slot is er op Eerste Paasdag op de begraafplaats in Nieuweroord een korte 

‘Paasmorgenjubel’, waaraan 7 blazers van muziekvereniging ‘Irene’ zullen meewerken. 

Onze Heiland sprak over graven die opengaan, en bij Zijn sterven gingen die ook open! 

Het is daarom een getuigenis voor ons om op de begraafplaats dat evangelie te lezen en 

Hem te bezingen die de morgen der verrijzenis is. Daarom willen wij, in navolging van 

andere kerkelijke gemeenten – ook in de omgeving, op de ‘vroege’ Paasmorgen juist op 

de begraafplaats het Evangelie van de opgestane Here Jezus Christus verkondigen! Het 

lezen van het Paasevangelie zal worden afgewisseld met het zingen van een aantal 

Paasliederen.  

 

De  ‘Paasmorgenjubel’ op de begraafplaats begint om 8.00 uur en zal een klein half uur 

duren.  

 

Iedereen van harte welkom tijdens alle interkerkelijke vieringen in de Stille Week en op 

Paasmorgen.   

 

            De voorbereidingscommissie 
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 KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT April 2020 
 

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

 
Chr. Geref. Kerk 

Zo. 5 apr  Zwarte Dijkje   10.00 uur 
15.00 uur 

ds. H. de Graaf 
dhr. H. Lowijs 

slotzondag 

Vr. 10 apr  Zwarte Dijkje  19.30 uur  ds. A. ten Napel  Goede vrijdag / H.A. 

Zo. 12 apr  Zwarte Dijkje 
 

10.00 uur 
15.00 uur 

ds. W. van ’t Spijker 
br. A. Jansen 

1e paasdag 
leesdienst 

Ma. 13 apr  Immanuëlkerk  09.30 uur  Ds. H. Scholing  2e paasdag m.m.v. zangkoor 
“Believe” Tiendeveen 

Zo. 19 apr  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Drs. C. Cornet 
Drs. C. Cornet 

 

Zo. 26 apr  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Br. G. Winters 
Br. A. Mulder 

Leesdienst 
Lees‐zangdienst 

         

           

 
Herv. Kerk 
Noordscheschut 
/Nieuweroord 

Zo. 5 apr  Rehobôth 
Immanuëlkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. C. Hoek ‐ Bedum 

7e lijdensz. Voorb. HA 

Vr. 10 apr  Immanuëlkerk  19.30 uur  Ds. W.J. Bakker  Goede vrijdag. Viering HA 

Zo. 12 apr  Immanuëlkerk 
Rehobôth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. J.H. van Wijk ‐ Windesheim 

1e paasdag 

Ma. 13 apr  Immanuëlkerk  09.30 uur  Ds. H. Scholing  2e paasdag m.m.v. zangkoor 
“Believe” Tiendeveen 

Zo. 19 apr  Rehobôth 
Immanuëlkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. H. Bakhuis ‐ Hoogeveen 

 
Themadienst m.m.v. 
“More than Words” 

Zo. 26 apr  Immanuëlkerk 
Rehobôth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Prop. A.P. Schep ‐ Groningen  
ds. A. Bloemendal ‐ Zwartsluis 

 

Zo. 3 mei  Rehobôth 
Immanuëlkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
dhr. H. Lowijs? 

 

           

 
Geref. kerk 

Zo. 5 apr  Geref. Kerk  
Geref. Kerk 

09.30 uur 
19.00 uur 

Ds  J.T.  Woltinge  ‐ Amersfoort 
dhr. H. Lowijs 

Koffie drinken 

Vr. 10 apr  Geref. Kerk 
 

19.00 uur  Ds  G.H. Frerikze  ‐  Harderwijk  Goede vrijdag 

Zo. 12 apr  Geref. Kerk  09.30 uur 
 

Ds  J.Tiggelaar ‐ Nieuwleusen  1e paasdag 

Ma. 13 apr  Immanuëlkerk  09.30 uur  Ds H. Scholing ‐ Hoogeveen  2e paasdag m.m.v. zangkoor 
“Believe” Tiendeveen 

Zo. 19 apr  Geref. Kerk 
Immanuëlkerk 

09.30 uur 
19.00 uur 

dhr. H. Lowijs 
Ds. H. Bakhuis ‐ Hoogeveen 

 
m.m.v.‘More than Words” 

Zo. 26 apr  Geref. Kerk  09.30 uur  Ds A.J. Fraanje ‐ Drachten   

Zo. 3 mei  Geref. Kerk 
Geref. Kerk 

09.30 uur 
19.00 uur 

Mvr  G. Mateman ‐ Ommen 
dhr. H. Lowijs? 

Koffie drinken 
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AGENDA 
 

Datum   Wat  T.B.V.  Waar   Tijd. 
 

 

Maart 2020: 
 
ALLE ACTIVITEITEN VAN MAART GAAN NIET DOOR IVM CORONAVIRUS 
 
April 2020: 
10‐04  Klaverjassen  Supp.ver. Voetbalv  Kantine  20:00 
10‐04  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
11‐04  Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
17‐04  Mannen Bingo Supp.ver. Voetbalv  Kantine  20:00 
23‐04  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
Mei 2020: 
01‐05  Klootschieten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine  20:00 
08‐05  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
09‐05  Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
28‐05  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
Juni 2020: 
12‐06  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
13‐06  Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
25‐06  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. 
 

 



 

 
 
 
 
 
Krakeel 39      

 7914 TH Noordscheschut 
 0528–342409 / 06-12608030 

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

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

 
 



 


