Maart 2022

Inhoudsopgave
Informatiepagina....................................................................................... 2
Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N’schut, Elim, H’veld .......... 3
van de redactie ........................................................................................... 4
Plaatselijk Belang Noordscheschut .......................................................... 7
Tiedverdrief in vrije Tied........................................................................... 9
Dorpssmederij Noordscheschut .............................................................. 10
Uut het Archief ........................................................................................ 13
Speeltuinvereniging de Speulplekke ....................................................... 19
Kunst & Cultuur Noordscheschut .......................................................... 26
Peuteropvang de Skutterties.................................................................... 29
Belevingsbos Noordscheschut................................................................. 33
Zomerbraderie 2022 ................................................................................ 41
De smederijen van Hoogeveen ................................................................ 45
Kinderrommelmarkt ................................................................................ 46
Kleurplaat ................................................................................................ 47
Agenda ..................................................................................................... 48
Oplage ca. 925 stuks.

‐1‐

MAANDBLAD: Maart 2022 37e jaargang no. 414
Banknr. NL19 RABO 0123 7631 77 t.n.v. Stichting Schutse Bengel‐
Noordscheschut

Redactie:
e‐mail redactie:
R. Benjamins

schutsebengel@hetnet.nl
Van Marleweg 11, 7914 RB

tel. 343401

Advertenties en financiën:
L. Benning
Van Marleweg 7

tel. 343081

Algemeen:
B. Benjamins, voorz.
J. Snippe, secr.
L. Benning, penn.
J. Strijker

Mr. Kosterweg 12
Jan Naardingweg 2
Van Marleweg 7
Achteromsedijk 9

tel. 342009
tel. 342905
tel. 343081
tel. 341972

Inleveradressen kopij:
R. Benjamins

Van Marleweg 11

Bezorgers:
Emma Ham
Laurens Nijmeijer
Website:
Facebook:

Noordscheschut
tel: 06 ‐ 30930942
tel: 06 ‐ 87011714

www.noordscheschut.com
www.facebook.com/deschutse.bengel
De volgende Bengel verschijnt vanaf 19 april 2022

Kopij binnen op 12 april 2022 !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van Supportersvereniging VV Noordscheschut
(De bengel wordt geniet op 19 april om ca. 18:30 uur)

0900‐8844 Geen spoed maar wel politie
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Mededelingen
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.
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Van de redactie:
Precies 2 jaar na de laatste papieren versie van de Schutse Bengel
in maart 2020 pakken wij de draad weer op. Er mogen weer
activiteiten georganiseerd worden en daarmee komt er ook weer kopij
binnen. Die mededelingen of activiteiten die wel door konden gaan de
afgelopen 2 jaar hebben wij op Facebook van de Schutse Bengel en op de site
van Noordscheschut.com vermeld. Maar het gemis van de ‘echte Schutse
Bengel is groot hebben wij gemerkt want wij kregen met regelmaat de vraag
wanneer wij weer een papieren bengel gaan uitbrengen.
De agenda achterin is ook weer lekker gevuld en het was nog een beetje kort
dag voor de organisatie Planking 2022 om kopij in te leveren maar via FB en
volgende bengel wordt dit groots aangekondigd maar zet het alvast in jullie
agenda.
Op Koningsdag woensdag 27 april is het Wereldrecordpoging Planking 2022.
Aanvang 13.00 uur en om 14.00 uur 2 minuten plat.. op de Meulewieke in
Noordscheschut natuurlijk en het doel is om 1300 mensen “plat” te krijgen.
Vanaf april hopen wij weer te mogen rekenen op alle verenigingen met het
maken/nieten van de Schutse Bengel. Wij houden gewoon het schema aan en
vermelden dat ook altijd op pagina 2.
Ondanks dat vele besturen hun werkzaamheden op een laag pitje hebben
gehad ( sommige werkgroepen/besturen ook niet) is er nog steeds heel erg
behoefte aan nieuwe werkgroepsleden/bestuursleden. Lijkt het jou wat,
reageer dan op de oproepen.
Veel lees plezier,
Roel & Paula
www.facebook.com/deschutse.bengel

‐4‐

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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Plaatselijk belang Noordscheschut.
Beste mededorpsbewoners,
Eindelijk weer een Bengel van papier met daarin een bericht van het
Plaatselijk Belang Noordscheschut.
Ook wij zijn de afgelopen “corona”tijd minder actief geweest omdat
we niet samen konden vergaderen en alles stil lag.
Er zijn wel een aantal zaken welke onze aandacht hadden en deze
willen we graag in het kort met u delen.
Uiteraard kunt u met vragen en/of opmerkingen altijd bij ons terecht,
ook kunt u eens een kijkje nemen op onze facebookpagina. (te vinden
op Plaatselijk Belang Noordscheschut).
Lopende zaken zijn:
 Zwarte Dijkje; bv het onderhoud. We zien en krijgen signalen dat
de perkjes niet door iedereen wordt onderhouden. Voor het
aanzicht van het dorp staat het een stuk mooier wanneer dit bij
gehouden wordt. Nu willen wij graag op maandag 4 april 2022,
om 18.00 uur, met vrijwilligers aan de slag om de perkjes
onkruidvrij te maken en even door te schoffelen, voor
koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd. Zou u zich wel van te
voren willen aanmelden? Zodat we weten op hoeveel mensen
we kunnen rekenen en zou u dan zelf materiaal zoals
kruiwagen/schoffel mee willen nemen? Graag aanmelden bij
Yvette Tichelaar 0640574109.
 Ook de woningbouw houdt onze aandacht, er is contact met
Vademo en de gemeente, er zijn veel enquêtes ingevuld.
 Ook zijn wij betrokken bij de rechtszaak van de tram, wellicht
hebt u hierover gelezen in de krant?
 Ook het belevingsbos is een agendapunt van ons, ook zijn er
enthousiaste vrijwilligers bezig met wandelroutes.
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 We kijken ook goed in het rond hoe de glasvezelaanleg in ons
dorp gaat.
 Dan zijn er nog komende activiteiten bv een informatieavond
over de landschapsbiografie van het Hollandscheveld en het
herdenken van Vincent van Gogh in 2023.
Ook hierbij alvast een oproep voor de jaarvergadering op maandag
9 mei 2022 om 20.00 uur bij Troost.
En uiteraard kunt u altijd lid worden van het plaatselijk belang en
zoeken wij ook nog mensen voor in het bestuur.
Met vriendelijke groeten,
Plaatselijk Belang Noordscheschut
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“Tiedverdrief in vrije Tied”
Op ons complex aan de tramweg achter de van Marleweg zijn
recent enkele stukjes grond vrij gekomen. Voor de liefhebbers,
die het mooi vinden eigen groente , aardappelen enz. te
kweken te telen en te verbouwen en belangrijk het
onderhouden van het stukje grond.
Grootte 100 vierkante meter per stukje.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
Jan Stoefzand
Meester Kosterweg 55
Tel: 342872
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Beste Noordscheschutters,
Wij hebben onze eerste vergadering gehad op maandag 7 maart jl. en toen
hebben wij al 6 ideeën mogen ontvangen en bespreken.
De ideeën die aan de kaders van Smederijen voldoen en die wij hebben goed
gekeurd zijn o.a. :
 Scholen: Materiaal voor organiseren van Koningsspelen voor de
kinderen van de basisschool Het Blokland en De Regenboog.
 Aanschaf van plantjes voor de hangingbaskets bij en rondom de sluis
 Belevingsbos Noordscheschut: Aanschaf wandelbordjes voor het 2de
dorpsommetje ( paarse route) en aanschaf van materiaal om
Slootjesdagen te kunnen organiseren.
 Game Kids: organiseren van een jongerenactiviteiten 12‐16 jaar.
 Werkgroep Kunst & Cultuur: aanschaf van 1 lichtarmatuur.
1 idee wordt nog verder uitgewerkt en nemen wij een volgende ronde weer
mee en dat zal zijn op dinsdag 17 mei.
Voor 2022 is er een nieuwe en belangrijk regel toegevoegd. Elk idee wat bij
Smederijen in 2022 wordt ingediend moet ook worden uitgevoerd in 2022 en
de factuur hiervan moet voor 15 december zijn ingeboekt. Hou hier rekening
mee als jullie ook een aanvraag bij Smederijen Noordscheschut willen doen,
omdat wij niet met verkiezingen werken, kunnen wij jullie idee op kort termijn
bespreken en beoordelen. Ideeënformulier aanvragen kan via
schutsebengel@hetnet.nl
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe werkgroepsleden die mee denken om een
leefbaar Noordscheschut te behouden. Voor vragen kun je bellen met Paula
Benjamins – Voorzitter. M: 06‐ 17 45 10 66.
Wij vergaderen 3 tot 4 x per jaar ongeveer 1,5 uur.
Met hartelijke groet,
Initiatiefgroep Dorpssmederij Noordscheschut
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Februari 1989:
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Februari 1989:
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April 1989:
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April 1989:
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Studio Tyara
Praktijk voor massage therapie & schoonheidsver zorging
Shiatsu therapie
Voetreflexzone therapie
Sport therapie
Manueel praktizijn®
E:studiotyara@planet.nl
Behandling op afspraak

Schoonheidsspecialist
Visagie & Grime
Elektrische epilatie
Zonnebank & Sauna
Netty
Geeserraai 3
7938 TE NIEUW BALINGE
T:0528 321717
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www.studiotyara.nl
Lid:NGS-ANBOS-NVST-SRBAG

Beste dorpsgenoten,
We beginnen dit jaar zoals vanouds het seizoen met paaseieren zoeken. Dit gaan we
doen op vrijdag 15 april. Zie de poster voor opgave en tijden.
De speeltuin gaat open vanaf dinsdag 19 april en we proberen iedere middag en
avond open te zijn.
Contributie speeltuin 2022

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 2022 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 2022


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 dagdeel, voor info of reserveren: Jarno Smit 06‐
40922110



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
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Help ons mee, met het hebben en behouden van
een fijne speelplek voor de kinderen van
Noordscheschut!!
Wij op zoek naar: Oppassers, Klussers en bestuursleden.
Voor meer info:
Jarno Smit 06-40922110
Annemarie Koster 06-12108145
Openingstijden:
* Met toezicht door vrijwilliger buiten de schoolvakanties:
Middag
Avond
Maandag
15:00 uur tot 17:00 uur 18:30 uur tot 20:00 uur
Dinsdag
15:00 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
15:00 uur tot 17:00 uur 18:30 uur tot 20:00 uur
Vrijdag
15:00 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:

Bestuur Speeltuinverening “de Speulplekke”
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De speeltuinvereniging organiseert ook dit jaar weer …
paaseieren zoeken…en wel op 15 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…!!! 11 april
Vanaf 11 april worden er geen opgaves meer
aangenomen.
De kosten zijn 2,‐ per persoon, bij opgave gelijk betalen.
Geef je op bij:
Annemarie Koster, Meester Sterkenweg 18
06‐12108145
Annemiek Zwiggelaar, Bloklandweg 40
06‐14300774
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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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Beste lezer,
Heb je het al gezien? Ons logo en kleuren zijn veranderd. Geen zorgen, voor jou verandert
er niets. Het draait nog steeds om je gezondheid. Misschien nog wel meer. We helpen je op
een manier die bij je past. In de apotheek en online.

Vernieuwde Service Apotheek-app is live!

We hebben hard gewerkt aan een nieuwe versie van de Service Apotheek-app. Om zeker te
weten dat de app jou zo goed mogelijk gaat helpen, hebben we ‘m eerst getest met meer
dan 700 gebruikers. Alles om je leven met medicijnen makkelijker te maken. Heb je
bijvoorbeeld de foto’s van de capsules, tabletten en medicijndoosjes gezien? Die hebben we
toegevoegd zodat je altijd het juiste medicijn op het juiste moment gebruikt. Ook kan je nu
makkelijk je innames afvinken, zodat je altijd weet wat je wel én niet hebt ingenomen.
Ontdek het in de vernieuwde app of bekijk deze video. We zijn benieuwd wat je ervan vindt!

Heb je nog geen Service Apotheek-app of online persoonlijk dossier?

We raden het zeker aan! Het maakt je leven met medicijnen makkelijker. Het geeft je
overzicht en meer controle. Ook is het sinds 1 juli 2020 wettelijk verplicht* om je
elektronische (online) inzage en afschrift van je medisch dossier te bieden. Daarom vertellen
we je hoe dit bij ons voor je geregeld is.

Wat kan ik met een persoonlijk dossier?

In je online persoonlijk dossier van Service Apotheek staat je medicatiedossier. Met
informatie over je persoonlijke gegevens, welke medicijnen je hebt ontvangen en andere
informatie die je nodig hebt bij het gebruik van medicijnen. Je bestelt er herhaalrecepten en
geeft wijzigingen aan ons door. Bijvoorbeeld als je gestopt bent of medicijnen anders bent
gaan gebruiken. Wij controleren dan of alles goed gaat en overleggen met jou en je arts als
het nodig is. Je bekijkt je online dossier op onze website of in de Service Apotheek-app.

Direct aan de slag?

Om zeker te weten dat jij het bent, hebben we je legitimatie nodig bij het voltooien van je
online dossier. Dit kan online direct met je DigiD maar ook in de apotheek als je dat fijner
vindt. Wij bewaren alle gegevens volgens de AVG-richtlijnen.

Heb je vragen?
Neem contact op met ons per tel. 0528 342 995 of e-mail info@apotheektjan.nl.
Of loop even langs. Wij staan voor je klaar!
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Waar wij in maart 2020 helaas al onze activiteiten moesten afzeggen
is het toch prachtig om nu 2 jaar later te mogen aankondigen dat wij
weer activiteiten kunnen en mogen organiseren.
Onze eerste activiteit zal zijn Kunstzinnige Tuinen deze willen wij
houden op zaterdag 11 juni van 11:00 – 17:00 uur.
Wij hopen dat het ons gaat lukken om de organisatie rond te krijgen
want wij hebben maar een hele korte voorbereidingstijd dan wij
anders gewend zijn, maar dat gaat ons vast lukken.
Super blij zijn wij in ieder geval met een mooi subsidiebedrag van
Vitaal Platteland om o.a. dit evenement te kunnen organiseren.
In de volgende Schutse Bengel hopen wij meer te kunnen vertellen
over deelnemers tuinen en kunstenaars.
Met kunstzinnige groeten,

Alie Hekker en Paula Benjamins‐Terpstra
Werkgroep Kunst & Cultuur Noordscheschut
‐ 26 ‐

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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Peuteropvang “De Skutterties” in Noordscheschut is een van de locaties van
Spelerwijs Hoogeveen.
De peuteropvang is gehuisvest in dorpshuis De Cirkel, Jan Naardingweg 1
7914 PM in Noordscheschut.
Wij hebben hierin een mooi lokaal met een ruime buitenspeelplaats waar de
kinderen lekker kunnen spelen en van alles kunnen ontdekken.
Wij zijn vier ochtenden van 08.15 tot 12.15 uur geopend.
Op de peutergroep werken wij met het programma Uk & Puk, hierbij staat de
ontwikkeling van ieder kind centraal.
Er wordt ieder dagdeel voorgelezen, dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling
van de woordenschat van kinderen.
Verder hebben wij een peutervolgsysteem waarin wij de ontwikkeling van
ieder kind volgen.
Wanneer een peuter drie jaar wordt bespreekt de leidster de ontwikkeling van
de peuter met de ouders. Dit wordt ook gedaan als het kind vier jaar wordt.
Het peutervolsysteem van het kind wordt overgedragen naar de basisschool.
Dit altijd in overleg en met toestemming van de ouders.
Er is contact met basisscholen De Regenboog en Het Blokland in
Noordscheschut en de Eben Haezerschool in Hollandscheveld.
U kunt uw kind inschrijven via de site van Spelerwijs: administratie@spelerwijs‐
hoogeveen.nl
U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken of een afspraak maken
met de leidster voor een rondleiding en een vrijblijvend gesprek.
Wat doen wij zoal bij “De Skutterties”.
We hebben vrijdag 4 maart het thema ‘Welkom Puk’ afgesloten en starten op
maandag 7 maart met het thema ‘Eet smakelijk’.
Op donderdag 27 januari en op vrijdag 28 januari hadden we het
voorleesontbijt op de peutergroepen.
Er werd voorgelezen met het vertelkastje. In dit kastje zaten deze keer mooie
voorleesplaten over een vosje die een stukje ging rijden.
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Onderweg komen er allerlei dieren meerijden en
vos merkt daar niets van, tot dat hij een botsing
krijgt. De kinderen vonden het voorlezen leuk en
reageerden heel enthousiast. Inmiddels hebben
we een ‘echte knuffelvos’ en deze lijkt sprekend
op de vos uit het verhaal!! Voor de kinderen
heel herkenbaar.
Maandag 1 maart en vrijdag 4 maart zijn we met
de kinderen naar de bibliotheek geweest en
voor ieder kind ging er een begeleider mee.
De kinderen hebben een reis door
prentenboekenland gemaakt!
Het was een hele gezellige morgen en er werd voorgelezen uit het vertelkastje.
Het verhaal ging over een kleine mol die de maan wilde pakken. Maar dat lukte
niet helemaal, de maan was veel te ver weg!
We hebben op de peutergroep ook een oudercommissie.
Dit zijn hele enthousiaste ouders die met elkaar van alles organiseren en de
leidsters helpen met allerlei activiteiten. We vinden het heel fijn dat zij ons zo
helpen!!
In april organiseert de oudercommissie een Bloemenactie.
De kinderen proberen zoveel mogelijk bloemen te verkopen en de opbrengst
wordt gebruikt voor nieuw materiaal voor de peuters.
Houdt u dus maar vast een plekje vrij in de tuin voor nieuwe plantjes.
Verder gaan we met de kinderen nog paaseieren zoeken een hebben we een
paasontbijt op de speelzaal.
Hier meer over in de volgende nieuwsbrief.
Namens de leidster: Juf Justin, juf Roelie en juf Sema.
“De Skutterties”

tel: 0642042931
e‐mail: skutterties@spelerwijs‐hoogeveen.nl
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Belevingsbos Noordscheschut
Net toen onze vrijwilligersgroep hadden besloten dat het voor dit
zaagseizoen wel mooi was geweest en zij hun motorzagen hadden
schoongemaakt en opgeborgen, werden wij helaas verrast door een hele
zware storm en zijn er minstens 30 bomen omgewaaid in ons bos. Hier
zaten ook een paar markante bomen bij zoals de populier en grote wilg in
de hoek bij de Waterberging.
Die bomen die de wandelpaden blokkeerde of een gevaar liepen voor de
wandelaars/gebruikers van ons bos hebben de vrijwilligers dusdanig
weggezaagd dat er een veilige doorgang is. Maar het is te veel om dit alles
nog in dit zaagseizoen weg te werken want die duurt tot 15 maart. Ook
komt de gemeente Hoogeveen ons met een aantal bomen helpen zoals o.a.
de grote wilg omdat hiervoor o.a. een hoogwerker moet komen. De wilg
wordt zo terug gezaagd/gesnoeid dat hij weer kans heeft om uit te lopen.
Voordat het zo markante boom wordt zoals hij nu was moeten wij wel weer
dik 50 jaar wachten want zolang stond hij er al. In de jaren 70 kwam hij al
op een foto voor.
Naast de storm hebben wij ook flink wateroverlast gehad en ook dat heeft
zijn sporen nagelaten. Ook daar zijn wij met gemeente en waterschap aan
het kijken hoe dit aan te pakken, maar afgelopen maand was het ook wel
heel extreem.
Verder zijn wij als werkgroep bezig met het uitzetten van het 2de
dorpsommetje – de paarse route – van ongeveer 9 km – deze start ook
weer bij de sluis. En wij kunnen via Smederijen Noordscheschut de
wandelbordjes aanschaffen, de palen ontvangen wij via de gemeente.
Daarnaast komt er een wandelknooppunten routes door alle dorpen van
Hoogeveen en die verbindt allerlei routes met elkaar door heel Drenthe
heen. Ook aanschaf materiaal voor het organiseren van Slootjesdagen
ontvangen wij via Smederijen. In najaar 2021 hebben wij in samenwerking
met IVN Hoogeveen en Landschapsbeheer Drenthe voor een aantal klassen
een Slootjesdag kunnen organiseren en dit was een groot succes.
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Ook zijn onze speeltoestellen gekeurd en helaas voldoet onze Wipwap niet
aan de veiligheidseisen en moeten wij op zoek naar geldmiddelen om een
gecertificeerde Wipwap te kunnen aanschaffen.
Dit jaar doen wij nog niet mee aan de NLDoet dag en de schoonmaak dag
die op 12 maart en 19 maart plaats vinden. Het Bos was bij het aanmelden
nog te onveilig en te nat. Wij gaan kijken of wij in april een schoonmaak
dag en kleine klusjes dag kunnen organiseren.
Dan zijn wij ook nog op zoek naar nieuwe werkgroepsleden. Wij zijn nu
bijna 5 jaar onderweg met de huidige werkgroep (waarvan al 1 verhuisd is)
en het is belangrijk om de kennis door te geven aan de volgende generatie.
Het beheerplan wat is opgesteld door Landschapsbeheer Drenthe geeft
een korte termijn visie en een lange termijn visie aan. Dus een toekomst
voor ons Belevingsbos. Daarom ook belangrijk om in de werkgroep
betrokken Noordscheschutters te hebben van alle leeftijden. Momenteel is
het een behoorlijk 55+ gehalte.
Wil jij meer weten wat wij zoal doen, hoeveel wij vergaderen, hoe wij aan
onze geldmiddelen komen of wat voor vraag dan ook maar, neem gerust
met ons contact op, geheel vrijblijvend.

Namens de Werkgroep Belevingsbos
Noordscheschut

Willem van Engen – Voorzitter
Email: willemvanengen@ziggo.nl
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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Gezonder leven: dat gun je toch iedereen?
Heb je een speeltuin of sportclub die je rookvrij wil maken? Of wil je dat je
pubers in de (sport)kantine ook iets gezonds kunnen eten? Of heb je een
ander plan als het gaat over de gezondheid van jou en je buurtgenoten?
De partners van het Hoogeveens sport‐ en preventieakkoord hebben
middelen om jouw ideeën mogelijk te maken. Je kunt een aanvraag indienen
op www.hoogeveen.nl/preventieakkoord. Als je hulp nodig hebt bij je
aanvraag, kun je contact opnemen met de sportfunctionaris in jouw wijk of
dorp. Je kunt ook mailen naar: preventieakkoord@hoogeveen.nl. Kom maar
op met die ideeën!
Hoogeveens preventieakkoord
Het Hoogeveens preventieakkoord is van alle inwoners, verenigingen,
bedrijven en partijen in gemeente Hoogeveen die mee willen doen. Een groep
vertegenwoordigers uit het onderwijs, de zorg, buurt of dorp hebben samen
gekeken welke thema’s het meest bijdragen aan de gezondheid van de
inwoners van Hoogeveen. De gevolgen van roken, zoals COPD, vormen de
grootste doodsoorzaak in Nederland, gevolgd door overgewicht en obesitas.
Alcohol heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de groei van het embryo
maar ook voor de ontwikkeling van het puberbrein. Niet vreemd dus dat er in
Hoogeveen gekozen is voor inzet op minder roken, matig met alcohol en een
gezond gewicht.
Sommige problemen en ziekten zijn te voorkomen. Door al vroeg op een
bewuste, gezonde manier te leven vergroten de kansen op een langer en
gezonder leven. Dat is het doel van het Hoogeveens preventieakkoord.
Doe je mee?

DROGE MAART, NATTE APRIL, KOELE MEI,
VULLEN DE SCHUUR EN DE KELDER ERBIJ..
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Kinderrommelmarkt tijdens de Zomerbraderie 25 juni 2022
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 op het veldje van de
Blokland weg, 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 25 juni op de
kinderrommelmarkt staan om zo extra zakgeld te verdienen.
Ondernemersvereniging Noordscheschut
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

Tijd.

April 2022
01‐04 Klaverjassen Boules Doar.
08‐04 Klaverjassen Supp.ver. Voetbalv
09‐04 Oud Papier
Scholen/muziekver.
15‐04 Paaseieren zoeken Speeltuinver.
27‐04 Planking
Wereld Record

Clubgebouw
Kantine
Gehele dorp
Speeltuin
Voetbalveld

20:00
20:00
09:00
13:30
13:00

Mei 2022
09‐05 Jaarvergadering Plaatselijk Belang
13‐05 Klaverjassen Supp.ver. Voetbalv
14‐05 Oud Papier
Scholen/muziekver.

Café Troost
Kantine
Gehele dorp

20:00
20:00
09:00

Juni 2022:
10‐06 Klaverjassen Supp.ver. Voetbalv
11‐06 Oud Papier
Scholen/muziekver.
11‐06 Kunstzinnige Tuinen Kunst & Cultuur
25‐06 Zomerbraderie + kinderrommelmarkt

Kantine
Gehele dorp
Gehele dorp
Centrum

20:00
09:00
11:00
10:00

Juli 2022:
02‐07 NK Boules
09‐07 Oud Papier

Clubterrein
Gehele dorp

10:00
09:00

Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

Boules Doar
Scholen/muziekver.

Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur
Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur
Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 13.30 uur.
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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

