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De volgende Bengel verschijnt vanaf 17 mei 2022

Kopij binnen op 10 mei 2022 !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van IJsbaan vereniging Noordscheschut
(De bengel wordt geniet op 17 mei 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: ?
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:
Steeds meer evenementen en activiteiten gaan door en zo ook de Feestweek
2022. Van Maandag 22 augustus tot en met zaterdag 27 augustus met als
thema: ‘Typisch Hollands’. Verderop in de bengel een overzicht van de
onderdelen van de Straten competitie.
En dan na 10 jaar wordt er een nieuwe poging gedaan om het Werelrecord
Planking te verbeteren op Koningsdag woensdag 27 april om 14:00 uur op het
voetbalveld. Organisatie hoopt op mimimaal 1300 mensen, hoe mooi zou dat
zijn. Komen jullie ook ?!!!!.
En dan mogen en kunnen eindelijk ook weer rommelmarkten en de
zomerbraderie worden georganiseerd, hoe kun je zoiets ‘simpels’ toch missen.
Verder op in de bengel alle datums en locaties. Al weken ben ik 1 x per week
aan het opruimen bij mijn tante, geen ruimte, geen kamer, geen kast, doos,
laatje blijft ongezien, alles zoeken wij uit. We maken een doos ‐ weggeven ‐
twijfel en houden. Het is nog al moeilijk voor haar om er afstand van te doen,
dus er blijf teveel in de doos houden of twijfel.
Maar nu er allerlei acties zijn gestart om spullen in te zamelen voor de
vluchtelingen van Oekraïne krijgt het voor haar een ‘gezicht’ en kan ze er
beter afstand van doen. Mijn tante had ook nog van mijn Oma dozen vol
linnengoed waarvan zelfs heel veel nieuw was. Hoe mooi dat zij dit dan kan
doen naar het goede doel.
Dat je je spullen ‘kwijt’ kan en een tweede leven kan geven is een mooi
gegeven, dat is ook het allerbeste voor het klimaat. Er hoeven geen nieuwe
grondstoffen worden aangeboord om nieuwe dingen te maken die je ook 2e
hands kan kopen. Ik kijk het programma Prijsknallers op NPO 3 en dat is wel
een ‘Eye Opener’ . Als je ziet dat er gezonde bomen worden versnipperd om
er goedkope spaanplaten meubels van te maken die daarna niet weer te
recyclen zijn. Dus 2 vliegen in 1 klap op de rommelmarkt en je scoort wat
leuks en je helpt het klimaat.
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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Noordscheschut maakt zich op voor planking record ’de reünie’
Met nog een aantal weken tot koningsdag 2022 zijn de oude organisatoren
van tien jaar terug van het wereldrecord poging planking druk doende met de
voorbereidingen van planking record ’de reünie’.
Het is nu tien jaar geleden dat de zelfde club een poging heeft gedaan om het
record te verbreken. Deze poging om het record van de King George V School
uit Japan met 1549 mensen te verbreken, komt 10 jaar na de eerste poging.
”We kwamen net 936 mensen te kort om wereldrecord planking te laten
slagen. Daarom proberen we het 10 jaar later nog een keer, want ik wil graag
het record op Drents grondgebied krijgen. Want veel mensen die toen
meededen zijn inmiddels nu papa/opa/mama/oma/tante of oom geworden
en kunnen nu hun gezinsuitbreiding meenemen zodat we makkelijk aan het
aantal moeten kunnen komen.’ volgens Dick.
Natuurlijk zijn mensen die 10 jaar terug, die om wat voor reden dan
ook terug niet konden, nu van harte welkom om het euforische gevoel te
ervaren als je 2 minuten aan planking hebt meegedaan.
Iedereen is welkom om op Koningsdag 27 april om 14.00 uur op sportpark
“de Meulewieke” in Noordscheschut 2 minuten plat te gaan.
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Beste Noordscheschutters,
Op dinsdag 17 mei houden wij weer een 2e ronde van het bespreken en
beoordelen van de tot dan ingeleverde ideeën. Dus mocht je als vereniging of
individu nog een mooi idee hebben die jullie zelf kunnen uitwerken/uitvoeren
maar waar jullie een financiële ondersteuning voor nodig hebben, vraag dan
een ideeën formulier aan. Hierin kun je het idee beschrijven en een begroting
vermelden. Aan de hand van deze informatie hopen wij een goede indruk te
krijgen waar het geld voor bedoeld is.
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.
Na ons overleg op 17 mei kunnen wij gelijk die week al bericht doen of jullie
mogen rekenen op een financiële bijdrage.
Vraag het ideeënformulier aan via schutsebengel@hetnet.nl , ook als je
vragen hebt over je idee, over de uitvoering e.d., mail of bel gerust.
(M: 06‐17451066)
Dan zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe werkgroepsleden die mee willen
denken om een leefbaar Noordscheschut te behouden. Voor vragen kun je
bellen met Paula Benjamins – Voorzitter. M: 06‐ 17451066.
Wij vergaderen 3 tot 4 x per jaar ongeveer 1,5 uur.
Met hartelijke groet,
Initiatiefgroep Dorpssmederij Noordscheschut
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Op zoek naar het gouden ei in Noordscheschut
Noordscheschut – Het was weer zoeken geblazen vrijdagmiddag in het
belevingsbos in Noordscheschut. De paashaas had naast honderden gekleurde
paaseieren ook een aantal gouden exemplaren verstopt.

De kinderen met de meeste gevonden gekleurd eieren kregen een prijsje. Maar
wie het geluk had om de gouden exemplaren te vinden mocht naar huis met
een grote chocolade paashaas.
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Maar ieder kind kreeg van de speeltuinvereniging Noordscheschut ook nog een
zakje met wat lekkers mee.

Het bestuur van de speeltuin kan nog steeds vrijwilligers gebruiken die op
toerbeurt de speeltuin willen openen en een oogje in het zeil willen houden.

Foto’s van Martin Schonewille
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Zwarte Dijkje 39
7914 PB Noordscheschut
Tel. 0528‐343158
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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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Bubbelvoetbal Game Kids
Speciaal voor de jeugd van 12 t/m 16
jaar gaan wij op vrijdagavond 20 mei
een gezellige avond houden.
Dan organiseren wij vanaf 19.00 uur bubbelvoetbal op het
evenementen terrein aan de Mr Kosterweg.
Geef je snel op want we hebben maar plek voor 30 personen!
Kom je ook meedoen met dit grappige spel, ook voor niet
voetballers is dit leuk om te doen.
Alleen inwoners van Noordscheschut mogen zich opgeven. En
het gaat om jongelui die naar de middelbare school gaan. (Dus
geen 12 jarigen die op het basisonderwijs zitten)
Opgeven bij:
Alice Verkley 06 ‐20920591
Jennet Boer 06‐11053213
Tot 20 mei!!! We hebben er zin in. Jij ook?
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
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We hadden er zo zin in maar helaas is de voorbereidingstijd te kort.
Te kort voor alle betrokkenen van dit prachtig evenement.
Stormschade, vakantie, ziekte en tijd te kort voor het maken van
mooie kunstwerken zijn zo een paar redenen van oud deelnemers en
daarmee kwamen wij onder de grens van 10 tuinen.
Daarom hebben wij besloten om het evenement naar 2023 te
verplaatsen zodat iedereen ruim de tijd heeft om hun tuin op orde te
krijgen en mooie kunstwerken te maken. We hebben onderstaande
datum hiervoor ‘geprikt’.

Kunstzinnige Tuinen
zaterdag 24 juni 2023
van 11:00 – 17:00 uur.
Thema: Fleurig en Geurig.
Als werkgroep gaan wij het weer oppakken in het najaar van 2022 en
hebben dan ruim de tijd om een mooi pallet aan tuinen en
kunstenaars te regelen voor 2023.
Met kunstzinnige groeten,
Alie Hekker en Paula Benjamins‐Terpstra
Werkgroep Kunst & Cultuur Noordscheschut
M: 06‐ 17 45 10 66
E: kenc‐noordscheschut@knpmail.nl
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“Tiedverdrief in vrije Tied”
(De naam van onze tuinvereniging.)
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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Wat speelt er in de Hoogeveense raad?
Ik pak graag de draad weer op om u te informeren over een aantal zaken die
de laatste weken aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense
gemeenteraad.
Gemeenteraadsverkiezingen: gemeente Hoogeveen
Maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart jongstleden
kon u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De gemeente Hoogeveen kent 44.418 kiesgerechtigde personen. Hiervan
hebben er 21.673 (48,99%) hun stem uitgebracht, van deze stemmen waren
er 62 blanco en 56 ongeldig.
In de nieuwe raad zijn na deze gemeenteraadspartijen 10 politieke partijen
aanwezig. Hieronder een opsomming van groot naar klein met tussen
haakjes het aantal zetels van de in totaal 31 zetels.
Gemeentebelangen (7), CDA (6), PvdA (5), VVD (3), ChristenUnie (3), SP (2),
Forum voor Democratie (2), D66 (1), Groen Links (1) en SGP(1).
Gemeenteraadsverkiezingen: stembureau Noordscheschut
Op het stembureau in Noordscheschut kon alleen op woensdag 16 maart
jongstleden gestemd worden. Op dit stembureau zijn 914 stemmen
uitgebracht waarvan 4 personen blanco hebben gestemd en 2 personen
ongeldig hebben gestemd.
In Noordscheschut zijn de drie grootste partijen: Gemeentebelangen met
247 stemmen, CDA met 172 stemmen en Christen Unie met 132 stemmen.
De beëdiging en de informatie
De installatie van de nieuwe gemeenteraad vond plaats op woensdag 30
maart jongstleden. Hierbij zijn er 15 nieuwe raadsleden tot de raad
toegetreden. Dat betekent dat er een behoorlijke wisseling van raadsleden
heeft plaatsgevonden. Vanwege de coronabesmetting van burgemeester
Karel Loohuis moest de installatie van de nieuwe gemeenteraad online
plaatsvinden.
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De grootste partij Gemeentebelangen heeft Cees Bijl voorgedragen als
informateur. Op basis van gesprekken met alle partijen heeft hij de
mogelijkheden voor een coalitie in Hoogeveen onderzocht. Donderdagavond
14 april presenteert hij zijn bevindingen. Op het moment van schrijven moet
deze avond nog plaatsvinden.
Winkeltijden
In de laatste raadsvergadering van de oude gemeenteraad op maandag 28
maart jongstleden is niet alleen afscheid genomen van raadsleden die niet
weer terugkeren maar is er ook een motie (=voorstel) ingediend én
aangenomen betreffende de winkeltijden.
Vanwege corona zijn er destijds verruimde openingstijden ingesteld voor
supermarkten, slagers, poeliers en bakkers. Deze maatregel liep 1 april 2022
af. De motie roept het college op deze verruimde openingstijden te
handhaven tot 1 juli 2002 en te onderzoeken of deze openingstijden
structureel kunnen worden.
Verkeersveiligheid
In de tweede raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad op donderdag
7 april jongstleden is een motie (=voorstel) ingediend én aangenomen
betreffende de verkeersveiligheid van de Boekweitlaan, Buizerdlaan en
Lomanlaan.
Deze motie roept het collega op om, in overleg met buurtbewoners, in 2023
snelheidsbeperkende maatregelen en veiligheidsmaatregelen te treffen op
het traject Boekweitlaan, Buizerdlaan en Lomanlaan. Uit recent onderzoek is
gebleken dat dit het meest onveilige traject van Hoogeveen is. Zowel de
provincie Drenthe als het Rijk hebben een subsidieregeling waaruit deze
maatregelen betaald kunnen worden.
Met vriendelijke groet,
Aaf‐Tineke Bisschop‐Hiemstra
CDA raadslid Hoogeveen
E‐mail a.bisschop@hoogeveen.nl
Telefoon (06) 83710827
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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.
‐ 27 ‐
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Plaatselijk belang Noordscheschut.
Uitnodiging jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordscheschut
Maandag 9 mei 2022
Aanvang : 20.00 uur bij Café Troost

Agenda :
1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen vorige jaarvergadering
4. Jaarverslag secretaris 2019/2020/2021
5. Jaarverslag penningmeester 2019/2020/2021
6. Kascontrole commissie; Pim Boer en Jan Vaartjes, aftredend
Jan Vaartjes, benoemen nieuw lid
7. Bestuursverkiezing
8. PAUZE
9. Verslag vliegveld
10. Verslag belevenisbos
11. Landschapsbiografie Hollandscheveld
12. CFN ; jaarverslag 2019/2020/2021
13. Rondvraag
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Wandeltocht met iets extra’s.
Zaterdag 4 juni vindt voor de derde keer de Hoogeveense Keientocht plaats.
Een wandeling in en rond Hoogeveen. Op de route zijn bordjes met QR codes
geplaatst. Op papier of eventueel via een app, krijgt men informatie over
bijvoorbeeld een bezienswaardigheid waaraan men voorbij wandelt of wordt
er iets verteld over de geschiedenis van de desbetreffende plaats, omgeving of
persoon.
De start is bij het zwembad De Dolfijn, Bentincksdijk 10, 7902 NA Hoogeveen.
Starttijden:
50 km van 06.30 tot 08:00
40 km van 07:00 tot 09:00
30 km van 07:00 tot 10:00
20 km van 07:00 tot 10:00
10 km van 09:00 tot 11:00
‐ 30 ‐

Onderweg passeert de wandelaar gezellige Drentse pauzeposten. De kosten
voor volwassenen zijn € 5,00, voor kinderen t/m 12 jaar € 3,00.
Het Drentse landschap was ooit bezaaid met grotere en kleinere keien.
Bij de ontginning van hei, bos en landerijen zijn veel keien verdwenen of
verplaatst.
Er zijn dorpen gekomen en er is akkerbouw ontstaan. De route van de
Hoogeveense Keientocht brengt u langs enkele van deze dorpen. Tijdens deze
wandeling komt u langs oude monumentale panden, maar ook door de
ontginningsdorpen Hollandscheveld, Nieuwlande en Noordscheschut.
Al wandelend kunt u zich laten verrassen door de prachtige, afwisselende
omgeving en natuur. U bent een kei wanneer u meewandelt met de
Hoogeveense keientocht.
Informatie vindt u op de www.hoogeveensekeientocht.webnode.nl of
facebookpagina: Hoogeveense Keientocht of u kunt bellen of mailen.
Telefoonnummer 06‐272 06 746 mailadres: hoogeveensekeientocht@ziggo.nl

‐ 31 ‐

‐ 32 ‐

‐ 33 ‐

‐ 34 ‐

Feestweek 2022: De stratencompetitie gaat weer door!!!
Achter de schermen zijn de stratenvertegenwoordigers weer gestart met de
voorbereidingen voor de stratencompetitie feestweek 2022. Maandag 14
maart heeft onze ‘eerste’ vergadering plaatsgevonden. Twee jaar na de
vorige… en afgelopen maandag, 11 april de tweede.
Het thema voor dit jaar is: ‘Typisch Hollands’
Omdat de straatversiering dit jaar weer meetelt zal ons dorp er Typisch
Hollands uit gaan zien.
De playbackshow is weer terug van weggeweest! Ook de goedbezochte
pubquiz en het beachvolleybal komen weer aan bod in de feestweek. Nieuw
onderdeel is het alom bekende ‘Kubben’, geschikt voor vele Schutters! Op
donderdagavond voordat we los gaan bij Q‐Music, gaan we naast het
‘Kubben’ kijken en proeven hoe lekker Schutters kunnen bakken als onderdeel
van de thuisopdracht.
Kortom we gaan er met elkaar weer een mooie stratencompetitie van maken
tijdens de feestweek met maar liefst weer 12 straten. De Drostenraai en de
Coevorderstraatweg zijn weer terug van weggeweest.
Onze volgende vergadering is op woensdag 15 juni.
In de tussenliggende tijd komen de stratenvertegenwoordigers bij u langs om
te vragen waar u aan mee wilt doen. Hierover in de volgende Bengel meer.
De onderdelen:
Maandag: 22/8
Dinsdag: 23/8
‐ Optocht met joker
‐ Jeu de Boules
‐ Beachvolleybal
‐ Pubquiz
Woensdag: 24/8
‐ Fietsen
‐ Beoordeling straatversiering

Donderdag:25/8
‐ Klootschieten
‐ Thuisopdracht met bakopdracht/
‐ Kubben

Vrijdag: 26/8
‐ Klaverjassen
‐ Playbackshow

Zaterdag: 27/8
‐ Zeskamp

Namens de stratenvertegenwoordigers, Roelof Krikken, Ryan Prins en Hilma
Hooijer.
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De 12 (combinaties van) straten met hun stratenvertegenwoordigers:

Straat:

Stratenvertegenwoordiger(s)

Bloklandweg:

Glenn Prins/Jurjen Ijmker

Coevorderstraatweg:

Jennet Boer

Drostenraai e.o.:

Jesse Steenbergen

Hoveniersland:

Berry Kuiper

Jan Naarding/Boogerd: Christel Brakel/Tomas van der Helm
Krakeel/31e Wijk:

Rudi Koopman/Roel Strijker

Lossing:

Margriet Nijmeijer/Brenda Boer/Gert Fik

Mr. Kosterweg:

Marjolein Boertien / Simone Koster

Noord/Schooldijkje:

Hilma Hooijer / Jeanet Koekoek

Van Marleweg:

Mike Hooijer

Vijzel/Biesl./Komenij:

Jeroen Nijmeijer / Roelof Krikken

Zwarte Dijkje:

Hilde Bremer / Sandra Bremer
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Belevingsbos Noordscheschut
Voor het tv programma Expeditie Nederland en RTV Drenthe heeft Serge
Vinkenvleugel samen met Douwe en Paula namens de werkgroep een
reportage gemaakt over Dorpsommetjes. Op RTV Drenthe en hun YouTube
kanaal zijn deze filmpjes terug te zien waar vele mooie plekjes in
Noordscheschut worden toegelicht.
De bordjes voor het 2e ommetje zijn klaar het is wachten op de paaltjes en
dan kan de Paarse wandel route van een totale lengte van 9 km ook
bewandeld worden. Maar mocht 9 km te lang zijn dan is hij op 2 punten in
te korten.
Via financiële ondersteuning van Smederijen Noordscheschut hebben wij
de wandelroute bordjes kunnen laten maken en kunnen wij ook materiaal
aanschaffen om een Slootjesdag voor de basisschool kinderen te kunnen
organiseren zoals: Visnetjes, loepglazen, zoekkaarten van waterdieren,
onderzoeksbakken enz. Wij zijn hier heel erg blij mee.
Helaas is onze Wipwap niet door de keuring gekomen en deze zullen wij in
de komende periode moeten vervanging maar zullen hier eerst
geldmiddelen voor moeten vinden. Dan is ook nog onze bomenxylofoon
kapot maar inmiddels zijn nieuwe bamboe stokken besteld, dus die gaat
gemaakt worden.
Het is broedtijd en dat merk je in het bos, een drukte van jewelste en nu
het warmer en zonniger wordt zie je de eerste hommels en vlinders ook al
weer uit hun winterslaap komen met de eerste voorjaarsbloemen, zoals de
Dotterbloemen bij de Kikkerpoel.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe werkgroepsleden, heb jij een
‘groen’ hart en wil jij meedenken aan de toekomst van ons Belevingsbos
meld je dan aan.
Namens de Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut
Willem van Engen – Voorzitter
Email: willemvanengen@ziggo.nl
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Nieuws vanuit CGK Noordscheschut
Zo de Here wil zal zondag 24 april een bijzondere dag zijn voor onze
gemeente. Op deze dag zal dominee A.A.L (Alexander) Aalderink
worden bevestigd als predikant in onze gemeente. Na een periode
zonder eigen predikant zien we als kerkenraad en gemeente er naar
uit weer een eigen herder en leraar te verwelkomen.
De bevestigingsdienst begint om 10.00 uur. In deze dienst zal
voorgaan drs. R. van de Kamp uit Hoogeveen. De intrededienst begint
om 13.30 uur. In deze dienst zal voorgaan ds. A.A.L Aalderink.
De beide diensten zijn ook te volgen via onze live stream
https://www.cgknoordscheschut.nl/kerkdiensten.
We hopen en bidden voor een goede tijd, niet alleen in onze
gemeente, maar ook voor goede contacten met de inwoners van het
dorp Noordscheschut en omgeving.
Hartelijke groet namens de kerkenraad van de CGK Noordscheschut.
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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

IS HET WEER IN MEI TE MOOI, DAN KRIJGT
DE SCHUUR MAAR WEINIG HOOI.
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Rommelmarkt Tiendeveen.
Na enkele jaren van afwezigheid mag op zaterdag 4 juni van
8.30 tot 12.00 uur weer onze van oudsher jaarlijkse rommelmarkt
gehouden worden bij de Hervormde Kerk,
Kerkweg 3 in Tiendeveen.
Wij verkopen op onze kramen in en om de gebouwen van alles:
van puzzels tot speelgoed, kunst en kitsch, glazen en kopjes,
tv’s en radio’s, voor iedereen is er wel iets.
Beproef je geluk bij diverse verlotingen, want je hebt kans op mooie
prijzen.
Natuurlijk hoort een kopje koffie of fris er ook bij op onze gezellige
markt. Daarnaast zijn er andere lekkere dingen te koop;
eigengemaakt gebak, knieperties, oliebollen, hamburgers, ijs en
oma’s eigen gebakken brood.
Zet het maar vast in uw agenda! We hopen u daar te zien!
Het terrein gaat open om 8.30 uur, zodat iedereen gelijke kansen
heeft op iets moois.
De opbrengst is voor onderhoud kerkelijke gebouwen.
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Boerenontbijt tussen de koeien
Iedereen weet ondertussen dat het ontbijt overslaan geen goed idee is. Het
is de belangrijkste maaltijd van de dag.
Daarom waarschijnlijk ook dat je overal kunt ontbijten. Toch net iets leuker
en gezelliger dan thuis, niet?
Maar omdat het eigenlijk overal een beetje hetzelfde is, organiseren wij iets
unieks: een boerenontbijt!
Jawel: in onze stal gezamenlijk met de koeien, waar jullie plaatsnemen op
balen hooi aan een mooi gedekte tafel.
Een lekker stevig ontbijt in het huis van de koeien!. Met verse boeren
producten.
Aansluitend aan het ontbijt brengen we samen de koeien naar de wei.

Praktisch






Bij wie: Fam Bruggeman
Waar: Kerkweg 45A Tiendeveen
Wanneer: 5 Juni 2022 ( eerste Pinkersterdag )
Duur ontbijt: 08:30 – 10:00 uur
Prijs:€ 12.50 per volwassene - € 7.50 kind 3 tot 12 jaar
(gepast betalen bij aankomst)

tip: eventueel zelf een kussentje meenemen om op te zitten.
VOL=VOL
Opgeven voor 31 Mei 2022 onder vermelding van aantal personen en leeftijd
bij activiteiten-bruggeman@hotmail.com.
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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Van de Reiscommissie Noordscheschut
Door de corona zijn we in 2020 en 2021 hebben we niet op reis kunnen gaan.
Lubbert Vaartjes heeft voor die tijd al aangegeven dat hij wilde stoppen met
de organisatie.
Puck Prins en ik zelf (Tineke) hebben nu ook besloten om er mee te stoppen.
Puck heeft vanaf het begin de organisatie gedaan en ik zelf heb het 25 jaar
mogen doen.
Nu is bij ons de vraag als er nog een reisje
georganiseerd moet worden, wie willen de
organisatie dan op zich nemen?
Je kunt je aanmelden bij:
Puck Prins, tel.nr. 0528 – 341523
Tineke Claus, tel.nr. 0528 – 341894

Te Koop
Scootmobiel. 4 vieler, Kymco Foru Maxi XLS.
Heeft altijd in de schuur gestaan en ziet er nog uit als nieuw.
Info: mw. N. Reinders, Molenweg 41, 06 28323442
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

April 2022
27‐04 Planking

Wereld Record

Tijd.

Voetbalveld

13:00

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

Café Troost
Kantine
De Cirkel
Gehele dorp

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

Juni 2022:
10‐06 Klaverjassen Supp.ver. Voetbalv
10‐06 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
11‐06 Oud Papier
Scholen/muziekver.
25‐06 Zomerbraderie + kinderrommelmarkt

Kantine
De Cirkel
Gehele dorp
Centrum

20:00
20:30
09:00
10:00

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

Boules Doar
Scholen/muziekver.

Clubterrein
Gehele dorp

10:00
09:00

Augustus 2022
13‐08 Oud Papier
22‐08 Feestweek
23‐08 Feestweek
24‐08 Feestweek
25‐08 Feestweek
26‐08 Feestweek
27‐08 Feestweek

Scholen/muziekver.
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN

Gehele dorp
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent

09:00
18.00
10.30
10.30
10.30
13.30
13:00
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