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MAANDBLAD: januari 2018  33e jaargang no. 385 
 

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: 
Aron Bisschop      Zwarte Dijkje 4   tel: 06‐14520939 
Amber Bruins    Van Marleweg 17  tel: 343752 
 

Website:  www.noordscheschut.com 
Facebook:        www.facebook.com/deschutse.bengel 
   

De volgende Bengel verschijnt vanaf 20 februari 2018 
  

Kopij binnen op 13 februari 2018. !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van de speeltuinvereniging “De Speulplekke”       

 (De bengel wordt geniet op 20 februari 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 
 

 
Plaatselijk  Belang:  Voor  het  inleveren  van Ideeën  of  informatie 
aangaande ons dorp kun je bij “Het Miniatuurtje” terecht. 
 

  

Mededelingen 
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                 Van de redactie: 
 
De reclamemakers hebben hun huiswerk goed gedaan want ze 

zullen vast onderzocht hebben dat in de maand januari de meeste mensen 
snakken naar zon/vakantie/weekendje weg enz. Nu de drukke en gezellige 
feestmaand achter de rug is en alle mooie versiersels die daarbij horen de 
huiskamer uit zijn, komt dat verlangen naar de zomervakantie/zon/weekendje 
weg in ene naar bovendrijven.  Tenminste dat heb ik wel, terwijl ik ook best 
van alle jaargetijden ben, maar dat heb je dan zo opeens.  En daar spelen de 
reclamemakers goed op in want ik ontvang allerlei leuke aanbiedingen voor 
een stedentrip of voor een kampeervakantie en in mijn enthousiasme roep ik 
hier de ene dag “man lief wij gaan naar Praag” om de andere dag te roepen 
“wij gaan kamperen in Limburg”.    
 

Wat dan leuk moet zijn en ook een luxe probleem is “waar gaan wij naar toe?” 
, wordt voor mij altijd en stress momentje want van die vele keuzes wordt ik 
kriebelig. Ik hou namelijk niet zo van kiezen. Maar we zullen zien wat het gaat 
worden, we hebben nog even.  Genieten van meer zon en droog weer is op 
zich al een cadeautje en dan mag het van mij best flink gaan vriezen zodat er 
ook nog heerlijk geschaatst kan worden deze winter. Ook om iets om naar uit 
te kijken is voor mij altijd de Olympische Winterspelen en dat is van vrijdag 9 
februari tot en met zondag 25 februari.  
 

Gelukkig heeft MENDO voor deze lange wintermaanden altijd een prima 
recept voor een heerlijk avondje uit en dit keer kunnen wij  genieten van de 
dol dwaze avonturen van “Willem en zien kameraoden, Frits en Otto ‐ een 
stellegie oelewappers”.  Dat wordt vast weer veel lachen.  
 

Verder staan er weer vele aankondigingen in deze bengel van allerlei 
activiteiten waaronder op 31 januari een fittest voor 60+. Dit wordt 
georganiseerd om inzicht te krijgen hoe de 60+ zijn/haar conditie en vitaliteit 
erbij staat, niet verkeerd en zou ook onder de 60+ goed zijn om zo’n inzicht te 
krijgen denk ik zo.   
 

Dan wordt er op 23 januari om 19:30 uur in Dorpshuis de Cirkel een 
Informatieavond “initiatief zonnepark Noordscheschut” georganiseerd. Zie 
voor meer info blz.28 
 
Veel leesplezier,   Roel & Paula                       
www.facebook.com/deschutse.bengel  



‐ 5 ‐ 
 

 

   
      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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Project  ‘Gezond en Fit ouder worden’  in Nieuweroord, Tiendeveen 
en Noordscheschut 

 
Aan het begin van het nieuwe jaar gaat het succesvolle project ‘Gezond en 
Fit ouder worden’ in Nieuweroord, Tiendeveen en Noordscheschut van 
start.  
 

Dit beweeg‐ en leefstijlprogramma heeft al in vele dorpen en wijken van de 

gemeente Hoogeveen en De Wolden gezorgd voor meer bewegende senioren.  

Het project zorgt enerzijds voor een beter inzicht in conditie en vitaliteit van 

de deelnemers en anderzijds zorgt de gezelligheid van het met elkaar 

bewegen voor meer sociale contacten. 

 

Begin januari worden de inwoners van bovengenoemde dorpen in de leeftijd 

van 60 jaar en ouder geïnformeerd om deel te nemen aan deze fittest.  

Deze vindt plaats op woensdag 31 januari 2018 in Dorpshuis de Cirkel te 

Noordscheschut. 

Na afloop van de fittest kunnen mensen zich aanmelden voor een 

vervolgtraject bij een aantal bestaande beweeggroepen voor senioren. 

Voor de kwetsbare deelnemers van de fittest is er de mogelijkheid om een 

cursus valpreventie te volgen. 

 

Het project wordt georganiseerd door de sportfunctionarissen senioren van 

de gemeente Hoogeveen en De Wolden, ondersteund door Stichting 

Welzijnswerk (SWW), thuiszorgorganisatie(s) en verschillende 

(sport)organisaties.  
 

 

Voor meer informatie over dit project kunt u bellen of mailen met: 

 

Rien Jansen          Eefke Weismann‐Hooijer     

06 – 40 29 71 72        06 – 55 99 09 20     

rien.jansen@dewoldenhoogeveen.nl  eweismann‐hooijer@sportdrenthe.nl 
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VEMO TRACTOREN 
  IN‐ EN VERKOOP VAN:  ‐ TRACTOREN (ONDERDELEN) 

    ‐ WERKTUIGEN 
    ‐ ZEECONTAINERS 

 
WWW.VEMOTRACTOREN.NL 

ZEPPELINSTRAAT 3  |  HOOGEVEEN  |  H. VELD 06‐22291314  |  B. MOL 06‐21266689 
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Rond oud en nieuw worden mensen vaak wat 
nostalgisch en kijken ze terug op voorbije tijden en 
kijkt men hoopvol vooruit naar een open jaar dat 
nog voor hen ligt. Ook wij laten in deze tijd onze 
gedachten gaan over de vervlogen tijden die we 
met jullie beleefden in de supermarkt in 
Noordscheschut. 

 
We maken letterlijk en figuurlijk de balans op en het is wat ons betreft ook een mooie 
gelegenheid om jullie voor het afgelopen jaar  hartelijk te bedanken voor de leuke 
contacten die we hadden, de complimenten die we kregen, de moeilijke vragen die 
gesteld werden en de hints en de feedback die jullie gaven. Maar we danken jullie 
natuurlijk vooral voor jullie bezoekjes aan de winkel! Want de waarheid is simpel, als 
jullie niet meer komen….? Nou ja, dan kunnen jullie zelf wel invullen wat het gevolg is 
toch? 
 
2018 is nog niet ingevuld en dat is een mooi moment om weer met goede voornemens 
de winkel te willen verbeteren. Wij vinden namelijk dat er nog wel wat te verbeteren valt 
want wij zijn maar gewone mensen die fouten maken. 
 
Wat mag u van ons verwachten het komende jaar? Misschien heeft u al gehoord dat het 
de bedoeling is dat de Attent formule gaat verdwijnen in de komende jaren. Ook bij ons 
zal dat verandering geven. Wees gerust, de winkel blijft, onze medewerkers blijven ook 
en ook wij willen nog wel wat jaren tussen jullie werken! Graag zelfs want we hebben 
ervaren dat jullie fijne en eerlijke mensen zijn! Mensen die elkaar helpen en geduldig zijn, 
naar elkaar omzien en daarover ook nog eens heel bescheiden zijn. 
 
Zoals het er nu naar uitziet zal Attent gaan veranderen in een Sparwinkel. Dat betekend 
dat we gaan verbouwen! Jullie krijgen daarmee de moderne nieuwe winkel die jullie 
verdienen! Bijvoorbeeld weer ruimte bij de kassa en…. Wat ons betreft….nog meer dan 
nu gericht op jullie wensen! 
 
Jammer genoeg kunnen we nog niet precies zeggen wanneer de verbouwing in gang 
gezet gaat worden, maar neem van ons aan dat er achter de schuifdeuren naar ons 
kantoortje flink word nagedacht, gewerkt en overlegd met Spar Nederland om dit alles 
voor jullie voor elkaar te krijgen. 
 
Rest ons nog geduld. Noordscheschut werd immers ook niet in een dag gebouwd? 
 
Wij wensen jullie vooral veel liefde, gezondheid en aandacht voor elkaar in het nieuwe 
jaar 2018. 
 
Ingrid, Jacolien, Jelco, Jet, Joey, Jurjen, Marietje,  Martine, Sophia, Steffie, Sjon en Vera 
van Attent Noordscheschut 
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De 4de editie van de Top2000 avond – 28 december jl was 
weer een zeer geslaagd muzikaal feestje.  

 
Winnaar Top2000 Quiz 2017 waren dit jaar Team 100 (Sander - Bernard - 
Jorian - Joris - Arjan) en mogen zich een jaar lang de beste Top2000 
kenners noemen.  
De muziekbingo was gewonnen door Greta en Team Pol won de Muziek 
Rebus. 

De heerlijke Top2000 taarten waren gemaakt en gesponsord door De Soete 
Suickerbol - onze eigen Dicky - en van hard “kwissen” krijg je honger en 
deze hapjes werden gesponsord door Huls Worst ( familie Koster). 

De Top2000 band speelde het dak er weer af en er werd er met regelmaat 
geschreeuwd 'wie wult meer' , waar ze dan ook gehoor aangaven. 

Iedereen die op wat voor manier ook een bijdrage leverde aan deze 
gezellige avond, heel erg bedankt. 

Mede mogelijk gemaakt door Smederijen Noordscheschut en ism Dorpshuis 
de Cirkel, Noordscheschut 
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                                        Studio Tyara 
              Praktijk voor massage therapie & schoonheidsverzorging 
 
Shiatsu therapie                                                                   Schoonheidsspecialist 
Voetreflexzone therapie                                                          Visagie & Grime             
Sport therapie                                                                          Elektrische epilatie 
Manueel praktizijn®                                                                Zonnebank & Sauna 
                                                  Netty 
 E:studiotyara@planet.nl         Geeserraai 3                              www.studiotyara.nl 
                                            7938 TE  NIEUW BALINGE 
Behandling op afspraak          T:0528 321717                           Lid:NGS-ANBOS-NVST-SRBAG  
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He volk! Allemoale een 

geweldig neijoar! Mag dat wel, 

Bartes? De drei konings bint 

allang ‘ewest. Natuurlijk mag 

dat wel. Ie magt elke dag wel 

iene een goed neijoar 

toeweins’n. Moar goed, 2018 is 

het alweer. Heb ie nog goeie 

veurnemens, Bartes? Jazekers, 

minder mopper’n en het liefste 

helemoale niet meer mopper’n! 

zegt hij oavertugend. Minder 

mopper’n, hoe koom ie doar nou 

zo op dan? 

 

Nou, zo 

vlak veur 

december 

begunt dat 

geouwehoer 

weer oaver; 

wel Zwarte 

Piet’n of niet Zwarte Piet’n. 

En woar  hebt we het dan 

oaver, een sprookie!  En ik 

bin er van oavertuugd, dat 

sinds die explosie van het 

digitale tiedpark en de 

communicatieve meugelijkheden 

via de social media, Facebook 

en Twitter enzo de meins’n 

veul gevuuliger ‘eword’n bint.  

 

En iederiene wil zien plassie 

wel doen oaver een bepaald 

onderwarp, of miening wil 

oplegg’n an een aander. Kiek 

moar iens noar die Trump, of 

onze eigen Geert Wilders, of 

Silvana 

Simons. 

Ze zegt 

namelijk 

allemoal

e dat ze 

opkoomt 

veur de 

minderhe

id, moar 

ai ‘et 

goed 

beschouw

d, 

kraamt 

ze allend moar hun eigen angst 

uut. Trump is benauwd veur 

Mexicaan’, Wilders veur 

Marokkaan’, en Silvana benauwd 

veur discriminatie. En 

eigenlijks moppert en klaagt 

ze alledrei oaver ding’n wat 

volgens hun niet goed is en 

woar ze benauwd veur bint. En 

bij teegngas wilt ze de aander 

de mond snoer’n. Moar ai iene 

de mond snoert, dan ku’j niet 

meer luustern. Dat leidt nooit 

tot een goeie verbiending; dat 

leidt allend moar tot 

versnippering. Dus deurumme 

wil ik minder mopper’n. Met 

mopper’n is gieniene gediend. 

 

Bartes en Jannes  
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Moar Bartes, dat is toch 

allemoale “de ver van mien bed 

show”? Nee, dat is het niet, 

Jannes! Zo ku’j mopper’n oaver 

‘et Zwarte Diekie dat ai d’r 

niet meer langs kunt. Moar ik 

kunt ok 

redener’n 

van: Tjonge 

wat een 

mooie 

koel’n, 

menig 

Duutser zul d’r trots op 

weez’n. Of: Wat kunt ze dat 

toch rap, zo is er niks an de 

haand en zo mu’j een klein 

stokkie umme ried’n umdat er 

eindelijk wat ‘edoane wordt an 

die uutgerangeerde rioolbende. 

Ja moar Bartes, ‘et zet er 

toch ok niet uut, zoen diepe 

koele veur de deure? Dat kan 

wel weez’n Jannes. Moar die 

lui die het hardste klaagt heb 

ik op de veier 

veurlichtingsoavends die 

annekondigd en ‘ewest bent, 

niet ‘eziene. Dan vergooit 

zoen iene toch ok een beetie 

zien kaansen? Doar kan ik niet 

veule teeg’n inbreng’n, 

Bartes.        

 

En ik mark op, dat soms deur 

simpele, niet veul um et lief 

hebbende opmarkings  iene al 

giganties veur de kop wordt 

‘estoot’n.  De meins’n bint 

gewoon sneller annebraand, of 

kwetsbaarder. En volgens mij 

ku’j dat bestried’n met 

positiviteit. Wat bedoel ie 

Bartes? Wol ie oe dan nargens 

meer wat van antrekk’n? Nee 

Jannes, dat bedoel ik niet! Ie 

mut de kop niet in de buuze 

mut stikk’n. Moar ik bedoele, 

dat ai wat ziet dat niet in de 

hoake is, da’j dat meldt en 

d’r wat  mit doet en niet 

allend klaagt. Moar 

constructief de samenwarking 

zuukt. Dus niet deur te 

mopper’n, moar deur te 

“akkederen”, ja, doar is ons 

woord van het joar. Het 

betiekent: “Oaverlegg’n, 

akkereren, of akkedairen”. En 

dat is dunkt mij niet veur 

niks zo, dat 

dit woord 

‘eközen is. 

 

Varders hebt 

we toch een 

lekker 

wiendtie 

‘ehad, en 

magt we het 

gevoarlijke 

bossie an de 

Trambane weer oprumen. 

Goat we volgend joar veur de 

herkansing van de Protos 

Weering cup. En hef Martin 

Schonewille mit zien rouwende 

kater een hele biezondere foto 

‘eschöten. Zo is dat! “Moi 

Bartes,  
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten. 
Eigen transport en werkplaats 
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Toneelvereniging MENDO 
 

Mendo speelt N’Stellegie Oelewappers 

Toneelvereniging Mendo speelt op 2,3,9 en 10 februari het prachtige 
toneelstuk n’stellegie oelewappers voor alle inwoners van 
Noordscheschut en omstreken. Dit Duitse stuk geschreven door Hans 
Schimmel en naar het Drents vertaald door Ben ten Velde gaat over 3 
vrienden die thuis niks te vertellen hebben en daarom hun vertier 
wekelijks in een nachtclub zoeken. Dit gaat goed totdat nachtclub 
dame Carmen ten tonele verschijnt. Het is werkelijk een prachtig stuk 
dus komt dat zien. De kaarten zijn alleen in de voorverkoop vanaf 2 
januari verkrijgbaar bij kadoshop ‘t Miniatuurtje a €5,‐ per stuk.  

p.s. Er kunnen geen kaarten gereserveerd worden, en ook voor 
eventuele kinderen dient er een kaartje aangeschaft te worden.  

Tot ziens, tot Mendo! 
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Plaatselijk Belang Noordscheschut 

 
Beste Dorpsgenoten, 
 
Als Plaatselijk Belang wensen we iedereen het allerbeste voor 2018! 

2018 een jaar van verandering voor ons dorp. Zoals iedereen al wel gemerkt 

heeft wordt er druk gewerkt op ons Zwarte dijkje.  Er word gespit, gegraven, 

gefreesd, gezaagd  en bestraat om het centrum ons mooie dorp waardig te 

maken. En dat het mooi gaat worden daar zijn wij het als Plaatselijk belang 

wel over eens. Alle uren die de vrijwilligers van de werkgroep Zwarte dijkje in 

de vergaderstand hebben gestaan gaan nu eindelijk vruchten afwerpen. 

Zoals de meesten van jullie al wel hebben gezien tijdens de inloopdagen in de 

Cirkel, wordt het een compleet nieuw plaatje en we willen de vrijwilligers van 

de werkgroep daar toch even een veertje voor geven op een niet nader te 

noemen plaats. Fantastisch dat deze personen dit allemaal in hun kostbare 

vrije tijd hebben gedaan. Chapeau!  

Nu is het altijd het geval dat het eerst minder moet worden voor het beter 

word. Dat het omgeleide verkeer zorgt voor enige overlast in de anders zo 

heerlijk rustige straten van ons dorp, Dat staat vast. Nu roepen we jullie op tot 

het tonen van  een klein beetje mentale flexibiliteit en  te proberen  door al 

deze afgezaagde bomen het mooie bos weer te gaan zien dat er straks gaat 

komen. Even volhouden nog … 

 

Ook willen we als Plaatselijk belang iedereen bedanken voor het inzenden van 

uw reacties op de Stratenschouw. We nemen alle ideeën en suggesties mee 

en komen hier bij jullie op terug Mochten er nog verder suggesties of 

problemen zijn kunt u deze altijd schriftelijk deponeren in de gele brievenbus 

bij het Miniatuurtje. 

 
Het plaatselijk belang schenkt het Blokland en de Regenboog Strooikarren 

voor de komende winter zodat ze ook  de aangrenzende stoepen makkelijker 

‘ijsvrij’’ kunnen houden voor een ieders veiligheid. 
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Nieuws van het Zwarte Dijkje 
 

2e fase 

De volgende fase (2), is reeds begonnen. Dit is het gedeelte 

Hoveniersland‐Boogerdweg waarbij ook een begin wordt gemaakt 

met het aanleggen van het nieuwe hemelwaterriool onder de rijbaan. 

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Hoveniersland. Met de 

ondernemers is een aparte afspraak gemaakt, voor wat betreft de 

route van hun bevoorrading (aan‐ en afvoer). 

 

Permanent gewijzigde voorrangsituatie bij de brug 

De “om en om‐regeling” op de brug is omgedraaid, zodat het 

uitgaande verkeer voortaan voorrang krijgt. Deze gewijzigde 

situatie geeft nu soms nog wel enige verwarring. Ook hier 

geldt: houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte! 

 

Houd rekening met elkaar! 

Tijdens de gehele reconstructie geldt: houd rekening met elkaar, geef 

elkaar de ruimte, houdt rekening met de werklieden en pas de 

snelheid aan! Alleen op die manier kunnen wij er met elkaar voor 

zorgen dat de werkzaamheden snel en veilig uitgevoerd kunnen 

worden. 

 

Bereikbaarheid ondernemers 

De ondernemers aan het Zwarte Dijkje zijn helaas slecht(er) 

bereikbaar dan normaal het geval is. Echter: de ondernemers hebben 

hun winkels gewoon open en kunnen uw klandizie uiteraard zeer 

goed gebruiken! Koopt elders niet wat Noordscheschut u biedt! 
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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.  
 
GRAAG TOT ZIENS BIJ ATTENT NOORDSCHESCHUT 
ZWARTE DIJKJE 26, 7914 PC Noordscheschut, 0528-344191 
noordscheschut@attent.info  

Van maandag tot en met zaterdag open van 8.30 tot 19.00 uur. 
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camper huren camper kopen camper vakantie. 
 

 

www.camperfun.nl    info@camperfun.nl 
 Drostenraai  31 7914 RT  Noordscheschut   tel:  088 006 9001 
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Op donderdagavond 21 december hielden we als school een 
kerstwandeling om de geboorte van Jezus te vieren. Tijdens deze 
wandeling volgden we het licht van de sterren en gingen we op weg 
naar Bethlehem. Op allerlei plekken in het dorp werden scenes uit het 
kerstverhaal nagespeeld. 
De scenes werden gespeeld door de kinderen van groep 8. Ook de 
ouders en andere belangstellenden konden deze wandeling mee lopen. 
Aan deze oproep werd duidelijk gehoor gegeven.  
 
Op de eindbestemming stond er iets warms te drinken klaar en de 
basisschoolkinderen kregen nog een presentje van de ouderraad. Daar 
werden meteen de reisverhalen gedeeld met de medereizigers.  
Wij hebben genoten van een mooie kerstwandeling! 

 
 



‐ 26 ‐ 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Men kan op vertoon van de ledenkaart schaatsen in Kardinge op:  
 

zaterdag 17‐2‐2018 van 18.00 tot 20.00 
 

 
Er zijn een aantal voorwaarden als je hier gebruik 
van wilt maken: 
Het tonen van de ledenkaart. 
Verplicht dragen van handschoenen en muts of 
helm. 
Er is een bestuurslid v.d. vereniging aanwezig 
Ook zijn er baanwachten en is EHBO aanwezig. 
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Informatie-avond initiatief zonnepark Noordscheschut 
 

 
Duurzame energie is op dit moment een 

veelbesproken onderwerp. Iedere burger in 

Nederland heeft of krijgt er er mee te maken. 

Fossiele brandstoffen zoals olie en gas worden 

stap voor stap vervangen door energie uit 

duurzame bronnen zoals wind, zon en geothermie, etc. 

 

Ook de gemeenteraad van Hoogeveen heeft zich hier recentelijk over 

uitgesproken. Dit heeft onder andere geleid tot het vaststellen van een 

Afwegingskader zonne‐energie. In dit stuk wordt aangegeven op welke 

plaatsen er in de gemeente ruimte is voor een zonnepark en waar deze aan 

moet voldoen. Naast hele grote zonneparken, ontstaan er in Drenthe ook 

steeds meer kleine zonneparken waarin de inwoners van het dorp of de buurt 

kunnen participeren. Ook in Noordscheschut is er een locatie die mogelijk 

geschikt is voor klein zonnepark. Het stuk grond ligt ten noorden van de 

Drostenraai, hoek Molenweg. 

 

Ook al ligt er nog geen uitgewerkt plan lijkt het ons goed om een informatie‐

bijeenkomst te beleggen. Doel van de bijeenkomst is om informatie te geven 

over zonne‐energie en zonneparken in het algemeen en om reacties te peilen 

op een eventueel initiatief in Noordscheschut. En de vraag komt aan de orde 

of er mensen zijn die willen participeren bijvoorbeeld in een lokale energie‐

coöperatie. De avond wordt ingeleid door Johan ten Brinke, zelf al een aantal 

jaren nauw betrokken bij het “aanjagen” van duurzame energie in Noord 

Nederland. Ook zal er een vertegenwoordiger van de Energiewerkplaats 

Drenthe in de persoon van Christiaan Teule aanwezig zijn. De Werkplaats valt 

onder de Natuur‐ en Milieu Federatie Drenthe en ondersteunt initiatieven van 

burgers en bedrijven die energie willen opwekken. 

 

De informatiebijeenkomst vindt plaats op 23 januari 2018 om 19.30 
uur  in Dorpshuis de Cirkel, Jan Naardingweg 1.  De toegang is 
gratis en Iedereen is van harte welkom. 
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Beste Noordscheschutters, 
 
Allereerst iedereen in 2018 een fantastisch Nieuwjaar toegewenst! Het afgelopen 
jaar lijkt de bekendheid bij de inwoners wat te groeien, wat betreft het  aanvragen 
van wat geld om een idee te realiseren, dat ons dorp dient. 
 
We hebben het afgelopen jaar de stijl van aanvragen vernieuwd en dit lijkt wat 
vruchten af te werpen. Er zijn meer aanvragen gekomen en ons budget is helemaal 
op gegaan. Er waren zelfs nog wat ideeën iets te laat waardoor deze waarschijnlijk 
zullen worden doorgeschoven naar dit jaar. 
 

Er zijn weer grandioze ideeën ingediend. Even een flinke greep uit de ideeën die 
zijn ingediend en gerealiseerd, zoals: Een AED apparaat, Gamekids spelinstuif, 
Paaseieren zoeken, Onderdelen voor de Feestweek, Een verleenbare grasmaaier bij 
“tiedverdrief in vrije tied”, een nieuwe vlaggenmast bij de sluis, Knutselclub 
inloopmiddag, onderdelen voor het realiseren van een belevingsbos, Soepterrines 
voor seniorenrestaurant, activiteit SON (stamppottenbuffet/bingomiddag), de Top 
2000 (een groot succes!) enzovoort!  En ook een bedankje aan de ideeënbedenkers 
die niet zijn genoemd en/of aan diegene waarbij het idee net niet door kon gaan.  
 

Maar ook voor hen geldt in 2018: Nieuwe ronden, nieuwe kansen!  
 

Op dinsdagavond 6 februari komt de initiatiefgroep Smederijen Noordscheschut, 
bestaande uit: Paula Benjamins, Hilbert Zilverberg, Bert Marissen en Annette 
Bartels weer bij elkaar. Zij zullen zich volgens de nieuwe stijl, waarbij je dus het hele 
jaar door ideeën kunt indienen, buigen over de voortgang van de nog uit te voeren 
ideeën en de nieuw ingebrachte ideeën voor het komende jaar. 
 

Verder wijzen we er nog maar eens op, dat er nog er nog 2 plaatsen beschikbaar 
zijn, om initiatiefgroepslid te worden. Het kost niet al teveel tijd en je maakt zo 
toch deel uit van een leefbaarder Noordscheschut. Ook de jongere 
Noordscheschutter vanaf 18 jaar is van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Bert 
Marissen. bert.marissen@hetnet.nl 
 

Namens de Initiatiefgroep Dorpssmederij Noordscheschut wensen we iedereen een 
ideeënvol 2018 toe!     
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Up‐ date Belevingsbos Noordscheschut  
 

Afgelopen periode is er veel overleg geweest met verschillende partijen over 

het bos van Noordscheschut en hebben wij met 

elkaar een rondgang gemaakt door het bos.  De 

gemeente Hoogeveen heeft per 1 januari 2018 

officieel groen licht gegeven om met elkaar het bos 

aan te pakken.  Wij krijgen hierin veel steun en 

begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe die nu 

bezig is een onderhoudsplan op te zetten.   

 

Inmiddels hebben wij een vergaderwerkgroep en 

een vrijwilligerswerkgroep en met name de laatste werkgroep kunnen niet 

wachten om de handen uit de mouwen te steken en helaas momenteel is dat 

ook harder nodig dan het ooit geweest is. Door o.a. de Essen ziekte en dat het 

bos heel erg nat is, is het bos heel kwetsbaar en bij al een flinke stevige wind 

vallen de bomen om.  Bij dit soort weersomstandigheden is het ook niet aan 

te raden om dan door het bos te lopen.   

 

In december is door de gemeente Hoogeveen al een aantal bomen, die een 

gevaar opleveren voor de wandelaars, omgezaagd, zij zullen in januari 

hiermee verder gaan.  Daardoor lijkt het net of er een veldslag in ons bos 

heeft plaatsgevonden, dit heeft zeker onze aandacht.  

 

Op 10 maart tijdens de NL‐Doet dag wordt er door Wethouder Jan 

Steenbergen een officieel startschot gegeven om met ons bos aan de slag te 

gaan. Dit moment, en dat zal rond 12:15 uur zijn, wordt gecombineerd met de 

Schoonmaakdag waar wij jaarlijks op pad gaan om zwerfafval in ons dorp en 

ook in het bos op te ruimen.   

Dit schoonmaakuurtje zal voor deze 1x in de ochtend plaatsvinden.  
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In de volgende Schutse Bengel volgt een uitnodiging en meer info over onze 

NL‐Doet dag.   

 

Omdat er momenteel heel veel (stook) hout ‘los’ komt willen wij dit verkopen 

om zo een potje aan te leggen voor ons bos waarmee wij nieuwe aanplant of 

dergelijke, kunnen aanschaffen.   

 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met:  

 
Paula Benjamins‐Terpstra 
plmbenjamins@hetnet.nl  
T: 0528 ‐ 343401 
M: 06 – 17451066 
 
Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut  
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Hier een berichtje van de Gamekids, 

  
We hebben woensdagmiddag 3 jan. 

een filmmiddag gehad. 

De kinderen van de basisschool 

konden in de Cirkel de film 

‘VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3’’zien. 

Het was gezellig en we hebben erg gelachen om de avonturen 

van de MINIONS. 

In de pauze was er tijd voor een beker ranja en een zakje 

snoep. 

Tegen vieren konden de kinderen weer huiswaarts keren. 

We hebben 27 kinderen geteld. De opkomst was dus wat 

matig. 

De volgende filmmiddag staat gepland op woensdag 28 febr. 

En we hopen dan ook dat er meer kinderen zin hebben om te 

komen. 

Op 25 april organiseren we weer een springkussenfestijn. 

Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de smederijen. 

Daarvoor onze dank. 

  

WE GAAN ER DAN WEER EEN FEESTJE VAN MAKEN 

Groetjes van Alice en Marjan 
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Kom en doe mee! 
 
Op zaterdag 20 januari gaan we 
samen de verbinding aan tijdens het 
Verbindingsfestival.  

 
We gaan een brug bouwen. Een letterlijke brug die het stadscentrum verbindt 
met het Raadhuis. Een brug die inwoners en bestuurders met elkaar verbindt. 
Inwoners hebben volop ideeën en we willen steeds meer samenwerken en 
samen bouwen aan een mooie gemeente. Samen met onze inwoners, 
ondernemers en organisaties gaan wij Hoogeveen nóg mooier maken. Het 
Verbindingsfestival is bedoeld om inwoners en bestuurders dichter bij elkaar 
te brengen en inwoners meer ruimte te bieden om hun initiatieven mogelijk 
te maken. 
 
Inwoners, gemeenteraadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn samen op 
zoek naar een nieuwe manier van werken, we doen het samen, anders! We 
laten tijdens het Verbindingsfestival zien wat we al samen doen en hoe dat 
gaat. Inwoners vertellen hoe zij deze samenwerking ervaren. Het verbeterplan 
van Zwarte Dijkje in Noordscheschut is hier een mooi voorbeeld van. Ook Elim 
Energiek is aanwezig en vertelt graag hoe zij het aangepakt hebben. U kunt 
genieten van hapjes uit alle windstreken: Turkse lekkernijen, Hollandse snert, 
Molukse hapjes, ouderwetse kniepertjes en nog veel meer lekkers. U kunt 
meedoen aan workshops: ‘Praat met de raad’ of ‘Werken met Netwerken’.  
 
Programma 
Op woensdag 17 januari vindt u het programma van het Verbindingsfestival in 
het Torentje, op de website www.hoogeveen.nl en op de facebookpagina van 
de gemeente Hoogeveen (www.facebook.com/gemeentehoogeveen). Daar 
vindt u ook hoe u zich kunt aanmelden voor de workshop ‘Werken met 
Netwerken’. Voor alle andere onderdelen van het programma is aanmelden 
niet nodig. Wij zien en spreken u graag de 20e! 
 
Van harte welkom bij het Verbindingsfestival! 
Zaterdag 20 januari van 11.00 – 15.00 uur in en om het Raadhuis van 
Hoogeveen, bouwt u mee aan een nieuwe verbinding? Neem uw buren, 
familie en vrienden mee! 
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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S.O.N. 
 

 
 

Het volgende seniorenrestaurant is elke tweede dinsdag van de maand.  
U kunt zich aan of afmelden bij de dames Annie IJmker tel: 342419 of 
Hennie  Postma tel:341487.  
Meld u a.u.b. op tijd af. Minimaal een week voor de aanvang van het  
seniorenrestaurant. Gebeurd dit niet dan word het eten bij je thuis 
gebracht en worden de kosten van de maaltijd in rekening gebracht. Dit 
geld niet voor calamiteiten. 
Biljarten elke maandagochtend   09.00  -  12.00 uur 
Bewegen voor ouderen elke dinsdagochtend   09.30  - 10.30 uur 
Koersbal elke dinsdagmiddag  14.00  -  16.30 uur. 
  
Ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de Cirkel kunnen komen en toch 
graag een gezellige middag willen bezoeken, kunnen contact opnemen met:  
Annie IJmker tel: 342419 

 
                 

STELLEGIE OELEWAPPERS (CLUB DER PANTOFFELHELDEN) 
 
 

Stichting ouderenwerk Noordscheschut organiseert weer de jaarlijkse 
toneelmiddag waarvan de presentatie in handen van  MENDO is, op 2 
februari 2018,aanvang vrijdagmiddag om 14.00 uur in de rank [geref kerk] 
met het prachtige toneelstuk, stellegie oelewappers. Willem en zien 
kameraoden, Frits en Otto, hebt dan wel ’n goeje baon, maor thuus hebt ze 
niks te vertellen. Koken, wassen, strieken en de rest van de huusholding komp 
allemaol op heur scholders terechte. De vrouwen holt zich bezig met heur 
grote hobby: ‘t opvoeden van heur echtgenoten.  
 
Maor toch slaogt pantoffelhelden der in um zo af en toe ies op ‘’veziede’’ te 
gaon bij de nachtclub Esmee. En van Carmen, dat aordege wicht achter bar 
bent ze finaol kapot. Hiel vervelend wordt ‘t veur Willem as Carmen bij hum 
thuus komp en ’n tiedtie wil blieven. Nou komp ’t wel hiel slecht uut dat 
Willen zich veur daon hef as vrijgezel. De vrouwenversierder Rinus, komp 
uutgerekend op dat moment, met ‘n trainingsprogramma, dat de 
schötteldoeken moet helpen um onder de knoet van heur vrouwen uut te 
kommen. Zij vuult zich iniens net as De Drie Musketiers. Maor eigenlieks bent 
’t gewoon oelewappers. Ook is er dezemiddag een verloting met prachtige 
prijzen. 
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Op 29 november heeft de SON een stampottenbuffet georganiseerd met als 
afsluiting een Bingo. Het was een gezellige middag met  ± 35 personen .  
Het Stampottenbuffet was heel goed verzorgd door Café Troost .  
 
Deze middag werd medemogelijk gemaakt door ondersteuning van de 
Smederijen.  
 
Ook konden wij via de Smederijen een tweetal Hotspots aanschaffen die 
maandelijks bij het Seniorenrestaurant gebruikt worden.  
 
Wij hopen met de andere activiteiten ook zo’n grote opkomst te mogen 
begroeten.  
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HZN INTERIEUR DESIGN 
 
 

NOORDSCHESCHUT 
 
 

Voor al uw op maat gemaakte stalen meubels 
 

 Industrieel maatwerk 

 Eet tafels 

 Salon tafels 

 Tuin tafels 

 Picknick tafels 

 Wandmeubels 

 Industriële tafelpoten 
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KLEURPLAAT 
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“Tiedverdrief in vrije Tied” 
 

 
Voor de liefhebber, er is een stukje tuin vrij gekomen 
op ons complex achter de van Marleweg. 
 
Heb je belangstelling om een stukje te huren dan kun je contact opnemen met 
onderstaand adres. 
 
Jan Stoefzand. 
Meester Kosterweg 55 
Noordscheschut  
Tel: 342872. 

BEZORGSCHEMA 

 

Bezorgroute 1:  Amber Bruins  tel. 343752 
Dirk ten Heuvelstraat, Veenlandweg, Jan Naardingweg, 
Bloklandweg, Van der Sluisweg, Boogerdweg, Meester 
Kosterweg, van Marleweg, Drostenraai, Molenweg, Schoolpad, 
Achteromsedijk, Kanaal Oostzijde, Kanaal Westzijde, Noord 
smalle kant, Stephensonstraat, Pesserdijk, Europaweg vanaf 
schoolpad. 
 
Bezorgroute 2: Aron Bisschop     tel. 06‐14520939 
Rahderweg, Tramweg, Meester Sterkenweg, Zwarte Dijkje, 
Hoveniersland, Vijzel, Lossing, Komenij, Bieslook, Noord brede 
kant, Schooldijkje, Weg om de Oost, Coevorderstraatweg, 
Krakeel, 31e Wijk, Modderwijk, Kromme Jakken, Calkoenswijk. 
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AGENDA 

 
Datum   Wat  T.B.V.  Waar   Tijd. 

 

Januari 2018: 
19‐01  Darten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   19:30 
25‐01  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
 
Februari 2018: 
02‐02  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine    20:00 
09‐02  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
09‐02  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
10‐02   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
22‐02  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
28‐02  Terugkommorgen – Kinderbijbeldagen Hervormde Kerk    10:00 
 
Maart 2018: 
02‐03  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine    20:00 
09‐03  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
10‐03   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
22‐03  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
23‐03  Klaverjassen  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
 
April 2018: 
06‐04  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine    20:00 
13‐04  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
14‐04   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
26‐04  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. 
 

 
 


