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MAANDBLAD: februari 2018  33e jaargang no. 386 
 

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 maart 2018. !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van de Gymnastiekvereniging Noordscheschut        

 (De bengel wordt geniet op 20 maart 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: 
 

Allereerst willen wij beginnen met de hartelijke felicitatie uit te 
brengen voor Bakkerij de Soete Suickerbol met hun 40 jarig 

bestaan, maak er een mooi feestelijk jaar van en op naar nog veel meer mooie 
bakkersjaren.  
 

Leuk!! Vanaf nu krijgen wij weer met regelmaat nieuws vanuit de politiek via 
Peter Koekoek en hopen zo, gericht op Noordscheschut, alle ontwikkelingen 
voor Noordscheschut weer vanuit het ‘Torentje’ van de gemeente Hoogeveen 
te ontvangen.  Heb het idee dat het er nog nooit zoveel zijn geweest, maar 
kan het mis hebben, maar dit keer staan er heel veel kandidaten uit 
Noordscheschut op de verkieslijst voor allerlei politieke partijen.  Dat moet 
motiverend zijn als schutter om naar de stembus te gaan op woensdag 21 
maart. Laat je stem niet verloren gaan!!  
 

Waar in de politiek “de verkiezingen” belangrijk zijn om ideeën uit te kunnen 
voeren, is er binnen de Smederijen Noordscheschut deze vorm van ‘winnen’ 
omgezet naar iedereen dezelfde kans geven. Door iedereen de mogelijkheid 
te geven het hele jaar door ideeën in te leveren zijn er al vele mooie, kleine, 
unieke projecten ten uitvoer gebracht. Voor jong en oud, cultuur, natuur alles 
is voorbij gekomen. In 2018 wordt deze ingeslagen weg verder vervolgd. (zie 
blz. 12).  
 

De Schutse Bengel is weer goed gevuld met aankondiging van allerlei leuke 
activiteiten, verslagen en updates van o.a. het Zwarte Dijkje en ons bos en 
waar de opening van het Zwarte Dijkje over een paar maanden al kan plaats 
vinden zal die voor het Belevingsbos nog wel even duren want er moet heel 
wat werk verricht worden. Maar wat doe je als de opening nog wel even op 
zich laat wachten, dan ga je er gewoon “startschot” dag van maken.  Op 10 
maart wordt het startschot van de aanpak van ons bos gegeven om 12:15 uur 
door wethouder Jan Steenbergen, vooraf vindt de schoonmaakdag voor 
zwerfafval plaats en kunnen kinderen voor de wilde bijen nesten gaan maken 
die dan worden opgehangen in het bos. Kom allen tegen 11:00 uur naar het 
evenemententerrein.  
 

De kinderen hebben nog weekje school en dan is het voorjaarsvakantie. voor 
de kinderen is er weer een filmdag en terugkommorgen van de 
kinderbijbeldagen in de vakantie en wie weet kan er geschaatst worden…… 
 

Veel leesplezier,   Roel & Paula                       
www.facebook.com/deschutse.bengel  
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      J. Alberts  Molenweg 32A   

      7936 PB Tiendeveen 

      T O528 342632       

      M 06 29 24 74 73 

      W www.thunebed.nl    

      E info@thunebed.nl   
 

  Hoogeveenseweg 37, Pesse 
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Middenraai 72               Voor Uw warm en koud buffet        
7912 TL Nieuwerooord          Barbecue 
telefoon 0528‐278146             Hapjes schalen e.d 
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Voorjaarsdienst 
 

4 maart 2018 
 

Thema: 
 

Zoek je naar meer balans? 
     

  

     
Waar: in het dorpscentrum “De Cirkel”  
                 te Noordscheschut    

           Aanvang: 19:00 uur 
 

Voorganger: Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut 
 

Muzikale medewerking: Stricta Via uit Hoogeveen 



‐ 9 ‐ 
 

  

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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Beste Noordscheschutters,  
 
6 februari is de initiatiefgroep van de Smederijen Noordscheschut weer 
bij elkaar gekomen. Deze groep bestaat uit: Paula Benjamins, Hilbert 
Zilverberg, Bert Marissen en Annette Bartels. We hebben de nieuwe 
stijl; dat je dus het hele jaar door ideeën kunt indienen, geëvalueerd.   
 
De initiatiefgroep is zeer tevreden over hoe de ideeën nu aangedragen 
kunnen worden en dat er vooral flexibeler en sneller gereageerd kan 
worden op de ideeën van de inwoners van Noordscheschut.   
 
Het jaar 2018 wordt dus echt een jaar met nieuwe ronden en nieuwe 
kansen! En de eerste ideeën zijn dus alweer binnen. 
 
Soms komt het voor, dat een idee al door een ander fonds financieel 
gesteund wordt. Dan kan de initiatiefgroep datzelfde idee niet nog eens 
ondersteunen. Tenzij nauwkeurig wordt omschreven, om welk deel van 
een idee het gaat.  Bijvoorbeeld: Wil je bijvoorbeeld een burendag 
organiseren, dan kun je daar bijvoorbeeld via het Oranjefonds 
financieel door ondersteund worden. Maar wil je als activiteit met je 
buren samen bijvoorbeeld een brug bouwen, dan wordt dat een ander 
verhaal. En dan kun je bijvoorbeeld voor het realiseren van dat idee wel 
een aanvraag doen bij de Smederijen. 
 
Natuurlijk kun je al je ideeën kwijt en krijg je een reactie op korte 
termijn, of een idee al dan niet kan worden gerealiseerd. Probeer het 
gewoon, want niet geschoten is altijd mis. 
 
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 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Initiatiefgroep Dorpssmederij 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 Jannes! Moi Bartes, wat 
ko’j doen? Nou, wat een 
hartelijk ontvangst, Jannes. 
Komp et wel geleeg’n da ‘k 
langs kom? Jazeker wel! ‘k Bin 
net met de fietse bezig. De 
versnellings warkt niet zo 
goed. Ja, dat krieg ie mit dit 
weer. ’t Is kold en veule zolt 
op de weg. Ja, dat zal’t 
weez’n. Ze hadd’n in de 
Reengboage ok al “warme 
truiendag” ‘ehad. Nou, dat lek 
wel mooi met die gebreide 
truien allemoale an. En dan 

moar doen 
alsof ie het 
kold hebt. Dat 
begriep ik dan 
weer niet, 
Jannes. Ja 
Bartes, moar 
ie begriept 

wel vaker iets niet. Nou, 
Jannes ai wat op het harte 
hebt, zeg et dan gewoon! Ik 
vien oen opmarkings an de 
scharpe kaante… dat begunt hum  
te prikkel’n. Nee, Bartes 
feitelijks bin ik bliede dat 
ai d’r bent. Dan kan ik 
eindelijk weer een beetie 
ouwehoer’n. Moar kold is het 
wel, gelokkig niet glad, want 
dan kun ie mooi koom’n te 
vall’n. Nou, Jannes, ik kwame 
zoestraks hoast te vall’n, 
want mit die neie veurrangs 
situatie bij de brogge reed 
mij hoast iene van de sokk’n. 
Ja, dat is veranderd, hè? Nou, 

dat wordt nog wel e’em wenn’n 
veur de Schutters. Ie kunt oe 
ok hoaste anmeld’n in de 
Cirkel, Bartes Hoe dat zo? 
Nou, doar hold ze teengwoordig 
valpreventie, zodat ie gezond 
en fit older kunt word’n. Moar 
Jannes, hol ie mij nou alweer 
veur de gek? Ie begriept 
natuurlijk wel, dat 
valpreventie welliswoar arg 
nuttig is veur olderen. Ja, 
precies! En ai de balle 
kaatst, Jannes. Ach, Bartes, 
wees toch wiezer, we woont in 
een mooi dorp, we woont hier 
goed, d’r stoat moar 14 huuz’n 
te koop en dat zegt toch al 
genog? We hebt 2 
dokterspraktijk’n en die in’t 
centrum hef er nog een 
fysiotherapeute bij.Dat mut ok 

hoaste wel, 
ai nou oaver 
’t Zwarte 
Diekie 
loopt. Ja, 
ja, moar d’r 
komp schot 
in, zodra 

het weer het toelat. En d’r 
valt steeds meer te beleef’n. 
Hoe dat zo? Nou, lees ie gien 
kraante? D’r komp een heel 
belevingsbos, Bartes! Ja, ja, 
maak dat de katte wies. Jannes 
bedenkt zich niet, haalt het 
Olde Wief uut de kraantebak en 
lat Bartes een groot artikel 
met foto zien. Nou ja zeg. D’r 
waar’n al wat boom’n umme 

Bartes en Jannes  
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‘waaid. En ik heb wel wat 
gezaag ‘eheurd en wat volk in 
van die felgele pakkies zien 
loop’n, moar dat dit zoen 
groot project is, dat wus ik 
niet. Moar wat kan ik mij nou 
bij een belevingsbos bedenk’n? 
Bijenkorf’n, insektenhotels, 
vlindertuun’n een bos met een 
moslaag, een kruudlaag, een 
struuklaag en een kroonlaag? 
Of een bos met kabouters, 
troll’n en sprookies? Of een 
bos met een survivalbane….Ja, 
ja Bartes, de bosschop is 
dudelijk. Dat goa ie vanzelf 
zien, d’r bint al veule 
organisaties bij betrökk’n, 
d’r is een warkgroep 

op
’ericht,  Landschapsbeheer, ’t 
Plaatselijk Belang enzo kek 
mit.  Afwacht’n dus? Ja, 
eigenlijks wel. In dat 
ontwarp’n giet best veule tied 
zitt’n. Jazeker, moar het 
bossie is ok van de gemiente, 
dus doar ku’j niet zomoar in 
an de gaank. Ja, dat begriep 
ik, Jannes. Zeker weet’n?  Ik 
woarschow nou veur de leste 
keer Jannes! Ja, ja, Bartes, 
moar ie mut weet’n dat 10 
meert kun ie doar o kan mit 
doen, met de NL doe dag. Ie 
bint een beetie gevulig 
vandage, Bartes. Ik had ok 

‘eleez’n, dat de 
initiatiefgroep van de 
Smederijen van Noordscheschut 
een andere warkwieze d’r op 
noahold. Ie kunt nou 
gemakkelijker oen ideeën 
anvroag’n. Oh ja? Ja, dus ai 
nog mooie ideeën hebt, dan kun 
ie ze zo indien’n bij die 
initiatiefgroep en dan he’j ok 
zo bericht, of oen idee al of 
niet kan deurgoan. Tjonge, 
Jannes wat bin ie toch goed op 
de hoogte. Jazeker, ik kiek ok 
net e’em iets varder dan de 
gemiddelde Schutter en keek 
Bartes indringend an. Zo,zo 
dus ie doet er ok wat extra 
muite veur um een beetie 
betrökk’n te bliev’n. Ja, ik 
denke dat ik dat wel mag 
zegg’n Bartes. Moar goed 
Jannes, ie weet zoeveule en ie 
leest mij nou de les een 
beetie. Moar 
weet ie wel 
woarumme het 
Sportpark van 
Noordscheschut 
de  
“Meulewieke”word
t ‘enuumd? Nou, 
Bartes dat weet ik niet zo, 
hef dat te maak’n met de 
wiek’n die hier vrogger laag’n 
en dat er argens een meule an 
hef ‘estoane? Nee Jannes,al 
begriep ik oen gedachte. De 
voetbalveld’n van de 
voetbalclub bint an’elegd in 
de vorm van de meulewieke. En 
soms denk ik weliens, dat ie 
d’r een beste tik van 
‘ekreeg’n hebt.  Ha,ha Bartes, 
nou he’j mij toch nog, op’t 
leste.  
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Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018 
 
Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. U mag 

hiervoor alleen stemmen met een stempas. Deze krijgt u uiterlijk 14 dagen voor 
de verkiezingen thuisgestuurd. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet 
stemmen.  

 
Meenemen 
Om te kunnen stemmen, neemt u mee naar het stembureau: 

 uw stempas 

 uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) 
Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Heeft u geen 

identiteitsbewijs meer? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 

 
Iemand machtigen om voor u te stemmen 
Kunt u niet zelf gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Dan kunt u 

iemand anders machtigen om voor u te stemmen. 
 
Stempas kwijt of niet ontvangen 
Heeft u geen stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen of bent u 

deze kwijt of verloren? U kunt een nieuwe stempas persoonlijk ophalen of 
schriftelijk aanvragen bij de gemeente met het formulier vervangende stempas 
gemeenteraadsverkiezingen aanvragen.   

Schriftelijk aanvragen kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen. Persoonlijk 
aanvragen kan tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem uw 
identiteitsbewijs mee. 

 
Voorwaarden 
U krijgt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen als: 

 u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) 

 u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen 

 u niet uitgesloten bent van het kiesrecht 
 
Let op 
Een vervangende stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u aanvragen 

vanaf 7 maart. 
U kunt bij het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 ook 

stemmen voor het raadgevend referendum. 
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Stembureau Noordscheschut 
Voor Noordscheschut is een stembureau ingericht in Dorpshuis De Cirkel. Het 

stembureau is geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. 
 
Stem eens op een Schutter 
Uiteraard bepaalt iedereen zelf op welke partij en kandidaat hij/zij stemt maar 

wellicht is het aardig om uw stem uit te brengen op een Schutter. 
Er zijn diverse inwoners van Noordscheschut terug te vinden op de kandidatenlijst: 
 

 

 
 

 
 

 

 
Laten we dansen..   
Zaterdag 7 april houdt Christelijke Muziekvereniging Irene haar 
jaarlijkse showavond. Dit jaar nemen we u mee in de wereld van de 
DANS.  
De muziekvereniging zet ook dit jaar weer alles op alles om er een 
onvergetelijke en plezierige avond van te maken.   
Locatie: Vuurkörf te Nieuweroord 
Aanvang concert: 19:30  
Toegangskaartjes te koop aan de deur.  
€5,‐ per toegangskaartje (donateurs zijn 
natuurlijk gratis)  
Vergeet uw dansschoenen niet!  
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten. 
Eigen transport en werkplaats 
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Beste dorpsgenoten,  
 
Traditie getrouw openen we het seizoen met paaseieren zoeken. Dit 
jaar is dat op vrijdag 1 april. Vanaf dinsdag 3 april proberen we de 
speeltuin weer elke middag en avond open te hebben.  
  
Contributie speeltuin 2018 

  
  

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,‐ per 
gezin. Dit geldt ook voor opa’s en oma’s.   
  
  
Je kunt de contributie van 2018 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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De speeltuinvereniging organiseert ook dit jaar 

weer … paaseieren zoeken…en wel op 30 Maart 

a.s.. 

Heb je zin om gezellig mee te doen .                   

Geef je dan op …voor…!!! 27 Maart       

Vanaf 27  Maart worden er geen opgave’s meer 

aangenomen. 

De kosten zijn 2,50 per persoon 

Geef je op bij één van de onderstaande 

oppassers:    

Petra Smit, Jan naardingweg 30   

Hetty Mager, Schoolpad 
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Plaatselijk Belang Noordscheschut 

 
Wateroverlast paden achter de Boogerdweg en de Jan Naardingweg 
 
Wij hebben hier navraag over gedaan bij de gemeente. De paden zijn geen 
eigendom van de gemeente! Derhalve zijn de aanwonenden 
(woningeigenaren) en de betreffende woningbouwverenigingen 
Woonconcept (t.a.v. de Jan Naardingweg) en Domesta (t.a.v. de Boogerdweg) 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van deze paden. 
Vanuit wijkbeheer van de gemeente is hierover inmiddels wel een melding 
gedaan bij de beide woningbouwverenigingen maar het blijft dus de 
verantwoordelijkheid van de aanwonenden en Woonconcept/Domesta om dit 
samen op te pakken en de situatie te verbeteren. 
 
Verkeersspiegel Mr. Kosterweg 
 
Vanuit het dorp/aanwonenden is er een vraag gesteld om een spiegel te 
plaatsen t.h.v. Mr. Kosterweg 6. Dit om de verkeersveiligheid op dat punt te 
verbeteren. Hierover kregen wij vanuit de gemeente de volgende reactie: 
Verkeersspiegels plaatst de gemeente in principe niet. Het zorgt meer voor 
schijnveiligheid dan dat het echt werkt. Auto's lijken in de spiegel namelijk 
kleiner dan ze in werkelijkheid zijn en de afstand wordt dan ook vaak verkeerd 
ingeschat met alle mogelijke gevolgen van dien. 
De enige situaties waar spiegels wel worden geplaatst, is op kruispunten 
buiten de bebouwde kom waar je geen of nauwelijks uitzicht hebt vanaf de 
zijweg. Vaak door bomen. 
De situatie bij de Mr. Kosterweg is in een haakse bocht. Dat is geen locatie 
waar een verkeersspiegel uitkomst kan bieden. 
Het advies is dan ook om daar gewoon rustig te rijden, dan is er voldoende 
ruimte. In de bocht is de straat 6 meter breed. 
Vanuit Plaatselijk Belang onderstrepen wij het belang van verkeersveiligheid 
en begrijpen en delen het standpunt van de gemeente in deze. Houd rekening 
met elkaar. Dat is de beste verkeersveiligheid! 
 
Zwarte Dijkje 
 
De werkzaamheden lopen redelijk op schema. Wanneer Koning Winter niet 
harder toeslaat dan tot op heden het geval is, dan zal de opgestelde planning 
binnen de gestelde tijd kunnen worden uitgevoerd.  
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De Werkgroep Zwarte Dijkje komt nog steeds regelmatig bij elkaar om de 
puntjes op de ‘i’ te zetten en om doorlopend controle te houden of de 
werkzaamheden conform wens worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er 
continu overleg gevoerd met de aannemer en de gemeente om de laatste 
eindjes aan elkaar te knopen en zo gezamenlijk te komen tot het gewenste 
resultaat.  
Dat dit niet altijd even eenvoudig is mag duidelijk zijn. Plaatselijk Belang 
spreekt dan ook haar grootste respect uit voor de wijze waarop de werkgroep 
haar werk blijft doen. Klasse! 
 
Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Zo komen er af en toe meldingen 
binnen over verkeersborden en/of afzettingen die niet helemaal goed staan 
en daardoor een voetpad geheel of gedeeltelijk blokkeren. Dergelijke 
meldingen graag centraal aanleveren bij Plaatselijk Belang via 
m.m.schonewille@home.nl of deponeer uw vraag of opmerking in de gele 
brievenbus van Plaatselijk Belang bij het ’t Miniatuurtje.  
 
Uiteraard kunt u zich de tijd van de melding ook besparen door zelf even een 
bord of een hek recht te zetten. De werklieden proberen er zo goed mogelijk 
op te letten maar ook zij zijn gewoon mensen die af en toe een steekje laten 
vallen. Laten wij elkaar hier even helpen zodat er zo min mogelijk spaanders 
vallen. 
 
Het zal voorlopig nog wel even behelpen blijven op het Zwarte Dijkje. Maar de 
lente komt er aan, de dagen worden langer en dat geeft de burger moed om 
het oog te houden op het uiteindelijke resultaat en de rommel zijn we dan 
vast en zeker gauw weer vergeten! 
Wanneer er verder nieuws te melden valt over het Zwarte Dijkje dan zal dat in 
de volgende editie van de Schutse Bengel zijn, via de Facebookpagina van de 
Schutse Bengel en/of via de website van Plaatselijk Belang: 
www.noordscheschut.com  
 
Hartelijke groet, 
 
Bestuur Plaatselijk Belang Noordscheschut 
 
 
 



‐ 25 ‐ 
 

 

 

 
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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Van 24 januari tm 3 februari waren de nationale voorleesdagen. Dit jaar stond het boek 

Sssst! De tijger slaapt centraal. De tijger slaapt en we willen haar niet wakker maken. Er is 

alleen een probleem: alle dieren moeten erlangs en de tijger ligt vreselijk in de weg. 

Gelukkig heeft de slimme kikker een idee: alle dieren zweven om de beurt met een ballon 

over de tijger heen.  

In de onderbouwgroepen hebben we over dit prentenboek geknutseld, gezongen, 

gespeeld, een app op de i‐pad gedaan , gegymd en nog veel meer. We hebben dit project 

samen met de ouders, opa’s en oma’s en oppasmoeders afgesloten in het speellokaal. 

Elke groep gaf een kort optreden en daarna konden de kinderen laten zien wat ze 

allemaal gedaan hadden. Ook de gemaakte werkjes mochten toen mee naar hus. 

Een drukke, gezellige afsluiting van een heel leuk project! 
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Fysiotherapie Hollandscheveld‐Noordscheschut gaat verhuizen. 
 

De locatie Noordscheschut, welke op dit moment is gevestigd op het terrein 
van voetbalvereniging Noordscheschut, gaat verhuizen naar de nieuwe 
huisartsenpraktijk Noordscheschut van Dr. Dahler.  
 
Tijdens de huidige verbouwing van de huisartsenpraktijk aan het Zwarte Dijkje 
30 wordt ook een moderne praktijk voor Fysiotherapie ingericht. Deze zal 
voor de bouwvakvakantie klaar zijn en dan samen met de huisarts worden 
betreden.  
Fysiotherapie Hollandscheveld‐Noordscheschut is verheugd met de nieuwe 
locatie midden in het dorp. 
 
De nieuwe locatie zal alle werkdagen geopend zijn en bereikbaar blijven onder 
hetzelfde telefoonnummer 0528‐342080. 
 
De locatie Hollandscheveld in het eerste lijn gezondheidscentrum aldaar blijft 
uiteraard gewoon bestaan. 
 
Voor de laatste ontwikkelingen kunt u een kijkje nemen op onze website 
www.fysiotherapiehollandscheveld.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Henriëtte Corba 
 

 
Ds. Kooimanstraat 42a  
7913 AX Hollandscheveld 
Tel (0528) 342080 
Fax (0528) 341534 
 
mail@fysiotherapiehollandscheveld.nl 
www.fysiotherapiehollandscheveld.nl  



‐ 31 ‐ 
 

 

 

 

 

 
 



‐ 32 ‐ 
 

 

 

   



‐ 33 ‐ 
 

 
 

 
 
 

Heeft u binnenkort een familiedag 
of een ander feestje? 

                                        
                                                  

Dan kunt u de speeltuin huren!! 
De huur van de speeltuin bedraagt €15,00 per dagdeel. Het is 
mogelijk om de tent erbij te huren voor €15,00 extra per dagdeel. We vragen dan vooraf een 
bedrag van €20,00 borg, die u natuurlijk terug krijgt wanneer de tent in goede staat is na 
gebruik.  
De speeltuin wordt alleen verhuurd buiten de openingstijden. 
 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jarno Smit 
Jan Naardingweg 30    0528‐264150 

 
 

 
 

Als iedere seconde telt….. Reanimatie groep Noordscheschut. 
 
In het voorjaar 2018 is er weer de mogelijkheid om een cursus te volgen voor 
reanimeren en bedienen AED. 
Het betreft 2 cursusavonden waarna je gecertificeerd bent voor reanimatie en 
bedienen AED.  
Deze cursus wordt betaald vanuit de Smederijen Hoogeveen.  Na de cursus 
meldt je je aan bij HartslagNu.nl.  
Bij een calamiteit krijg je een SMS met daarin het verzoek om hulp toe te 
passen.  
Wilt u meedoen, graag een mail of telefoontje naar:  
Joke Nijmeijer, 
Van Marleweg 25 
7914 RB Noordscheschut tel: 343107. 
Mailadres: jb.nijmeijer@ziggo.nl 
 
Al in het bezit van reanimatie diploma en 
bedienen AED en volgt u de cursus via bv uw 
werk/ sportvereniging. Meld u zich aan bij www. 
HartslagNu.nl   
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Belevingsbos Noordscheschut:  
 

De werkgroep wordt ingehaald door onvoorziene gebeurtenissen in het bos, 

zoals bijvoorbeeld de essenziekte, die flink heeft toegeslagen in ons bos en 

voor ingrijpende veranderingen heeft gezorgd.  Want als het de storm niet 

was die al vele en vele bomen hebben doen ‘sneuvelen’ dan wel de 

zaagwerkzaamheden die moesten worden uitgevoerd i.v.m. veiligheid van 

wandelaars.  Ook de vele neerslag, al vanaf de zomervakantie, zorgt ook voor 

extra aandachtspunten die nog niet eerder in beeld waren.  De afgelopen 

periode is dan ook opnieuw met allerlei partijen zoals bijv. Waterschap een 

rondgang gemaakt door het bos om alles goed in kaart te krijgen.  

Tot 1 maart mag er gezaagd worden en dan begint het broedseizoen en dan 

kunnen dat soort werkzaamheden pas in het najaar weer worden opgepakt. 

Er komt nu wel veel ‘stookhout’ los en dat mogen wij verkopen voor een zeer 

schappelijk prijs van € 40,00 de kub en het hout wordt in stukken van 30cm 

aangeleverd. Heb je hier belang bij, neem dan even met Paula Benjamins ( 06‐

17451066) contact op.  

 

Ondertussen willen wij kijken of wij met de vrijwilligers kleinere doelen 

kunnen realiseren zoals het ophangen van nesten en insectenhotels voor o.a. 

wilde bijen.  Deze nesten en insectenhotels willen wij met de kinderen samen 

maken op de Schoonmaak & Startschot dag van ons bos op zaterdag 10 

maart.    

 

Van 11:00 – 12:00 gaan wij eerst weer door het dorp en bos om alle 

zwerfafval op te ruimen en na het startschot rond 12:15 

uur kunnen de kinderen aan de slag voor de wilde bijen 

en andere insecten.  Op het evenemententerrein hebben 

wij een tent staan, met kachel en zorgen wij voor een 

kopje koffie/thee en een broodje.   

 

Ook is er een Imker die alles kan vertellen over de bijen 

en Landschapsbeheer Drenthe zal zich ook presenteren.   
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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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Zomerbraderie 2018 in Noordscheschut 

 
Noteer alvast in uw agenda!!!! 

 
De ondernemersvereniging Noordscheschut organiseert in 
samenwerking met organisatiebureau Wildro zaterdag 9 juni 
een zomerbraderie van 9.00 tot 17.00 uur 
 
Omdat er op dit moment druk wordt gewerkt aan 
reconstructie van het Zwarte Dijkje en dit waarschijnlijk niet 
klaar is in juni, zal dit jaar de zomerbraderie en de 
(kinder)rommelmarkt rondom de Cirkel worden gehouden. 
 
Meer informatie zal volgen in de volgende Schutse Bengel. 
 
Namens de Ondernemersvereniging en organisatiebureau 
Wildro  
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Rodney Hassing (12) wil heel graag iets terugdoen 
voor Make-A-Wish 
 
Op zaterdag 9 juni gaat Rodney Hassing uit Noordscheschut een 
wenstafette loop doen in Apeldoorn. Lichamelijk kan hij dat eigenlijk 
helemaal niet aan. Maar met behulp van zijn KNO arts en medicatie wil 
hij dit toch erg graag doen. 

De Wenstafette is een estafetteloop, waarbij voormalig wenskinderen zoveel 
mogelijk rondjes gaan rennen voor Make-A-Wish Nederland. Jong en oud 
geven ‘de kracht van een wens’ door. De deelnemers laten zich sponsoren, 
met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor MAWN, zodat de ‘kracht van 
een wens’ doorgegeven kan worden aan zoveel mogelijk kinderen met een 
ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. 

Vijf jaar gelden mocht hij samen met zijn mede gezinsleden zijn wens 
vervullen door samen op vakantie te gaan. Wat zonder hulp van Make A 
Wish Nederland niet kon worden verwezenlijkt door zijn ziekte. Deze 
vakantie is heel goed voor hem geweest, en zijn mede gezinsleden. Want bij 
een levensbedreigende ziekte draait het immers altijd om de zieke in een 
gezin. 

Het gezin heeft er van genoten, en Rodney wil nu graag zelf mee helpen 
geld in te zamelen. Zodat er nog vele zieke kinderen ook hun wens kunnen 
laten uit komen. Hiervoor heeft de 12- jarige doordouwer uit Noordscheschut 
natuurlijk wel sponsors nodig . Wie Rodney en dan natuurlijk Make- A- Wish 
Nederland wil steunen kan via de volgende link een donatie doen en meer 
informatie krijgen over de  WENSTAFETTELOOP 
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De Soete Suickerbol’ viert 40-jarig jubileum  
 

Wie Noordscheschut zegt, denkt gelijk aan ‘het knusse bakkerijtje De Soete Suickerbol’ 
aan het Zwarte dijkje. En dat is ook geen wonder, deze week bestaat de winkel van de 
familie Bosman 40 jaar. En wie de huidige bakker Dick Bosman kent, weet dat dit feestje 
niet ongemerkt aan de klanten voorbij gaat.  
 
Op 15 februari 1978 opende Henk Bosman voor de eerste keer de deur van de bakkerij 
op de huidige locatie. In 2000 was Dick klaargestoomd door zijn vader om de zaak over te 
kunnen nemen. Ook het geheime recept van de krentenwegge heeft Dick mogen 
overnemen en zit nog steeds in het uitgebreide assortiment van de bakkerswinkel. Maar 
Dick ontwikkelde zelf ook een specialiteit, de taai‐taai die het gehele jaar door te 
verkrijgen is in de winkel , en zelfs tot over de landsgrenzen heen bekend is om zijn 
unieke smaak. Sinds 2007 beschikt de bakkerij ook over een terras waar onder het genot 
van een kop koffie of thee Schutse rolletjes of een ander heerlijkheid wordt geserveerd. 
Maar ook voor het bedrijfsleven is de Soete Suickerbol vaste leverancier geworden van 
brood en banket.   
 
Traktaties voor klanten: Natuurlijk zijn de aankomende maanden van allerlei acties om 
het 40‐ jarig bestaan te vieren. En het door bakker Dick bedachte scrol‐event, dat elke 
keer duizenden deelnemers trekt, zal maandelijks op Facebook een plaatsje krijgen. 
 
Straat theater komt terug: Jaren terug heeft de bakker samen met een aantal vrienden 

een straattheater opgevoerd op het plantsoen voor zijn winkel, wat toen een geweldig 
succes was. Om zijn klanten te bedanken wil Dick aankomende zomer eenmalig weer een 
straattheater opvoeren. Hiervoor is de crew nog druk in de voorbereiding.
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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 

 
                 

Wat was het weer lachen om die ´stellegie oelewappers´ ‐  Mendo 2018.  
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Zet  het alvast in uw agenda: Zaterdag 30 juni organiseren wij weer 
Kunstzinnige Tuinen. Wij zijn druk bezig om mooie tuinen met bijzondere 
kunstenaars te combineren.  Voor informatie mail naar  
kenc‐noordscheschut@kpnmail.nl 
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Noordscheschut in de gemeenteraad ’14‐‘18 
De afgelopen vier jaar mocht ik, namens het CDA, Noordscheschut 

vertegenwoordigen in de Hoogeveense gemeenteraad. Hoewel ik sinds 2015 

niet meer in het dorp woon, blijf ik het dorp en wat daar allemaal gebeurt 

volgen. Ik ben er toch geboren, heb er bijna dertig jaar gewoond, ben er 

jarenlang naar school gegaan en naar de kerk en bovendien wonen mijn 

ouders er nog steeds.  

 

Na het vertrek van Anno Wietze naar Appingedam, waar hij burgemeester 

werd, mocht ik de Schutse belangen verdedigen en dat heb ik met veel plezier 

gedaan. In de afgelopen periode hebben we aandacht gevraagd voor de 

belabberde kwaliteit van het asfalt op de Coevorderstraatweg en dat zal nog 

dit jaar worden aangepakt.  

 

Achter de schermen hebben we het college ook voortdurend achter de broek 

gezeten voor kavels voor nieuwe woningen en ook daar lijkt nu weer schot in 

te komen. Ook vroegen we aandacht voor het Zwarte Dijkje en deze periode 

kreeg dat een flinke opknapbeurt. Het dorp kreeg daarbij de ruimte om dat te 

doen zoals het haar zelf goed leek. Best spannend voor de gemeente en de 

gemeenteraad om zoiets helemaal aan een dorp over te laten en je er niet 

mee te bemoeien, maar de werkgroep heeft fantastisch werk geleverd.  

 

Eigenlijk wisten we ook al wel dat Noordscheschut dat zou kunnen. Een paar 

jaar geleden gaven we VV Noordscheschut ook al het onderhoud van De 

Meulenwieken in eigen beheer omdat zij dat zelf eigenlijk veel beter kunnen 

dan de gemeente.  

 

En hoe mooi was ook niet het theater op het water ter ere van het 250 jaar 

bestaan van het dorp, een typisch voorbeeld van welke grote dingen een klein 

dorp zelf kan organiseren. Ik ben dus trots op mijn oude dorp en ik ben blij en 

trots dat ik mij deze periode voor Noordscheschut heb mogen inzetten.  
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De komende raadsperiode wil ik dat graag weer doen, maar dat is natuurlijk 

aan jullie. Voor de komende verkiezingen staan er drie Schutters op de CDA‐

lijst: Aaf‐Tineke Bisschop‐Hiemstra, André Koster en ik zelf. En we hebben 

volop plannen. We zullen de wethouder houden aan zijn belofte om de 

Coevorderstraatweg op te knappen. En er moet nu echt vaart gemaakt 

worden met kavels voor nieuwe woningen, al te lang moeten Schutters 

noodgedwongen vertrekken uit het dorp.  

 

Natuurlijk hebben we ook plannen voor de hele gemeente. Zo willen we een 

snelweg naar Twente, een HBO‐opleiding, goede fietspaden, een kanaal in de 

Alteveerstraat, een poppodium, betaalbaar begraafbeleid en een 

natuurbegraafplaats. We willen ook aandacht voor jonge mantelzorgers, 

onderwijs dat past bij de banen die er zijn, goede zorg inclusief een 

volwaardig Bethesda, een veilige gemeente en een gemeente die inzet op 

duurzaamheid, goede dienstverlening en een zuinig financieel beleid.  

 

Samen met mijn CDA‐collega’s hoop ik de komende jaren ook deze plannen 

voor mekaar te maken.  

 

Mis je iets? Heb je een vraag? Of wil je iets aan me kwijt? Dan kun je me 

natuurlijk altijd bellen.  

Peter Koekoek 

06‐29318901 
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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. 

 

Februari 2018: 
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 
09‐03  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
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 
13‐04  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
14‐04   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
26‐04  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
 
Mei 2018: 
11‐05  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
12‐05   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
24‐05  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. 
 

 
 


