
Door Nicole Donkervoort

Het is min of meer allemaal begon-
nen met die ene vraag van Hendrike 
Troost aan het bestuur van Stich-
ting Samenwerking Noordscheschut 
(SSN). Of tijdens de feestweek de 
feesttent gebruikt zou kunnen wor-
den voor een 70’s & 80’s party voor 
oud-personeelsleden van café Troost. 
De bestuursleden reageerden positief, 
maar het bleek organisatorisch las-
tig om alles goed op de rit te krijgen, 
waardoor Hendrike er alsnog van af-
zag.

Gambiavirus

Dat het nu alsnog van de grond 
komt, is te danken aan Marco Schone-
wille, een van de bestuursleden van 
SSN. En daar zit een bijzonder ver-
haal achter. De inwoner van Noord-
scheschut zet zich sinds een aantal 
jaren in voor Gambia. ,,Ik ben besmet 
geraakt met het Gambiavirus, aan-
gestoken door mijn werkgever Wim 
Annen’’, vertelt hij. In 2011 kwam 
Schonewille in Gambia in contact met 
een hoofdonderwijzer van een school 
met 1200 kinderen, die in zijn eigen 
woonplaats een kleinere basisschool 
wilde bouwen. Schonewille wilde daar 
graag bij helpen want ‘Education is a 
right’, zo vindt ook hij.

,,Ineens schoot mij het idee van 
Hendrike weer te binnen. Samen zou-
den we een heel eind komen en het 
zou toch prachtig zijn wanneer we dit 
goede doel aan de avond zouden kun-
nen koppelen.’’ Gezamenlijk met zijn 
vrouw Mirjam en Toos en Arie Burg-
graaf, eveneens actief voor Gambia, 
én café Troost besloot Schonewille de 
schouders eronder te zetten en ‘Back 
to Troost, a 70’s & 80’s disconight’ te 
organiseren. ,,Er werd destijds eens 
per maand een discoavond gehouden. 
Dat was ontzettend leuk. Ja, er hing 
een andere sfeer dan in Hoogeveen. 
Het was als het ware een dorpsfeest-
je’’, herinnert Schonewille zich. ,,Ik 
heb er zo’n drie jaar van meegekre-

Back to troost, a 70’s & 80’s disconight

reünie en benefietavond ineen

Marco Schonewille (midden) en zijn medeorganisatoren hopen op een geweldige discoavond met uiteraard 
een mooie opbrengst voor Gambia. Foto André Weima

NOORDSCHESCHUT - Oude 
tijden herleven op 25 augustus 
tijdens ‘Back to Troost, a 70’s 
& 80’s disconight’. Een reünie 
en benefietavond ineen, want 
de volledige opbrengst komt 
ten goede aan een onderwijs-
project in Gambia, West-Afri-
ka. ,,Een unieke en eenmalige 
avond waarin de sfeer van wel-
eer weer zal worden opgeroe-
pen’’, belooft medeorganisator 
Marco Schonewille. De tent is 
open vanaf 20.30 uur, waarna 
om 21.00 uur het feest losbarst.
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Baggeren in
nieuweroord en
noordscheschut

NIEUWEROORD - In de tent 
op het sportveld wordt zondag 
een tentdienst gehouden. Voor-
ganger is ds. J.S. Telgenhof uit 
Nieuweroord. Het thema van de 
dienst is ‘Veilig in de storm’. Mu-
zikale medewerking wordt ver-
leend door Ruach Musterion uit 
Dedemsvaart. Aanvang 16.00 uur.

TIENDEVEEN - Het is weer de 
tijd van de dorpsfeesten. Niet al-
leen Nieuweroord viert deze week 
feest, ook Tiendeveen gaat los. 
De festiviteiten zijn daar dins-
dag nog enigszins voorzichtig 
van start gegaan, maar inmiddels 
draait ook daar het dorpsfeest 
op volle toeren. Woensdag waren 
er spectaculaire waterspelen en 
gisteren werd gestreden om de 
‘Strijd om de gouden klomp’, of-
tewel een meerkamp met allerlei 
boerenspelen waarbij het mod-
derbad niet ontbrak. Vanavond 
binden de straten de strijd met 
elkaar aan in de actieve spelshow 
‘Ik hou van Tiendeveen’. Morgen 
staat een fietstocht op het pro-
gramma. Er kan gestart worden 
vanaf 13.15 uur bij dorpshuis 
De Eiken. De feestweek wordt ‘s 
avonds afgesloten met een feest-
avond met livemuziek.

NIEUWEROORD - Het Dage-
lijks Bestuur stelt het Algemeen 
Bestuur van waterschap Reest 
en Wieden voor een krediet be-
schikbaar te stellen van 300.000 
euro voor het uitbaggeren van 
het Linthorst Homankanaal (tus-
sen Beilen en Noordscheschut) 
en het benedenstroomse deel 
van de Middenraai. De beide 
scheepvaartkanalen zijn vroeger 
als vaarweg aangelegd. In beide 
kanalen vindt geen scheepvaart 
meer plaats. Nu zijn ze in gebruik 
voor de wateraan- en afvoer van 
de omliggende gebieden. In het 
verleden is er nooit gebaggerd 
en heeft enkel maaionderhoud 
plaatsgevonden. De aanwas van 
bagger is inmiddels dusdanig dat 
de aanwezige bagger de aan- en 
afvoer van water kan belemme-
ren. 

Onder ‘normale’ omstandig-
heden leidt het aan- en afvoeren 
van oppervlaktewater via het 
Linthorst Homankanaal (tussen 
Beilen en Noordscheschut) niet 
tot grote problemen, maar bij 
grote waterhoeveelheden kan er 
bovenstrooms wateroverlast ont-
staan, die te maken heeft met de 
beperkte afvoercapaciteit. In het 
Linthorst Homankanaal zat in 
2008 over de totale lengte 112.550 
m3 baggerspecie. Inmiddels is 
tussen de kruising Oude Diep en 
halverwege Kanaalweg al uitge-
baggerd. Momenteel wordt hal-
verwege Kanaalweg tot Tiende-
veen uitgebaggerd. Vervolgens 
moet het restant van het Lin-
thorst Homankanaal nog worden 
aangepakt, evenals het eerste 
deel van de Middenraai.

De Middenraai - evenwijdig 
aan het Linthorst Homankanaal 
- loopt tussen Westerbork en 
Nieuweroord. Het kanaal heeft 
een lengte van bijna 16 kilometer 
en is vroeger gegraven voor de 
afvoer van turf. Dit kanaal is in 
beheer en onderhoud bij het wa-
terschap en is nu belangrijk  voor 
de water aan- en afvoer van de 
omliggende gebieden. In de Mid-
denraai ligt 35.000 m³ bagger.

In 2010 is een bedrag van 
650.000 euro beschikbaar gesteld 
voor de eerste fase van het bagge-
ren van beide kanalen. Hiervoor 
is (en wordt) uit het Linthorst Ho-
mankanaal over een lengte van 
7,5 kilometer een hoeveelheid 
51.200 m³ baggerspecie verwij-
derd. In een volgende fase wordt 
het benedenstroomse deel van 
het Linthorst Homankanaal (2,4 
kilometer) aangepakt en het eer-
ste (benedenstroomse) deel van 
de Middenraai (5,8 kilometer).

Uit de HoogeveenscHe coUrant van 3 april 1987

Comité Gezond Verstand Boeren 
voert actie tegen mestbeleid
TIENDEVEEN - De boeren zijn het niet eens met het beleid 
van minister Gerrit Braks van Landbouw en Visserij. Vooral 
de manier waarop de bewindsman de mestproblemen denkt 
op te lossen vindt geen genade in de ogen van vooral de klei-
nere agrariërs. Bovendien ontstond er nogal wat opwinding 
over de mestformulieren dat zelfs landbouwvoorlichters er 
geen raad mee weten. ,,Niet doorheen te komen”, verzucht 
Wolter Strijker uit Tiendeveen.

,,Drie maanden geleden heb ik alle gegevens keurig opgegeven bij het 
ministerie en nu moet ik weer opnieuw beginnen. Voor elke diersoort heb 
ik een formulier ontvangen (in totaal tien stuks) terwijl ik uitsluitend 
rundvee houd. Als dit normaal is wil ik van de minister wel eens weten 
wat abnormaal is”. Strijker heeft, samen met een aantal collega’s, het 
Comité Gezond Verstand Boeren opgericht dat aktie gaat voeren om de 
mestformulieren oningevuld terug te sturen. 

Het comité (,,We zijn geen politieke groepering, iedere boer is welkom”) 
werd in het leven geroepen omdat het Drents Landbouw Genootschap 
(DLG) er niets voor bleek te voelen een aktie op provinciaal niveau te 
coördineren. ,,Het DLG laat haar leden in de streek”, oordeelt Strijker. 
,,Maar ja, de voormalig staatssekretaris Ploeg heeft in een afscheidsin-
terview al gezegd dat hij visie mist bij de standorganisaties. De aktie die 
we op touw zetten dient niet beperkt te blijven tot het Middenveld. We 
proberen de boeren uit geheel Drenthe te mobiliseren”. Daartoe wordt 
maandagmorgen in de Hoogeveense Mauritshal een bijeenkomst gehou-
den waar de oningevulde mestformulieren ingeleverd kunnen worden.” 
…

NIEUWEROORD - De 44ste feest-
week Nieuweroord is in volle gang. 
En hoe. De weergoden zijn het dorp 
in prima gezind en het bestuur heeft 
haar uiterste best gedaan een leuk 
programma in elkaar te draaien. 
Woensdag barstten de activiteiten 
los met kinderactiviteiten (zie foto). 
Gisteren stond traditioneel in het te-
ken van de motortocht en fietstocht. 
Ook werd een dartskampioenschap 
gehouden. Vandaag draait het in het 
dorp allemaal om de Middeleeuwen 
meegekregen. Jeugdsoos The Bronx 
verzorgt bovendien vanaf 20.30 uur 
een feestavond, die in het teken staat 

van ‘I love the 90’s’. Nog tot en met 
zondag is er van alles te beleven in 
het dorp. Zo gaat de feestweek mor-
gen verder met eerst een kinderac-
tiviteit. Om 10.00 uur wordt voor de 
kinderen een bingo gehouden. Om 
13.00 uur begint de zeskamp op het 
sportveld. De showband Sez You ver-
zorgt vanaf 20.00 uur een optreden 
tijdens de grote feestavond. Kaarten 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij Jannie Haveman aan de Slag 1. De 
festiviteiten worden zondag traditi-
oneel afgesloten met een tentdienst. 
Zie elders deze pagina.

Foto André Weima

Ondernemer 
uitgelicht

nieuweroord geniet van
jaarlijkse dorpsfeest
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NOORDSCHESCHUT - Tuincen-
trum Strijker ondergaat momenteel 
een metamorfose. Er wordt een nieu-
we ingang gerealiseerd, wat tevens is 
aangegrepen om vrijwel de hele zaak 
opnieuw in te richten. De nieuwe en-
tree is zichtbaar vanaf de Weg om de 
Oost, maar om daar te komen blijft 
het noodzakelijk om het Krakeel op 
te rijden. Er is aan de achterzijde van 
het tuincentrum een nieuw parkeer-
terrein aangelegd. De eerste werk-
zaamheden zijn al zo’n anderhalf 
jaar geleden van start gegaan. Eerst 
zijn de parkeerplaatsen aangepakt, 

vervolgens is een nieuwe kas gezet. 
Na de zomer moet het meeste werk 
klaar zijn. Als alles meezit zou dat in 
september al kunnen zijn. Volgend 
jaar wordt echter nog de inrit naar 
het tuincentrum aangepakt. Momen-

teel heeft Tuincentrum Strijker een 
verbouwingsopruiming met kortin-
gen tot 50 procent op alle buitenpot-
ten en waterornamenten. Daarnaast 
zijn heel veel artikelen scherp ge-
prijsd.

Verbouwingsopruiming
bij tuincentrum strijker

gen. In 1990 werd er een punt achter 
gezet. Ik was toen 18. Wat we willen 
bereiken is dezelfde gezelligheid van 
vroeger terug zien te krijgen.’’

De personeelsleden van café Troost 
die in de jaren ‘70 en ‘80 achter de 
bar stonden, zijn op 25 augustus aan-
wezig. En ook de dj van toen, de in-
middels 53-jarige Nico Houwer, wordt 
‘afgestoft’. ,,Deze groep jeugdige seni-
oren zullen laten zien dat de ‘oudjes’ 
het nog lang niet verleerd zijn’’, zegt 
de inwoner van Noordscheschut la-
chend. De hoop is uiteraard dat veel 
bezoekers van toen naar de feesttent 
komen, maar ook de jeugd van nu is 
meer dan welkom. De avond krijgt ex-
tra cachet door een optreden van René 
Karst en een officiële Amstel Veiling. 
Schonewille legt uit: ,,Iedereen die 
een drankje koopt ontvangt een bon-
netje waarmee hij of zij kans maakt 
op leuke prullaria van de bierbrouwer, 
zoals bijvoorbeeld een dienblad of T-
shirt. Kortom, het wordt een complete 
avond.’’ 

smederijverkiezinG

Op voorhand lijkt het initiatief ge-
dragen te worden door het dorp, ge-
zien het feit dat het veel stemmen 

kreeg tijdens de Smederijverkiezing. 
Daarmee werd 2500 euro in de wacht 
gesleept. ,,Hierdoor zijn de aanloop-
kosten gedekt. Verder wordt noch de 
organisatie noch café Troost er beter 
van. De netto-opbrengst van de bar en 
het entreegeld gaan volledig naar het 
goede doel.’’

De hoop is dat in ieder geval drie-
honderd personen Back to Troost be-
zoeken. ,,Maar het zou nog veel mooi-
er zijn wanneer dat er vijfhonderd of 
zelfs nog meer zijn.’’ Kaarten zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij café 
Troost in Noordscheschut en Gree’s 
Feestwinkel in Hoogeveen. Het leuk-
ste is wanneer iedereen het feest ver-
kleed bezoekt. Wie die kleding haalt 
bij Gree’s Feestwinkel ondersteunt 
ook weer het goede doel, want 20 pro-
cent van de opbrengst gaat, zo heeft 
eigenaresse Greetje beloofd, naar het 
onderwijsproject.

Hoeveel geld er met de benefiet-
avond zal worden opgehaald, durft 
Schonewille niet te zeggen. Wel bena-
drukt hij dat elke euro naar het onder-
wijsproject gaat. De bedoeling is dat 
voor dit project een speciale stichting 
in het leven wordt geroepen. ,,Wij wil-
len er namelijk grip op houden, om 
te voorkomen dat na een aantal jaren 
bijvoorbeeld dingen toch gaan verslof-
fen.’’ Voordat de stichting wordt opge-
richt, wil Schonewille eerst een gede-
gen plan hebben opgesteld. ,,Maar in 
de aanloop daar naartoe kunnen we al 
wel geld ophalen.’’

Het is overigens niet de eerste actie 
van de inwoner van Noordscheschut 

voor dit doel. Hij vertelt: ,,Ik verstuur 
al jarenlang geen kerstkaartjes. Ik be-
dacht me op een bepaald moment dat 
ik het geld dat ik daarmee bespaarde 
beschikbaar kon stellen aan een goed 
doel. In een dolle bui heb ik al mijn 
vrienden een mail gestuurd en ge-
vraagd hetzelfde te doen onder het 
motto ‘Dit jaar geen kerstkaarten voor 
Gambia’. Die actie heeft 2700 euro op-
geleverd. In februari van dit jaar ben 
ik naar Gambia geweest en heb het 
geld aan Mohammed, de hoofdonder-
wijzer, overhandigd, die het heeft ge-
bruik voor het dak op de school. Maar 
er is nog veel meer nodig. Denk aan 
sanitair, keuken, tafels, stoelen, et ce-
tera.’’

Olievlek

In Hoogeveen zijn inmiddels meer-
dere mensen actief voor Gambia. 
,,Door hun enthousiasme ontstaat er 
een soort van olievlek. Het zou he-
lemaal mooi zijn wanneer het ‘Hoo-
geveen voor Gambia ‘ wordt’’, meent 
Schonewille. Hij vervolgt: ,,Er is in 
Gambia nog zoveel te doen. Sommige 
mensen zeggen: het is een druppel 
op een gloeiende plaat, maar als het 
maar hard genoeg druppelt gaat het 
vanzelf een keer regenen. Door rela-
tief weinig inspanning van onze zijde, 
kan in Gambia een belangrijke stap 
voorwaarts worden gezet. Dat is toch 
prachtig. Ik vind het leuk om iets voor 
een ander te kunnen betekenen en 
binnen mijn eigen kunnen dat extra-
tje te doen. In Gambia zeggen ze niet 
voor niets: ‘It’s nice to be nice’.’’
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 VERBOUWINGS-
 OPRUIMING

Nog volop zomerbloeiers.

Haal de zomer 

in uw huis of tuin!

* alle buitenpotten 
 50% korting
* alle waterornamenten 
 50% korting 
 compleet met bak en pomp

Heel veel artikelen 
scherp afgeprijsd.
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