
‐ 1 ‐ 
 

 Augustus 2018 
 
 

 
 
 

Informatiepagina ....................................................................................... 2 

Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N’schut, Elim, H’veld .......... 3 

van de redactie ........................................................................................... 4 

Schutsloop 2018 ........................................................................................ 7 

businesspost agentschap Noordscheschut ................................................ 8 

Attent Supermarkt gaat sluiten ............................................................... 11 

kinderbijbeldagen .................................................................................... 15 

Plaatselijk belang Noordscheschut ......................................................... 19 

Kerkproeverij 2018 .................................................................................. 22 

World Servants ........................................................................................ 29 

Jamsessie in de Cirkel ............................................................................. 30 

Overzicht Weekprogramma Feestweek 2018 .......................................... 33 

S.O.N ........................................................................................................ 34 

De Reiscommissie .................................................................................... 37 

Agenda ..................................................................................................... 40 

Oplage ca. 925 stuks. 

Inhoudsopgave 



‐ 2 ‐ 
 

  

MAANDBLAD: augustus 2018  33e jaargang no. 392 
 

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 18 september 2018 
  

Kopij binnen op 11 september 2018. !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van het bestuur van “Boules Doar”.  

(De bengel wordt geniet op 18 september 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: 
 

Onze buurtdorpen zitten, bij het vallen van de bengel in de brievenbus, 
midden in hun feestweek en wij kunnen inmiddels ook gaan aftellen en 

daarmee nadert ook alweer het einde van de zomervakantie. Wat een prachtige 
dagen hebben wij mogen beleven, het waren gewoon Spaanse camping taferelen bij 
ons op de Veluwe.  Kinderen sliepen lang uit, gingen ’s avonds er ook later in en 
overdag zwom of nou ja stond iedereen gemoedelijk naast elkaar af te koelen in het 
zwembad. ’s Avonds nog buiten kunnen zitten in je korte broek en hemdje en dat dan 
avonden achter elkaar dat hadden wij op Nederlandse campings nog niet eerder 
meegemaakt.  Soms wel eens een avond maar niet avonden achter elkaar.  Gelukkig 
koelde het in onze vouwwagen snel af en konden wij lekker slapen maar de buurman 
tegenover ons dacht er toch sterk over om zijn kinderen in de caravan te laten slapen 
en hij in hun slaaptentje.  
 
Met de fotocamera en verschillende lenzen gingen wij op stap en hoopte toch op 1 
van de big five van de Veluwe voor ons lens te kunnen krijgen.  Overdag met fietsen 
maar 1 x een ree tegengekomen, wij dachten dan gaan wij eens laat in de avond.  Dat 
het zo snel afkoelde op de hei en snel donker werd hadden wij niet verwacht, wij 
hebben die avond ook niets gezien.    
 
Het moest toch een keer gaan lukken, dus de avond erop maar vroeg op de avond met 
de fiets de Veluwe op.  Wij wilden naar een natuurobservatieplaats om meer kans te 
maken op ‘wild’.  Op zoek en op weg naar deze observatie kwamen wij al wel een ree 
tegen maar te ver weg om hier een mooie foto van te maken.  Helaas bij de 
observatieplek ook geen wild kunnen “spotten” maar op terugweg naar de camping 
wel want er liep ons zo een heel dik zwijn voor de ‘voeten’ of fiets dan en weer zagen 
wij een ree in de verte. Maar wij gingen zo snel op ons fietsie dat bij flink remmen en 
stil staan natuurlijk het wild al was gevlogen .  Eigenlijk weet je het wel, dat je er ’s 
morgens heel vroeg uit moet en gewoon heel veel geduld moet hebben en heel stil 
moet kunnen zijn……………. Dat zijn nu net de 3 dingen die niet bij mij en in mijn 
vakantie passen .  Maar toch heb ik het er voor over en ga dat een keer doen.  Het 
enige wild wat wij wel hebben kunnen vastleggen in onze vakantie is ‐ na een discussie 
is het een slang(etje) of is het een hele grote worm ‐  een Hazelworm  (een pootloze 
hagedis) dat gewoon op de camping bij de buren onder de luifel kroop……  
 
Het feestweekprogramma staat in de Schutse Bengel van juli en extra exemplaren 
komen in de feesttent te liggen. De Schutse Bengel is ook digitaal, zie hiervoor 
www.noordscheschut.com en op de FB pagina van de Feestweek Noordscheschut. 
Alleen een sportieve en gezellige feestweek toegewenst.  
 
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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Schutsloop 2018 

 
De tweede woensdag in september: De schutsloop voor scholieren. Dan 
kunnen dus alle basisschoolleerlingen uit Noordscheschut hun sportschoenen 
weer uit de kast halen voor de jaarlijkse Schutsloop. Dit sportieve evenement 
vindt voor de 37e keer plaats op woensdag 12 september 2018. Vanaf 18.00u. 
is  het nog mogelijk om je in te schrijven, hoewel de meeste deelnemers zich 
gelukkig al eerder opgeven via het opgaveformulier dat ze op school zullen 
krijgen. 
Om 18.30 zal  het startschot klinken voor de 4 en 5‐jarige meisjes en rond 
kwart over 7 sluiten we af met de jongens van 10, 11 en (12 jaar). Voor 
iedereen  is er een ijsjes en een mooie herinnering en voor de snelste lopers is 
er nog iets extra's te winnen. Dit zal wederom mogelijk worden gemaakt door 
de ondernemersvereniging van Noordscheschut. 
 
We zien jullie graag op woensdag 12 september a.s. om 18.30u. bij de Cirkel. 

 
De Schutsloopcommissie. 
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Nu ook Businesspost agentschap in Noordscheschut! 
 
 

Na een jaar of 10 een agentschap te zijn geweest van de StadspostHoogeveen. 
Hebben we in verband met de service die we een ieder willen verlenen 
besloten om over te stappen op de 24 uur service van BusinessPost 
Nederland. 
 
De Businesspostzegel kost slechts € 0.65 per postzegel tegenover de € 0.84 
van PostNL. 
Onze zegels zijn te gebruiken voor ALLE Postcodegebieden in heel Nederland 
en per stuk verkrijgbaar. 
Businesspostzegels koopt u zowel zakelijk als particulier bij ons aan de balie. 
De prijs van € 0.65 is incl. 21% BTW. Dus ook ideaal voor het versturen van uw 
zakelijke post. 
De Brievenbus wordt dagelijks geleegd om 13.45 uur en hangt aan de gevel 
van onze Bloemen en kadoshop. 
 
met Vriendelijke Groet, 
 
De medewerkers van het Miniatuurtje 
 

 
 
 
 

 
 

Is het heet op St. Domijn (4 aug.) 
dan zal’t een strenge winter zijn. 
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Uw Attent supermarkt gaat sluiten en wordt een prachtige SPAR winkel! 
 

We hebben nu ruim twee jaar tussen jullie gewerkt en we vinden dat 

Noordscheschut een dorp is waar de inwoners echt trots op mogen zijn! Het is 

hartverwarmend om te merken hoe er door in‐ en omwonenden van het dorp 

volop met elkaar wordt meegeleefd.  Daarnaast hebben we jullie leren 

kennen als eerlijke “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg” mensen die 

het hart niet op de tong dragen en met gevoel voor humor in het leven staan. 

Kortom, we werken graag in jullie midden.  

 

Dat was de afgelopen winter wel even anders maar dat lag niet aan jullie. Met 

elkaar hebben we heel wat gemopperd vanwege de renovatie van het Zwarte 

Dijkje want dat gaf behoorlijk veel last en het  heeft ons ook veel omzet 

gekost. Maar uiteindelijk zijn we toch erg blij dat gemeente Hoogeveen samen 

met de werkgroep en al die werklui het plein en de straat hebben opgeknapt.  

Het klinkt misschien wat overdreven voor jullie nuchtere aard, maar we 

vinden dat jullie dat echt hebben verdiend. Het dorp ziet er, dat vinden wij 

tenminste, een stuk mooier uit! Maar wat nog belangrijker is, het water loopt 

weer weg waar het heen moet.  

 

Maar inwoners van Noordscheschut en omgeving het word over een poosje 

plaatselijk nog beter!  Want………… Spar heeft besloten om te stoppen met de 

Attent formule. En waarom is dat beter? Wel nu krijgen wij de kans om jullie 

supermarkt van haar “sparrige” imago om te bouwen naar een prachtige en 

moderne buurtsuper. Want mensen het gaat echt gebeuren, jullie buurtsuper 

wordt een moderne SPAR. En dat is voor jullie ook nog eens extra fijn omdat 

een Spar goedkoper is dan de Attent.  

 

Het duurt natuurlijk allemaal niet zo lang als de renovatie van het plein voor 

de winkel, dat beloven wij u. Maar voor het zover is moeten we met elkaar 

nog wel even flink op onze tanden bijten.      Want omdat allemaal voor elkaar 

te krijgen moeten we helaas de winkel eerst een poosje sluiten!  Donderdag 

13 september is de laatste dag dat jullie bij Attent terecht kunnen. Die middag 

sluit de winkel de deuren om 17.00 uur. 
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Omdat we de hele winkel gaan aanpakken is de winkel gesloten tot en met 

dinsdag 25 september.  

 

Graag nodigen wij u uit om die dinsdagavond, 25 september dus, vanaf 19.00 

uur de winkel te komen bekijken, wij houden dan een openingsreceptie tot 

21.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie en/of een drankje hopen wij 

jullie dan na anderhalve week weer te ontmoeten in de mooiste winkel van 

Drenthe. 

Op woensdag openen wij dan de winkel weer om je dagelijkse boodschappen 

te komen halen. 

 

   word      

 

 
Sjon en Vera van Haaren 
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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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Hallo, 
 
29 september is  Dimensions juniors uitgenodigd om 16.00 uur in de 
Immanuelkerk te Noordscheschut. 
 
Dimensions juniors is een hele enthousiaste groep kinderen/tieners 
die door muziek, zang en spel het evangelie wil brengen. De reden 
dat zij zijn uitgenodigd is, omdat de kinderbijbeldagen dit jaar 
hopelijk voor de 35e keer gehouden mag worden en dat willen op 
deze dag al een beetje vieren. 
 
Kijk alvast op de site wat je kunt verwachten en zet de datum alvast 
in je agenda!! 
 
Komende tijd mag je meer info verwachten van dit optreden!! 
 
Groeten van de stuurgroep van de Kinder Bijbeldagen 
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WIE O WIE??? 
 

In de laatste jaren is er een brede vrijwilligersstructuur opgezet waardoor het 
mogelijk is om een Feestweek te 
organiseren en draaiende te houden. 
Met een breed draagvlak en vereende 
krachten komen wij ver, iets waar wij als 
dorp best heel trots op mogen zijn. 
Vele vrijwilligers melden zich uit zichzelf 
aan om hun steentje bij te mogen 
dragen om er, voor jong en oud, een 
fantastische Feestweek van te maken! 
Dus geen feestweek zonder vrijwilligers en ook dit jaar kunnen wij er nog wel 
weer een paar gebruiken die ons komen helpen achter de bar en op andere 
plaatsen. Lijkt het je leuk (en ben je ouder dan 18 jaar) om mee te helpen om 
de feestweek weer te laten slagen, meld je dan bij Arian van Rijzewijk, mail 
ons (arian@feestweeknoordscheschut.nl) of meld je aan via onze 
Facebookpagina. Bedankt!  
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten. 
Eigen transport en werkplaats 
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Bericht van Plaatselijk Belang Noordscheschut 
 

Zwarte Dijkje 
 
Landbouwverkeer 
Recentelijk heeft Plaatselijk Belang overleg gevoerd met de lokale loonbedrijven, 
LTO Zuid West Drenthe, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen over het 
landbouwverkeer welke gebruik maakt van het Zwarte Dijkje. 
Doel van dit gesprek was om, nu het Zwarte Dijkje vernieuwd is tot 
overeenstemming te komen dat grote landbouwvoertuigen (10 ton+ en/of langer 
dan 10 meter) op vrijwillige basis geen gebruik meer maken van het Zwarte Dijkje 
als doorgaande weg en hiervoor de Weg om de Oost en/of de Jan Knegtweg te 
gebruiken. 
Deze overeenstemming is uiteindelijk bereikt. Wij hebben daarbij afgesproken het 
de komende maanden aan te zien of deze vrijwillige maatregel afdoende is. Mocht 
echter blijken dat grote landbouwvoertuigen met grote regelmaat alsnog het 
Zwarte Dijkje gebruiken als doorgaande weg, wij opnieuw de situatie gaan 
bekijken. De insteek zal dan echter zijn om tot een totaal toegangsverbod te 
komen voor doorgaand landbouwverkeer. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dit 
niet nodig zal zijn. 
Om het landbouwverkeer tegemoet te komen en de veiligheid op de 
Coevorderstraatweg te vergroten is aan de gemeente gevraagd om een (extra) 
spiegel te plaatsen op de kruising Coevorderstraatweg/Jan Knegtweg. 
Tevens is bij de gemeente aangegeven dat passeerhavens op diverse plekken 
sowieso wenselijk zouden zijn. Dit heeft iets meer voeten in aarde dan wij wellicht 
in eerste instantie zouden verwachten. Het is onder nu dus onder de aandacht 
gebracht. Dat is de eerste stap. PB houdt de vinger aan de pols om ook dit zo 
snel mogelijk te realiseren. 
 
Afronding werkzaamheden 
Helaas is het niet gelukt om het Zwarte Dijkje compleet op te leveren voor de 
bouwvakvakantie. Hier zijn allerlei oorzaken voor aan te geven. Om deze te 
benoemen heeft weinig zin, het is zoals het is. 
Ondertussen wordt er door alle betrokken stug doorgewerkt om ook de laatste 
werkzaamheden op korte termijn af te ronden. Denk hierbij aan de afronding van 
het plein voor de winkels, plaatsen van de overige lantaarnpalen, planten van 
bomen en ander groen en herstel van foutief uitgevoerde werkzaamheden. 
Wanneer alles meezit zullen de werkzaamheden in het late najaar volledig zijn 
afgerond. 
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Gelukkig is de weg inmiddels weer goed begaanbaar en is dagelijks te merken dat 
iedereen steeds meer gewend raakt aan de nieuwe situatie. 
Wanneer de officiële opening van het vernieuwde Zwarte Dijkje zal zijn is nog niet 
helemaal duidelijk op het moment van schrijven. Wordt vervolgd. 

 
Nieuwe website  
 
Plaatselijk Belang heeft een compleet vernieuwde website: 
www.noordscheschut.com  
Langs deze weg bedanken wij Arie Burggraaf hartelijk voor zijn jarenlange inzet 
om de website te beheren en te onderhouden. 
Sander Benjamins heeft samen met Bert Marissen de nieuwe website 
vormgegeven en ingevuld. Wij danken hen beide voor hun inzet om deze klus te 
klaren. Grote klasse! 
Mocht u als ondernemer, vereniging of organisatie iets willen toevoegen aan de 
website dan kan dat. Stuur hiervoor een bericht met uw vraag naar: 
berichten@noordscheschut.com  
 

Reddingshaak 
 
In samenwerking met de Smederij Noordscheschut is er een nieuwe 
reddingshaak aangeschaft voor het gebied rond de sluis. 
De haak heeft een plaatsje gekregen bij de familie Vaartjes, Drostenraai 17. 
Wij hopen niet dat de haak vaak gebruikt wordt maar mocht het nodig zijn dan 
kunt u de haak dus vinden bij de familie Vaartjes achter het huis. 
Er zullen op korte termijn nog bordjes bij de sluis geplaatst worden zodat ook de 
schippers de haak kunnen vinden wanneer dit nodig mocht zijn. 
 

Nieuwbouw Noordscheschut 
 
In een vorige Bengel heeft PB voor een ieder een oproep gedaan om zich te 
melden wanneer er belangstelling is voor nieuwbouw in Noordscheschut. Deze 
oproep heeft geen belangstellenden opgeleverd. 
Echter, na het plaatsen van dezelfde oproep op Facebook zijn er rond de 30 
reacties binnengekomen. Inmiddels zijn de eerste (informatie)bijeenkomsten 
geweest en is er een bewonerscommissie gevormd die samen met de gemeente 
Hoogeveen gaat kijken wat de beste optie is qua locatie e.d. om de nieuwbouw op 
termijn te realiseren. Hoe mooi is het dat mensen in ons prachtige dorp willen 
komen (of blijven) wonen! Voor de leefbaarheid in het algemeen en voor het  
bestaansrecht van o.a. scholen en de middenstand is aanwas van de bevolking 
van groot belang. 
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Wij juichen deze ontwikkeling en de grote belangstelling vanuit PB dan ook van 
harte toe.  
 
Geen senioren?? 
Wat ons wel is opgevallen is dat er zich geen senioren gemeld hebben voor de 
nieuwbouw plannen. Wij vragen ons dan ook af of er onder deze groep van de 
bevolking geen belangstelling is, of dat de informatie hen niet (goed) heeft bereikt. 
Bij deze dan nogmaals de oproep, speciaal voor de senioren onder ons: mocht u 
belangstelling hebben voor nieuwbouw in Noordscheschut, meldt u zich dan bij 
PB. 
U kunt hiervoor een briefje met uw persoonsgegevens inleveren bij ’t Miniatuurtje. 
Daarbij dan graag wel even vermelden dat het om belangstelling gaat voor 
nieuwbouw en waar uw belangstelling naar uitgaat. (Vrijstaand, 2 of meer onder 1 
kap, specifieke seniorenwoningen etc. etc.) U mag uw briefje ook in de gele PB 
brievenbus gooien bij ’t Miniatuurtje. 
Wij horen graag van u! 
 

 
 

14 en 15 september is er in tuincentrum Strijker een proef en beleef 
weekend. 
Tevens vieren wij dan ons 25 jarig bestaan van het tuincentrum. 
Op deze dagen staan er verschillende kramen in de 
winkel. 
Ook zijn er leuke acties in het tuincentrum. 
 
Op 15 september organiseert “World Servants” een 
ludieke veiling met veel leuke kavels. 
De veiling begint om 14.00uur 
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2018 
 

Kerkproeverij Hervormde gemeente ‘DE BRUG’ Nieuweroord‐Noordscheschut 
 
Voor het tweede jaar organiseren de landelijke kerken de campagne ‘’’KERKPOEVERIJ’. 
Ook in Nieuweroord en Noordscheschut doen we daar graag weer aan mee, met naast de 
diensten op Startzondag, ook een dag vol workshops, eten en muziek, voor jong en oud.  
Het thema voor dit startweekend is: BACK TO CHURCH! Niet alleen de scholen beginnen 
weer met een nieuw seizoen, ook in de kerken starten weer activiteiten zoals catechese 
en kringen rond de wekelijkse erediensten.  Waarom al deze activiteiten? Om samen te 
zoeken naar de zin en het doel van ons bestaan. Om samen te groeien in het geloof en 
elkaar daarin aan te moedigen. En daarom nodigen wij u allen uit: Wees van harte 
welkom op 15 en 16 september in en rond Rehobôth in Nieuweroord en de 
Immanuelkërk in Noordscheschut. 
 
Op zaterdag wordt om 14.30 uur begonnen met een divers workshopprogramma en met 
allerlei andere activiteiten in Nieuweroord en om ongeveer 16.00 uur wordt dit 
programma voortgezet in Noordscheschut. 
Al dan niet tussen de workshops door kunt op één van de kerkproeverijterrassen 
genieten van een lekker kopje koffie, thee of een glas fris met daarbij een lekkere 
proeverij. 
Aansluitend is er om 18.00 een Kerkproeverijbuffet en na het buffet een sing‐in met 
band ’Online’.  
Kom kijken, luisteren en proeven, maar u mag natuurlijk ook actief mee doen. 
 
Op zondagmorgen staan de deuren van de Immanuëlkerk aan de Tramweg in 
Noordscheschut vanaf 9.30 uur open voor de Startdienst die om 10.00 uur begint. Een 
dienst voor jong en oud, voor gemeenteleden die gewend zijn regelmatig kerkdiensten te 
bezoeken maar ook voor hen die dat misschien niet (meer) gewend zijn.  
Kom: ‘Proef en geniet de goedheid van God, gelukkig de mens die bij Hem schuilt’. 
Voorganger in deze dienst is ds. W.J. Bakker en band ‘Online’ zal haar muzikale 
medewerking verlenen. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en ook dan zal de 
koffie met iets lekkers erbij niet ontbreken. 
 
We zouden het fijn vinden wanneer u toehapt. 
 
Hervormde gemeente ‘De Brug’ 
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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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Moi 

Bartes, wat is het de afgeloop’n 
tied toch dreuge ‘ewest. Ja 
Jannes, dat is woar. Gien wonder 
dat de zunnepark’n as 
paddestoel’n de grond uut 
schiet. Ja en dat allemoale um 
energie te krieg’n. Man, deur 
dit weer is de grond zoe dreuge 
as hoorn, stiet het zwiet mij in 
de noate en krieg ik allend moar 
dorst. Een biertie op zien tied 
vien ik dan wel lekker. As ie 

moar goed kold is 
Jannes.  
 
En ondanks die hitte 
is er weer veule 
gebeurd. Zo hef Bé 
Thalen zien speurhond 
ten dienste ‘esteld 
um een vermiste 
jongen weer te 
viend’n. Tja, dat 

soort heldendienst’n bint 
biezunder waarderingwaardig. 
En ai ziet wat veur 
flexibiliteit dat hard warkend 
volk wel hef... Ai vanwege oen 
lengte niet mit koei’n an de 
slag kunt, dan goa ‘ie toch zo 
logisch as’t moar kan, an de 
slag met vark’ns? Vroag moar an 
Ilse de Goede. Dat is dus ok 
biezunder, biezunder. 
Sommige lui hebt helemoale gien 
last van de warmte. Die loopt 
gewoon oaveral, ongeacht de 
temperatuur, energiek deur hin. 
Kiek moar noar Henry Rutgers, 
die wun weer een wedstried. En 
nou, lat hij zien volgers op 1 
minuut en 10 second’n achter 

zich. Hij löp gewoonweg harder 
dan ooit teveuren. Die is zekers 

goed warm ‘edreid…  
Noordscheschut 
dreide ok goed op 
het Prent 
dorpentoernooi. Mit 
die warmte achter 
een bal an renn’n 
lek mij niks, dan 
zit ik liever op de 
fietse mit wat 
rijwiendkoeling. Ja, 
lekker zoen 
wiendtie. Of een 

kold biertie… 
Nou, mit dizze temperatuur mu’j 
goed eet’n en drink’n. Doar zeg 
ie zo wat, de karke hef ok weer 
een pruverije ‘eheuld’n. De 
geschiedenis herhaalt zich 
hoaste, zu’j zo zegg’n. Dat zu’j 
hoaste zegg’n, moar ok weer 
niet, want soms is er an het 
neis gien touw an vaste te 
knupp’n.  
Want biezunder is wel, dat ai 
vrogger een zendmaste plaatst’n 
um vrolijke plaaties te dreien, 
ie as een crimineel wurd’n 
behandeld. En dat het zo moar 
mag dat telefoonprovidors zonder 
toestemming van de bevolking 
oaveral van die zendmast’n neer 
drokt die ok nog deur hun 
straling meugelijk schadelijk 
bint veur de gezondheid. Da’s de 
wereld op zien kop!  
 
Ik blieve liever e’em in de 
vekaantiestand, Bartes en drinke 

Bartes en Jannes  
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graag zoen kolde rakker. Moar ok 
weer niet in’t onwieze want dan 
ku’j d’r an bliev’n plakk’n. 
Draank is verslavend. Da’s woar! 
Nou heb ik ‘eheurd, dat er volk 
op de bien is dat in verslavende 
middel’n, zoas XTC handelt en 
waap’ns op zak hebt. Op 
Noordscheschut notabene! Hard 
anpakk’ n dat volk! Nou, ik 
begriep oen eerste reactie 
Jannes, moar ie mut eerst iens 
kiek’n woarveur ze dat doet. 
Want as ze verstaand te korte 
hebt, doet ze dat de volgende 
keer gewoon weer. Da’s woar, 
Bartes! Dat volk kreg er zoen 5‐
10 euro per pilligie veur. Da’s 
snel geld! Dus geld is een grote 
driefvere. Nou, echte Schutters 
verdient zogenaamd zwietgeld en 
dat criminele gedoe wilt wij 

hier in 
Noordscheschut 
niet hebb’n! 
Die rotzooi gef 
veur 1 kilo 
drugs, zoen 10 
kilo an 
chemische 
afvalstoffen, 

zoltzuur enzo woar vanalles an 
dood giet! Doar wil ik niet an 
mitwark’n.  
Ai het gebruukt be’j de volgende 
dag zoe brak as wat en ku’j het 
iene bien hoaste niet veur het 
aandere krieg’n en dorst as een 
peerd. Dan ku’j beter een tic‐
tac neem’n.  
 
Moar hoe kan ik nou zien as iene 
gebruukt of handelt?  

Nou, gebruuk ku’j herkenn’n an: 
extreem zorgeloos weez’n, ze 
wilt meer dan gebrukelijk 
knuffel’n. Ze proat oe de oor’n 
van de kop, donders beweeglijk, 
mieters lange will’n daans’n en 
bliede, pupill’n as schorrelties 
zoe groot in de kop en stieve 
kaak’n.  
Is het ok g evoarlijk dan? 
Jazekers, ai oezelf niet koelt, 
dan ku’j een oaververhitting 
kriegen, waor ai dood an kunt 
goan. Ie kunt er verward van 

raak’n en arg 
bange en 
vervollengs 
ku’j er zelfs 
psychotisch 
van word’n. 
Met aandere 
woord’n: Doar 
he’j 
helemoale 

niks an, zeker niet met dit 
weer.  
Een dealer ku’j herkenn’n an: 
snelle contact’n. Argens snel 
wat afleev’ren en weer vut. 
Veule volk dat in en uut löp op 
een adres. Heb ie deur, of het 
vermoed’n dat er ‘ehandeld wordt 
in drugs schakel dan oen buurt 
whats app in. En woarschouw de 
handhaving.   
 
En ie weet Jannes: Duutsers 
maakt gien grapp’n, vrouw’n hebt 
soms minder humor. Moar dit 
stokkie is helemoale niet 
grappig, Bartes. Tja, ik bin 
an’t bijkoom’n van een 
zunnesteek. 
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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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PROGRAMMA FEESTWEEK 2018 (prikbord editie) 

 
Zondag 26 augustus  19.00 uur Kerkdienst (feesttent) 
Maandag 27 augustus   18.00 uur Inschrijving optocht (feesttent) 

18.00 uur Verkoop kinderpaspoorten (feesttent)  
18.15 uur Start Beachvolleybal Stratencompetitie (naast tent) 
18.30 uur Start optocht (vanaf feesttent) 

  18.45‐19.15 uur Inschrijving NK Darts Koppeltoernooi 
(feesttent) 

        19.30 uur Start NK Darts Koppeltoernooi (feesttent) 
          
Dinsdag 28 augustus  10.00 uur Zeskamp 4 Kids (naast tent)       
        13.30 uur Jeu des Boules (terrein Jeu des Boules vereniging) 
        18.30‐19.00 uur Inschrijving Pubquiz (feesttent) 
        19.30 uur Start Pubquiz (feesttent) 
         
Woensdag 29 augustus  10.00 uur Schut’s got Talent en Bingo 4 Kids (feesttent) 

13.45 uur Beachvoetbal 12‐15 jaar (naast tent) 
18.30 uur Beach voetvolley 16+ (naast tent) 

        20.00 uur Bingo (feesttent)         
 
Donderdag 30 augustus 10.00 uur Spelletjesochtend 4 Kids (feesttent) 

13.30 uur Start inschrijving Tobbedansen (naast tent) 
        14.00 uur Start Tobbedansen (naast tent) 

14.00 uur Sjoelen (clubhuis Jeu de Boules vereniging) 
        18.30 uur Kraak de kluis (naast tent) 
        21.00 uur Q Music The Party (feesttent) 
        Kaartjes: voorverkoop Troost en ‘t Miniatuurtje! 
 
Vrijdag 31 augustus  13.00 uur Klaverjassen (feesttent) 

13.30 uur Beachvolleybal 16+ (naast tent) 
20.30 uur Playback show (feesttent)  

 
Zaterdag 1 september  13.30 uur Zeskamp (naast tent) 
        20.30 uur Feest met Great Piano’s (feesttent) 
        Kaartjes: voorverkoop Troost en ‘t Miniatuurtje! 
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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 

 

 
Woensdag 26 september a.s. organiseert de Stichting Ouderenwerk 

Noordscheschut een gezellige  dag  in de Cirkel. Aanvang  11.00 uur. We gaan 

eerst gezellig koffie drinken, daarna volgt er een uitgebreide broodmaaltijd. 

Na het  eten gaan wij spelletjes doen, b.v.Sjoelen, klaverjassen, rummy‐kub 

enz……  

Ook gaan wij nog Bingo spelen met  mooie prijzen. Jullie zijn hierbij van harte 

uitgenodigd. 

De kosten voor deze dag zijn €5,‐ inclusief. 

U kunt hiervoor zich opgeven bij: 

Mina Katerberg tel.nr.342030 en bij  

Aly Koster tel.nr.342610 

 

Graag voor  19 September opgeven. 

 

Namens  het bestuur . 

Sake Tichelaar. 
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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De reiscommissie 
 
 
Hallo Schutters en wie maar mee wil, 
 
Over ruim 4 weken is het weer zo ver, dan willen we op de 
3e vrijdag in september (21 september) ons jaarlijkse reisje 
maken. 
  
De commissie heeft samen met busonderneming Schepers uit 
Westerhaar weer een leuke reis uitgezocht, het beloofd een  
leuke dag te worden mede omdat we een gift van de 
Smederijen hebben ontvangen en we dus iets extra’s kunnen 
doen. 
 
We vertrekken ’s morgens om 8.15 uur bij de Cirkel en de 
kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn € 60,00 p.p. 
 
Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan zo spoedig mogelijk 
op bij één van onderstaande personen: 
 
Puck Prins,  J. Naardingweg 5-007  0528-341523 
 
Tineke Claus, v. Marleweg 21,   0528-341894 
 
Lubbert Vaartjes, Hollandscheveld   0528-342224 
   
 
De reiscommissie 
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AGENDA 
 

Datum   Wat  T.B.V.  Waar   Tijd. 
 

Augustus 2018: 
11‐08   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
26‐08  Tentdienst   Evangelisatiecomm.   Feesttent    19.00 
27‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  18.00 
28‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  10.30 
29‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  10.30 
30‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  10.30 
31‐08  Feestweek  CFN  Feesttent  13.30 
01‐09  Feestweek  CFN  Feesttent  13:00 
 
September 2018: 
07‐09  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine    20:00 
08‐09   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
12‐09  De Schutsloop  Schutsloopcommissie  Rondom Cirkel  18:00 
14‐09  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
14‐09  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
27‐09  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
 
Oktober 2018: 
05‐10  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
12‐10  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
12‐10  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
13‐10   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
25‐10  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar     20:00 
 
 
 
 


