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MAANDBLAD: Augustus 2019  34e jaargang no. 404 
 

Banknr. 1237.63.177 t.n.v. Stichting Schutse Bengel‐Noordscheschut 
  

Redactie:  
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Inleveradressen kopij: 
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Jonah Bisschop    Zwarte Dijkje 4   tel: 06‐83533656 
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Facebook:        www.facebook.com/deschutse.bengel 
   

De volgende Bengel verschijnt vanaf 17 september 2019 
  

Kopij binnen op 10 september 2019 !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van Jeu de Boule vereniging “Boules Doar” 
(De bengel wordt geniet op 17 september 2019 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 
Email: infodecirkel@ziggo.nl 
 

 
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: 
En dan is de zomervakantie en de Feestweek alweer voorbij en 
gaan de kinderen deze week weer voor het eerst naar school en 

gaat het ‘gewone’ leven weer beginnen. Voetbaltrainingen, vergaderingen en 
andere vaste activiteiten krijgen weer een plaatsje in onze agenda.  
 

Maar laten wij eerst nog maar even nagenieten van een fantastische 
Feestweek met als winnaar van de Stratencompetitie “de Bloklandweg”, van 
harte gefeliciteerd met deze prestatie.  Het was een Feestweek voor iedereen, 
van jong tot oud was er wel een leuke activiteit.  Kinderen hebben 3 
geweldige kinderochtenden gehad, de spelletjes van de Stratencompetitie 
waren super leuk en voor de jeugd zijn er ook hele leuke activiteiten 
georganiseerd.  Organisatie/vrijwilligers weer onwijs bedankt voor de 
gezellige Feestweek. Op de facebookpagina van de Schutse Bengel staan heel 
veel foto’s van de Feestweek, kunnen jullie nog even nagenieten.  
 

Tegenwoordig toch handig zo’n digitale camera’s, je kan heel veel foto’s 
maken en er zit vast wel een mooie tussen, althans daar ga je van uit, maar 
moet je niet Paula Benjamins heten en zo á fotogeniek zijn als ik weet niet 
wat.  Wij waren op vakantie in het mooie Belgische Ardennen en ik wilde wel 
een nieuwe profielfoto voor mijn facebookpagina, maar hoeveel foto’s Roel er 
ook nam dan sta ik weer met de ogen dicht op of lijk ik net een chinees of mijn 
kleding zit schots en scheef om mij heen, in ieder geval het was zoeken tussen 
al die honderden vakantiefoto’s maar niet 1 waarvan ik dacht o die is 
leuk……………… dus ik denk dat wij gewoon nog maar een keer op vakantie 
moeten .  Wij hebben dan wel prachtige foto’s kunnen maken van mooie 
landschappen, buizerds, de rode wouw (grote roofvogel), van een prachtige 
sterrenhemel en geweldige zonsondergangen.   
 

In de maand september worden er al gelijk een paar leuke activiteiten 
georganiseerd, vooral voor de kinderen.  De eerste is de welbekende 
Schutsloop op woensdag 11 september en op 14 september wordt de eerste 
“slootjesdag” georganiseerd en kunnen de kinderen met een schepnetje en 
emmertje kijken wat er zo al in de sloten van het bos leeft.  Voor de vakantie 
is de Wandel 3‐Daagse afgelast i.v.m. tropische tempraturen maar de 
werkgroep heeft een nieuwe datum geprikt en wel op 17‐18‐19 september. In 
deze bengel van alle activiteiten meer informatie.  
 
  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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Hé Bartes, wat he’j lange 
hoar, is oen kapper op 
vakaansie? Nee Jannes, ik heb 
gewoon gien tied. Mut zelluf 
ok nog mit vakaansie, moar dat 
wil er nog niet zo van koom’n. 
Hoe dat zo?  Ach ja, ik heb 
een slechte conditie op’t 
oongblik en de tuun vrag zien 
aandacht, en het weer is zoe 
verrekte hiete ‘ewest, dat 
mien zwiet al lös brak bij de 
gedachte um in beweging te 
koom’n. Ja, het is wel hiete 
‘ewest Bartes en dat wordt et 
nog wel weer een keer. Ach, 
schient de zunne mu’j ok niet 
klaag’n. Da’s woar as een koe! 
D’r is wel weer veule gebeurd 
hè? Inbraak’n, steel’n, 

vernielings…. Dat 
kan we l we’en 
Jannes, moar doar 
heb ik moar ien 
antwoord op. En 
dat is…. As die 
spull’n niet van 
oe bint, dan mu’j 
doar mit oen 
poot’n vanaf 

bliem’n. Nou, doar luustert ze 
noar, Bartes. Kan wel we’en, 
moar ze hebt al vögelhuusies 
en de heersbeesies in 
belevingsbos al vernield of 
kwiet’emök’n. Ze hebt de 
bushalte bij de karke 
vernield. Ze hebt al in 
schuurties in’ebrök’n, ze hebt 
al iens een kachel van de tuun 

‘egraaid. En doar kunt ze mij 
zoe kwoad mit krieg’n. En gien 
plietsie in de buurte. Ze 
roept al joar’n meer blauw op 
de stroate… Rustig an Bartes, 
die bint er wel. Ja,ja. Weet 
ie wat het is? We mut gewoon 
weer betrouwbaarder word’n, 
Bartes. Ach, ie leest de 

kraante niet. 
Er is in 10 
joar een 
verdubbeling 
van het aantal 
daklooz’n 
volk. En dat 
markt wij nou. 

En as ze dan een kachel nödig 
hebt van de tuune, dan doet ze 
dat moar.  Wat ik belangrieker 
viene is wat mien va mij 
‘eleerd hef: een man, een man 
– een woord, een woord! En dan 
sluut ik wel weer an bij wat 
as ie zoestraks zeid’n. Ie 
bedoelt wat mien moe zei: “Doe 
wat ai zegt, dan lieg ie 
niet.” Ja, precies Jannes! As 
ik bijvoorbeeld zeg dat ik oe 
kom ophaal’n umme te fiets’n. 
En ik goa lekker allend 
fiets’n, wat ok weliens lekker 
is, dan word ik doar niet 
betrouwbaarder van. Ja, of as 
de gemiente zeg, dat wij volle 
ondersteuning kriegt bij een 
pilot, of een schaats/zwumbane 
en we kriegt die moar deels, 
dan word zoen gemiente doar 
niet betrouwbaarder van. Ja, 

Bartes en Jannes  
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precies! Of as ik veur mien 
buurvrouwe de bosschopp’n hale 
en ik heur de bonnegies niet 
loat zien, terwijl zij mij 
doar wel umme vrag, dan word 
ik door minder betrouwbaar 
van. Nog meer veurbeeld’n? 
Nee, de bosschop is dudelijk; 
as ie doet wat ai mut doen, 
dan krieg ie vanzelf 
vertrouw’n. Ja, ie maakt er 
een mooie draai an, moar dat 
is het. As Noordscheschut zeg: 
wij goat dat dorp’ntoernooi 
winn’n, en ze doet dat ok nog, 
dan kriegt ze vertrouw’n. Moar 
dat ku’j niet veuruut weet’n. 
Ze he 

bt dat ok niet ‘ezegd, want 
dan zull’n et dikke schroeters 
weez’n. Dat bint ze niet, want 
ze waar’n weer oppermachtig 
mit de voeties. 
De feestweke hebt we ok weer 
achter de rogge. Ja, doar ben 
ik ok altied weer bliede van. 
As het begunt is’t ok mooi 
heur. Het begunde mooi met de 
Band Online. Hoe koomt ze op 
zoen name? Tussendeur veul 
activiteit’n met prachtig mooi 
weer en en ’t eindigde mit De 
Dames Draaien Door en The 
Dirty Daddies. ’t Was weer 
lekker late. En as we dan 
uut’epuft bint, dan kunt we 

mooi weer de balans opmaak’n 
en doar helder oaver we’en.  
Nou, de bouwvak is weer oaver 
en de kiender goat weer noar 
schoele, dat betiekent dus 
weer gewoon dartig ried’n in 
Noordscheschut en weer wieder 
met de dagelijkse gang van 
zaak’n. Dat betiekent dus 
gewoon weer an’t wark. En ai 
nou gien wark hebt? En ie kunt 
wel wark’n? Dan mu’j gewoon 
solliciteer’n. Man Jannes, ik 
gevuule mij veul te serieus. 
Ik pakke de fietse en dan rie 
ik e’em een mooi rondtie, goai 
mit? Dat is goed Bartes, want 
inderdoad ie hebt een kop as 
een zoerproeme. Doar doe ik 
heel mien leev’n al mit, dus 
dat is niet zo arg, zoelange 
ik moar niet hoef te jammer’n 
of het op de fietse wat 
zachter mag. We pakt de Col 
‘du VAM ok e’em mit van alle 
kaant’n en denk erumme, dat is 
een gevoarlijke bulte, dus wel 
op de fietse blie’m zitt’n. 
Ja, ik heb het ‘eheurd. Een 
man, een man – een woord, een 
woord…. Toch? Ja, en heel weer 

thuus!   
Goed, en dan maak ik straks 
moar e’em een afspraak mit de 
kapper, want ie begunt op een 
meidtie te liek’n en dat stiet 
oe niks. 
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Schutsloop 2019 

 

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 38e keer plaats op woensdag 
11 september 2019. 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 11 september a.s. om 18.30u. bij 
de Cirkel. 
 

De Schutsloopcommissie. 
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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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Stratencompetitie 2019 
 
Terugkijkend op de feestweek 2019 kunnen we, wat betreft de 
stratencompetitie, terugkijken op een zeer geslaagde feestweek. Met het 
thema FOUT kon het allemaal eigenlijk alleen maar goed gaan. 
Met de terugkeer van de Lossing zaten we dit jaar weer op 10 ‘straten’.  
Elk jaar proberen we met een aantal nieuwe onderdelen  te komen. Dit jaar 
waren dat het klootschieten en het opdrachtenspel.  Daarnaast stonden het 
fietsen en het eieren gooien voor de jeugd weer eens op het programma. 
Mede door het mooie weer was het volop genieten en waren en veel mensen 
op de been (of op de fiets).  
 
Traditiegetrouw sluiten we de feestweek af met de zeskamp. Onder ideale 
weersomstandigheden was dit volop genieten, zowel voor de deelnemers als 
voor het publiek. Aansluitend vond de prijsuitreiking plaats. Een gedeelde 3e 
plaats was er voor de Lossing en het Noord/Schooldijkje, de 
Vijzel/Bieslook/Komenij was 2e en wederom was het de Bloklandweg die er 
met de winst vandoor ging. Alle winnaars kregen een zakje met munten en 
voor de nr. 1 was er de wisselbeker. 
 
Al deze onderdelen werden door de vele 
vrijwilligers/stratenvertegenwoordigers georganiseerd en uitgezet. Iedere 
straat is verantwoordelijk voor een onderdeel, soms is dat alleen het 
doorgeven van de punten maar soms moet er een heel spel worden bedacht. 
Het valt niet altijd mee om het iedereen naar de zin te maken of het voor 
iedereen goed te doen. We gaan echter uit van de goede bedoelingen van een 
ieder en in het heetst van de strijd worden er dan weleens kritische uitlatingen 
gedaan.  
 
We hopen volgend jaar nog meer ‘nieuwe’ straten te verwelkomen. Het is dan 
het jaar dat ook de straatversiering weer me gaat tellen voor de competitie.  
Iedereen wordt weer uitgenodigd voor het bedenken van een thema en 
nieuwe activiteiten. Geef dit door aan je stratenvertegenwoordigers!  In 
september/oktober gaan we met de stratenvertegenwoordigers de feestweek 
evalueren en kijken we ook al vooruit naar 2020. 

Hilma Hooijer‐Everts, 
06‐13452005 
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten. 
Eigen transport en werkplaats 
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Zwarte Dijkje 39 
7914 PB Noordscheschut 

Tel. 0528‐343158 
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Belevingsbos Noordscheschut  
 

Momenteel is het zomerstop met 
werkzaamheden in het bos en wordt er niet heel 
veel onderhoud gepleegd. Wel wordt er door de 
vrijwilligers de wandelpaden vrijgehouden van 
bramen en brandnetels.   
Helaas hebben wij te maken gehad met 
vernielingen van de vogelhuisjes aan het Peuter – 
Kleuterpad en zijn er heel veel stickers geplakt in 
het bos, inmiddels is door de vrijwilligers dit alles hersteld en 
verwijderd.  Wij zijn achter de schermen druk bezig om fondsen te 
werven om ‘onze’ wensen te kunnen realiseren.  In oktober wordt de 
kikkerpoel opgeschoond door het Waterschap, om zo het waterleven 
te verbeteren.  
 
Onze eerste activiteit van het komend seizoen is onze eerste 
SLOOTJESDAG voor de kinderen.  De kinderen gaan aan de hand van 
een schepnetje en een emmer met een zoekkaart van waterdiertjes 
kijken wat er zoal bij ons in de sloot leeft.  Wij gaan dit in 2 blokken 
doen zodat wij voor iedereen voldoende materiaal en aandacht 
hebben.    Graag begeleiding van de jongste kinderen door 
ouders/opa’s & oma’s.    
 
Eerste    blok is van 13:30 – 14:30 uur 
Tweede blok is van 15:00 – 16:00 uur  
 
Opgave kan via belevingsbos@kpnmail.nl  of een appje naar 06 174 
510 66.  ( ook voor meer informatie – Paula Benjamins)  
 

Deze dag organiseren wij in samenwerking met Landschapsbeheer 
Drenthe en IVN Hoogeveen en wordt mede mogelijk gemaakt door 
Smederijen Noordscheschut.  
 
Namens de werkgroep Belevingsbos Noordscheschut  
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4Kids tijdens de Feestweek 
 

De Feestweek was weer erg geslaagd. We begonnen maandag voor de 

kinderen van ons dorp met een gezellige Foute optocht. De kinderen 

hadden zich weer mooi verkleed en prinsessen, feeën en kabouters 

vulden de straten van Noordscheschut. De meest origineelste, foute 

deelnemers aan deze optocht waren: 

Groepsprijs: De binnenste buiten kids (Vajèn Lowijs en Rosan, Elin en 

Fedde Benjamins) 

Individueel 1e prijs: Jongen verkleed als meisje (Colin Otten) 

Individueel 2e prijs: De foute kerstmeneer (Kjeld Annen) 

Individueel 3e prijs: Opa verkeerd om (Ryan Knol) 

Deze kinderen mochten wat leuks uitzoeken van de prijzentafel. 

 

Op dinsdag begonnen we de ochtend met de kinderen van de 

bovenbouw om 9.30 uur. Met een Dierenspel gebaseerd op Levend 

Stratego, vertrokken we de bossen in en streden twee teams tegen 

elkaar. Het blauwe team kwam na 4 partijen als sterkst uit het bos.  

Ondertussen begon om 10.00 uur het poppentheater InkiPinki. De 

kinderen kregen een leuke show te zien over prinses Rosalinde. 

Gelukkig konden zij samen de prinses bevrijden! 

Na het bosspel en de poppenshow, werd er na een korte pauze bingo 

gespeeld. Er werden weer leuke prijzen gewonnen en natuurlijk 

gingen alle kinderen met een klein cadeautje naar huis. Een geslaagde, 

gezellige ochtend. 

 

Woensdag begon het al wat warmer te worden en dat was maar goed 

ook, want de Zeskamp voor de kinderen stond op het programma. 

Acht verschillende spellen werden gespeeld door de kinderen. Team 6 

van de onderbouw was het sterkst deze ochtend. Lars, Floor, Jesper, 
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Stijn, Dirk en Rik wonnen onder leiding van opa Mager deze zeskamp 

en mochten een mooie medaille in ontvangst nemen. De kinderen van 

Team C (Jordin, Bink, Ruben, Duncan, Julian, Henk, Ryan en Quin) 

onder leiding van Jordin mochten zich het sterkste team van de 

bovenbouw noemen.  

 

Donderdag was het spelletjesochtend voor alle kinderen van ons dorp. 

Met luchtkussens, leuke spelletjes, knutselactiviteiten en lekkernijen 

was ook deze ochtend zeer geslaagd. Mede dankzij het heerlijke weer 

een zeer geslaagde ochtend! 

Via deze weg willen wij nogmaals alle vrijwilligers bedanken. Zonder 

jullie kunnen wij deze ochtenden niet doen. Bedankt dus iedereen!!! 

 

Groetjes en tot volgend jaar! 

4Kids 

 
 



‐ 25 ‐ 
 

 

 

SPAR NOORDSCHESCHUT 
DE WINKEL VOOR DE VERSE EN DAGELIJKSE 

BOODSCHAPPEN 

 
MAANDAG T/M ZATERDAG OPEN VAN 8.00 TOT 19.00 UUR 
ZWARTE DIJKJE 26, 7914 PC Noordscheschut, 0528‐344191 

Wist u dat wij uw boodschappen bij u thuis of op uw bedrijf bezorgen? 
Dat geld ook voor gekoelde dranken! 
 

U KUNT DEZE TELEFONISCH OF VIA MAIL BIJ ONS BESTELLEN. 
 

Daarnaast kunt  u ook de door u zelf verzamelde en betaalde 
boodschappen bij ons achterlaten. Wij zorgen ervoor dat deze bij u thuis 
bezorgd worden.  
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Beste Noordscheschutters, 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat de Initiatiefgroep van de 
Smederijen Noordscheschut weer bij elkaar is geweest. 16 
September is het weer zover. De groep bestaand uit Jan Vaartjes, 
Paula Benjamins, Hilbert Zilverberg, Annette Bartels en Bert 
Marissen komt dan weer bij elkaar. Er is namelijk nog wat geld over 
voor goede ideeën.  
 
Heb jij zin om ook aan te schuiven? We kunnen nog nieuwe 
initiatiefleden gebruiken, dus meld je aan. 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, of bij de Schutse Bengel. 
schutsebenge@hetnet.nl 
   
De initiatiefgroep is momenteel tevreden over hoe het aantal ideeën 
dat aangedragen wordt, maar er is dus nog geld over. De 
zogenaamde korte klap aanvragen kunnen momenteel vrij snel 
beantwoord worden. Je kunt bij de initiatiefgroep terecht voor een 
ideeënformulier.  
 
Dus als je een fris idee hebt, dat bijdraagt tot de leefbaarheid van 
de inwoners van Noordscheschut en dat een paar cent kost en het, 
vraag het dan aan op zo’n ideeënformulier en wellicht zit er nog wat 
in de kas. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Initiatiefgroep Dorpssmederij Noordscheschut  



‐ 28 ‐ 
 

Hallo Schutters en wie maar mee wil, 
 
Over ruim 1 maand is het weer zo ver, dan willen we op de 
3e vrijdag in september (20 september) ons jaarlijkse reisje 
maken. 
  
De commissie heeft samen met busonderneming Schepers uit 
Westerhaar een mooie reis uitgezocht. 
Het belooft een leuke dag te worden. 
 
We vertrekken ’s morgens om 7.45 uur bij de Cirkel en de kosten 
voor deze geheel verzorgde dag zijn €  62,50 p.p. 
(dit is inclusief: koffie/thee en cake, uitgebreide koffietafel, de 
entrees en aan het eind van de dag een diner) 
 
Heeft u zin om mee te gaan, geeft u zich dan 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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2019 
 

Op 14 september en 15 september doet de Hervormde ‘De Brug’ weer mee aan de 
landelijk gehouden campagne: ’KERKPROEVERIJ’, met dit jaar als thema: EEN GOED 
VERHAAL! 
Een verhaal kan eindeloos boeien en inspireren.  Een goed verhaal houd je niet voor 
jezelf maar deel je met anderen. Een goed verhaal brengt je in beweging.  
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods 
Woord in mensentaal. Hét Boek voor nieuw perspectief.  
Benieuwd waar het verhaal van de Bijbel jouw levensverhaal raakt?  Kom dan naar de 
derde Kerkproeverij van ‘De Brug’! 
 
Op zaterdag worden vanaf 15.30 uur diverse workshops gehouden maar staan er ook 
andere activiteiten op het programma waaraan zowel jong als oud mee kunnen doen. 
Al dan niet tussen de workshops door is iedereen van harte welkom op het 
kerkproeverijterras waar de gastdames zorgen voor een lekker kopje koffie, thee of een 
glas fris met daarbij natuurlijk een lekkere proeverij. 
 
Aansluitend is er om 17.30 uur gelegenheid om aan te schuiven bij het 
Kerkproeverijbuffet. Na dit buffet wordt een quiz gehouden en de dag zal afgesloten 
worden met een sing‐in waaraan band ’Online’ haar medewerking verleent.  
 
Op zondagmorgen staan de deuren van de Immanuëlkerk aan de Tramweg in 
Noordscheschut vanaf 9.30 uur open voor de dienst die om 10.00 uur begint. Een dienst 
voor jong en oud, voor gemeenteleden die gewend zijn regelmatig kerkdiensten te 
bezoeken maar zeker ook voor hen die dat misschien niet (meer) gewend zijn.  
                         ‘Kom en luister naar mij… en ik zal vertellen wat Hij voor mij deed’. 
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 u te ontmoeten. 
 
Hervormde gemeente ‘De Brug’ 
Nieuweroord‐Noordscheschut 
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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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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 woensdagmiddag   13.30  - 14.30 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 
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen 

met tweede‐ en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze 

operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer 

thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij bewijzen. De 

Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het 

ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. We 

financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en 

verplegend personeel, zetten campagnes in om brandwonden te 

voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te 

worden. 

Door 1 avond collecte te lopen in Noordscheschut in de week van  

6 t/m 12 oktober kun jij helpen. 

Een kleine moeite voor de een, zoveel verschil voor een ander. 

 

Voel jij je geroepen, neem dan contact met mij op via 

telefoonnummer 06‐26842660. 

 

Vriendelijke groet, Ester Slender‐Mager. 
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Bedankt! 
 
Wij  willen iedereen bedanken voor de vele kaarten die onze 
zoon Rodney heeft mogen ontvangen tijdens zijn vele 
ziekenhuisopnames afgelopen zomer.  Wij ervaren dit als een 
enorme steun in de deze lastige periode, het heeft ons een fijn 
gevoel gegeven.   
 
Rieks en Andrea Hassing  
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT AUGUSTUS 2019 
 

Kerk:  Datum:  Locatie:  Tijd:  Voorgang(st)er:  Bijzonderheden: 

 
Chr. Geref. Kerk 

Zo. 1 sept  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Dhr. H. Lowijs  
Ds. G. van Zanden 

 

Zo. 8 sept  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

drs. W. van ’t Spijker  
student J. van Limbeek 

Zendingsdienst 

Zo. 15 sept  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
17.00 uur 

br. G. Winters  
evang. R. Setz 

Leesdienst 
Op kampeerboerderij 

Zo. 22 sept  Zwarte Dijkje 
 

10.00 uur 
13.30 uur 

br. A. Mulder 
ds. M. Visser 

Leesdienst (startzondag) 
Startzondag 

Zo. 29 sept  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
19.00 uur 

student S. Buth  
student S. Buth 

Voorbereiding H.A. 
 

         

           

 
Herv. Kerk 
Noordscheschut 
/Nieuweroord 

Zo. 1 sept  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Dhr. H. Lowijs 
Ds. J. Snaterse ‐ Hoogeveen 

Gezamenlijke dienst 

Zo. 8 sept  Geref. Kerk 
Rehoboth 

09.30 uur 
19.00 uur 

Ds. J. de Kok – Wilsum 
Dhr. H. Lowijs 

Gezam.dienst / koffie d. 

Zo. 15 sept  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. H. Bakhuis‐Hoogeveen 
Ds. D. Wolters‐Vollenhove 

Gezam.dienst / koffie d. 

Zo. 22 sept  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. G.W. v. Wingerden ‐ 
Stedum 

 
 

Zo. 29 sept  Rehoboth 
 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
 
19.00 uur 

Prop. D. Maassen v.d. Brink‐
Kampen 
Dhr. M. v. Heijningen ‐ 
Dorkwerd 

Voorbereiding H.A. 

         

           

 
Geref. kerk 

Zo. 1 sept  Geref. Kerk 
Geref. Kerk 

09.30 uur 
19.00 uur 

Ds  J.T. Woltinge ‐ Amersfoort 
Ds  J.A.Wegerif ‐Nijverdal 

Viering H.A. 
Viering H.A. 

Zo. 8 sept  Geref. Kerk 
 

09.30 uur 
 

Ds  G.H. Fredrikse—
Harderwijk 

 

Zo. 15 sept  Geref. Kerk  09.30 uur  Dhr. H. Lowijs  Startzondag 

Zo. 22 sept  Geref. Kerk  09.30 uur  Mvr Mateman   Ommen   

Zo. 29 sept  Geref. Kerk   09.30 uur  Mv W. Van der Scheer ‐ De 
Krim 

Uitzending Radio 
Hooogeveen 

Zo. 6 okt  Geref. Kerk  09.30 uur 
19.00 uur 

Dhr. H. Lowijs   
Ds K.A. Hazeleger‐‐Ommen 

Israëlzondag ‐ koffie 
drinken. 
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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: Jonah Bisschop     tel. 06‐83533656 
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. 
 

September 2019: 
06‐09  Bingo  Supp.ver. Voetbalv  Kantine    20:00 
11‐09  Schutsloop  Schutsloopcommissie  Rondom Cirkel  18:00 
13‐09  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
13‐09  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
14‐09   Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
14‐09  Slootjesdag  Belevingsbos N‐schut  Belevingsbos   13:30 
17‐09  Wandel‐3dgn   werkgroep Wandel‐3dgn Rondom N‐schut  18:00 
18‐09  Wandel‐3dgn   werkgroep Wandel‐3dgn Rondom N‐schut  18:00 
19‐09  Wandel‐3dgn   werkgroep Wandel‐3dgn Rondom N‐schut  18:00 
21‐09  Juibleumfeest  Supp.ver. Voetbalv  Schoonhoven   21:00 
26‐09  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
Oktober 2019: 
11‐10  Kaarten  Supp.ver. Voetbalv  Kantine   20:00 
11‐10  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
12‐10  Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
31‐10  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
November 2019: 
08‐11  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
09‐11  Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
28‐11  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. 
 
 
 
 


