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MAANDBLAD: Januari 2020  35e jaargang no. 409 
 

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: 
Jonah Bisschop    Zwarte Dijkje 4   tel: 06‐83533656 
Amber Bruins    Van Marleweg 17  tel: 343752 
 

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

De volgende Bengel verschijnt vanaf 18 februari 2020 
  

Kopij binnen op 11 februari 2020 !!!!!! 
Wij verwachten dan hulp van Speeltuinvereniging “De Speulplekke”  

(De bengel wordt geniet op 18 februari 2020 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: 
Wij wensen een ieder de beste wensen voor 2020.  Dit is de eerste 
bengel van 2020 in ons 35ste jaargang, op naar het 40ste jubileum 

jaar of zullen wij dan als papieren versie achterhaald zijn en alles via Facebook 
publiceren???  Ik denk het zelf niet, hoe handig ik ook ben met computer en 
veel opzoek en lees op internet, vinden wij het hier in huis nog steeds fijn om 
van bepaalde bladen de papieren versie te ontvangen.  Een boek, een 
tijdschrift, de krant, we vinden dat toch fijner lezen dan van een schermpje en 
ook de bengel wordt door de jongens doorgebladerd.   Maar wij zullen het 
zien en dit staat of valt natuurlijk met alle kopij dat wij van jullie allen 
ontvangen. Maar met zoveel leuke activiteiten voor jong en oud op ons dorp 
kunnen wij de bengel nog goed vullen.  Alhoewel januari altijd wel een beetje 
magertjes is.   
 

Dit jaar wordt er ook weer van alles georganiseerd zoals de zomerbraderie op 
13 juni of begin februari weer een heerlijk avondje MENDO, maar dit jaar 
worden wij ook een aantal keren muzikaal getrakteerd door de jarige 
Christelijke Muziekvereniging Irene. Van Harte gefeliciteerd met jullie 75 
jarige jubileum en dat het voor jullie een muzikaal feestje mag worden dit 
jaar.  
Naast dat in het dorp veel wordt georganiseerd kunnen wij op sport gebied op 
de tv ook ons hart ophalen.  Zoals in deze periode het Schaatsen, straks EK 
voetbal, Tour de France, Tennissen, Formule 1 (nu weer sinds 1985 weer op 
circuit Zandvoort).  Maar daar gaat mijn sport hart niet meer zo hard van 
kloppen, maar wel van de Olympische Spelen.  Heerlijk al die verschillende 
sporten en disciplines. Turnen, Handbal, Atletiek zijn wel mijn favorieten maar 
ach alles waar Nederlanders in uit komen probeer ik te kijken.  Zou het wel op 
normale tijden voor ons te zien zijn op de tv? of moeten wij er ‘s nachts uit en 
het blijkt ook nog plaatst te vinden midden in de zomervakantie dus maar 
extra MB’s op onze tablet en/of mobiel zetten .  
Voor de organisatie feestweek komt het net weer mooi uit want Olympische 
Spelen is op zondag 9 augustus afgelopen en op 10 augustus begint de 
Feestweek 2020.  Wat zal dit jaar het thema zijn van de Feestweek is dat al 

bekend? ………………………… misschien wel Olympische Spelen    
   
Veel lees plezier,    
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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“Tjonge Bartes…. He’j et al 
‘eheurd?” “Vaste niet, Jannes.” 
“De plietsie hef opneis een 
Coldcasekalender uut ‘ebracht. 
En d’r zit zowaar een Schutter 
in!!!” “Waarachies, is dat 
woar, Jannes? Wie dan?” “Het is 
een biezunder verhaal Bartes. 
In 2011 woonde hier met zien 
gezin Colin Datema. En plots op 
een dag was ie weg,.. 
verzwunden..., fut! Hij was nog 
thuus ‘ewest en had zien 

‘orlogie, 
portefeuill
e en 
sierroad’n 
achter 
‘eloat’n. 
Wel zien 
paspoort 
mit 

‘enömen. Hij hef ‘et thuus 
eerder vake oaver Fraankriek 
‘ehad.” “Dan zu’j denk’n dat ie 
in Fraankriek zit…dat zal de 
plietsie ok ‘edacht hebb’n, 
want zonder persoon, body of 
liek is er ok gien zaak of 
case.” “Ja precies, Bartes, zo 
ist ‘egoane.” Moar nou ai ‘et 
er zo oaver hebt, zet mij dat 
wel an’t denk’n, Jannes. Ie 
kent dat liedtie oaver Herman 
wel, van Acda en de Munnik. Ja, 
die Herman oaverkwaamp dat ie 
allend deur de wereld gunk. 
Precies! Kennelijk wel een 
droom van keerls die in de 
midlife crisis koomt, um wat 
neis te begunnen. Dat kan 
allemoale best Jannes, moar dan 

loat ie oen kiender niet zo 
achter in’t ongewisse. Die 
kriegt doardeur nare gedacht’n. 
Zeker op die leeftied. 
Misschien geeft ze zichzelluf 
wel de schuld. Precies, en met 
dat soort nare gedacht’n mag ie 
gieniene opzadel’n, die kiender 
treft gien blaam. “We (Bartes, 
Jannes en schriever hoapt dat 
de familie snel wat 
dudelijkheid kreg oaver dizze 
situatie.” “En dat ie nog 
leeft.” “Ja, ok dat!” 
 
“E’m aans wat over een 
midlifecrisis, want we bint 
hier in de Bengel um ok wat 
plezier te maak’n.” “Heu…? Wat 
dan Jannes?” “Nou Bartes, ie 
hebt van die keerls die proat 
oaver hun midlife. En zo 

v
ertelde een keerl teeng zien 
vrouwe noa 25 joar huwelijk: 
“Schattie, 30 jaar ‘eleed’n 
hadd’n we een klein 
appartementie, een dardehaands 
versleet’n auto, een klein 
zwart‐witte tilleviesietoestel 
en we slöpen op de baank. Moar 
ik slöp wel met een hele 
lekkere  mooie jonge blondine 
van nog gien 25 joar.  

Bartes en Jannes  
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Nou hebt we een huus van 
500.000 euro, een BMW van wel 
50.000 euro en een waterbedde 
die ai op verschillende 
staanden kunt zett’n, een 
platte smart tilleviesie met 
een groot scharm en een home 
cinema system. Moar ik sloape 
nou wel met een vrouwe van 
bijna 60 joar.”  
Zien wieze vrouwe bekek h’m en 
zeg: “Schattie, het enige dat 
ai hoeft te doen is te zuuk’n 
noar een lekkere, mooie jonge 
blondine van nog gien 25 joar. 
En dan zal ik er wel veur 
zorg’n dat ai binnen de kortste 
keren opneis in een klein 
appartementie zit, mit een olde 
auto en op de baank sloapt en 
tevreed’n mut weez’n mit een 
olde zwart‐wit 
tilleviesietoestel.” 
 

“Ja, dan mu’j 
weer an’t 
wark, Bartes!” 
Ja, precies en 
probeer dan 
moar iens het 
goeie 
gereedschap te 
viend’n. Er is 
er iene ‘ewest 

die hef in’ebrök’n in een busse 
veur gereedschap. Moar dat zal 
vast gien harde warker ‘ewest 
weez’n.” Potverdikkie, Bartes. 
Ie bint op de hoogte.” “Ja 
Jannes, eerder bij ons in de 
garage, mök ik mien gereedschap 
altied blauw. Dan kun ik zien, 
dat het van mij was. Moar nog 
belangrieker was, dat ik het 
dan niet zoe snel kwiet 
raakte.” “Ik weet niet of dat 

zul help’n bij de eigenaar van 
die busse, moar ‘et klinkt als 
muziek in de oor’n, Bartes.”  
“En nou ai dat zo zegt, schöt 
mij tebinn’n, dat 
Muziekvereniging Irene ok weer 

concert’n 
gef.” “Altied 
mooi. 18 
januari, 
jammer genog 
noa dizze 

Bengel.” “Ja, dat is zo, moar 
ze verdiend een opstikker.” “Ja 
net as de voetballers bij 
Protos Weering. Tweedes is toch 
fantasties!!?” “Ja, moar d’r is 
ok al veule oaver ‘eschreef’n. 
Wie ok een opstikker verdiend 
is dizze moand toch weer de 
Bakker.” “Wat dan?” “Nou die 
gooit hoaste mit 
opstikkertaart’n; kleurig, 
fleurig en fruitig.” “Dat ie 
dat nou weer hef bedacht. Het 
blef een creatieve bakker.” 
“Misschien kunt we de volgende 
keer het 

hebb’n oaver de loadpoal’n in 
Schut. Ie bint nou hoaste 
verplicht een elektrieke auto 
te koop’n.” “Dan mu’j oppass’n 
dat ai gien poalklever wordt, 
want dat giet ten koste van de 
parkeerplekk’n.” “Doar mut t’ 
Oogeveine beter beleid op 
zett’n.” “Zo is dat.” 
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Sinds 1 september 2019 hebben we als school een nieuwe start gemaakt. In 
het gebouw heeft een grote verbouwing plaatsgevonden, wat resulteert in een 
mooie vernieuwde locatie. Daarnaast zijn we sinds 1 september 2019 gestart 
als kindcentrum. Dat betekent dat we niet alleen basisonderwijs voor 4 t/m 12 
jarigen aanbieden, maar ook kinderopvang, VSO en BSO vanaf 0 t/m 12 jaar. 
Meer informatie over ons kindcentrum kunt u vinden op www.tamariki.nl 
en/of www.hetblokland.nl  
Uiteraard bent u van harte welkom om een keer een kijkje te nemen of neem 
telefonisch contact op, zodat we een afspraak kunnen maken.  
 

Met vriendelijke groet, 
  

Hans Setz 
 

Directeur Jenaplan kindcentrum het Blokland te Noordscheschut 
  

Telefoon Blokland         0528 341496 
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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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 Top2000 avond Noordscheschut was weer een feestje.   
 
Voor de zesde keer alweer vond de Top2000 avond plaats in Dorpshuis de 
Cirkel waar, door de organisatie rekening was gehouden met weer een groot 
aantal bezoekers.  Dit keer zijn er van alle kanten barkrukken en statafels 
geleend zodat er minstens voor 100 ‘man’ plek was om mee te kunnen doen 
aan de Top2000 kwis.  Dat was ook nodig want ook dit jaar was het weer 
gezellig druk en mocht de organisatie weer rond de 100 bezoekers 
verwelkomen.  Paula Benjamins – organisator – zei al gekscherend ‘wij gaan 
nog ten onder aan ons eigen succes’.  Dit is wel een belangrijke evaluatie punt 
voor 2020 want uitwijken naar 1 van de bijzalen of zelfs de gymzaal van het 
dorpshuis vindt de organisatie geen optie.  De sfeer is ook heel bepalend voor 
deze succesvolle Top2000 avond en daar leent het “dorpshuis café” zich prima 
voor.   
 
Dit jaar deden er 18 teams mee, waarvan al een aantal vaste teams, maar ook 
nieuwe teams waren naar het dorpshuis gekomen.  Leuk is om te zien hoe, met 
name de vaste teams, zich al voorbereiden. Zo was er al flink gestudeerd op 
alle feitjes die in de NPO2 Top2000 App vermeld staan.  Wie is de hoogste 
binnenkomer, wie zijn de hofleveranciers, welke artiesten zijn ons dit jaar 
ontvallen?  Maar hier had de organisatie rekening mee gehouden en dergelijke 
vragen waren al in voorgaande jaren gesteld, dus dit keer weer nieuwe opzet 
van vragen.  Maar wat standaard altijd in de kwis voorkomt is, wie is de 
hekkensluiter en wie staat op plaatst 2000?  “Oja” hoorde je dan ook binnen de 
teams, die vraag wordt elk jaar gesteld, wie zijn dat ook alweer……… 
 
Het is deze editie nog nooit zo spannend geweest zowel in de Top2000 Kwis als 
met de Rebuskwis, als voorgaande jaren. In de kwis wisselende sterkte teams 
elkaar per ronde af en was het puntenverschil soms maar 1 punt. Hierdoor was 
het ook echt tot de 4de ronde spannend wie zich dit jaar de “Winnaar Top2000 
Kwis 2019” mocht noemen. Team Polzwi mocht dit jaar de “LP Bokaal” in 
ontvangst nemen met als eind score van 94 punten.  Vorig jaar nog als 2e 
geëindigd ( toen als “Team Pol”).  Voor de 2e en 3e plaats eindigden een aantal 
teams gelijk met 89 en 87 punten.  Naast de “LP Bokaal” ontving het winnende 
team ook de enige echt Top2000 taart van  Bakkerij “De Soete Suickerbol” 
 
Deze heerlijke taart was ook te winnen bij de Rebuskwis en ook hier was het in 
de top 3 heel spannend.  De teams die het goed deden met de Top2000 kwis 
wisten de rebussen ook goed op te lossen. Maar met 1 punt verschil op de 2e 
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plaats won Team Buurman & Buurman met 59 punten.  Met de rebuskwis was 
66 punten te verdienen dus een score van 90 procent.   
 
Wie de rebuskwis moeilijk vond en de Top2000 kwis te pittig, maakte gelukkig 
nog altijd kans op ook een enige echte Top2000 taart met de Muziekbingo.  Dit 
jaar hadden 2 dames tegelijkertijd bingo, maar na een speelkaart te trekken 
wie het hoogst had ging de ene dame met de troostprijs naar huis en Nadia 
Hekker met de heerlijke taart. Zo was er ook nog een poedelprijs voor de 
Top2000 kwis en deze werd uitgereikt aan “Team de Feestgangers”. Misschien 
dat het in de naam zat dat zij als laatste eindigden.  
Deze avond was weer een mix van luisteraars/genieters en fanatieker kwissers 
en dat alles onder het genot van heerlijke hapjes, voorzien van de Familie H. 
Koster ( Huls Droge Worst).  
 
De Top 2000 band zorgde ervoor dat het dak er muzikaal gezien weer af ging 
en met het inmiddels traditionele  "Hey Jude" van de Beatles werd ook deze  
gezellige en geslaagde editie afgesloten.  
 
Deze avond is mede mogelijk gemaakt door: 
 
Bakkerij De Soete Suickerbol  
Huls Droge Worst ( Familie Koster) 
Dorpshuis de Cirkel 
De "Top2000 band" – Roel, Bert, Jan en Albert 
De Quizmasters ‐ Marco & Hilma 
Smederijen Noordscheschut 
 
De eerste vragen voor editie 7 zijn alweer bedacht. 
    
Organisatie is blij met alle vrijwilligers en sponsors die het mede mogelijk 
maken om zo’n gezellige avond met elkaar te beleven.   
Iedereen onwijs bedankt en tot volgend jaar.  
 
Werkgroep Kunst  & Cultuur Noordscheschut 
 
Alie Hekker & Paula Benjamins 
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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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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 

 
 
 

Mendo           Toneelvereniging        Mendo 
Presenteert het prachtig stuk “Zorgboerderij de 3 gebroeders” 
 
Het gaat niet zo goed met de boerderij van Harm en Rinus Veldman. Broer 
Albert, mede eigenaar van de boerderij, ergert zich groen en geel aan zijn luie 
broers en zou graag zien dat de boerderij wat geld op zou leveren. Albert 
lanceert een plan samen met zijn vrouw Aleida om er een zorgboerderij van te 
maken. De laatste kans voor Harm en Rinus anders eisen ze dat de boerderij 
verkocht wordt. Harm en Rinus gaan met hulp van tante Ko akkoord en er komt 
dus allerlei vreemd volk over de vloer. Ze zetten hun beste beentje voor maar 
wil iedereen er wel een succes van maken? Of spelen er andere belangen mee. 
 
Op vrijdag 31 Januari  in de Rank aan de Drostenraai om 14.00 uur. 
Entree € 5.00  1 kopje koffie gratis.  Zaal open om 13.30 uur.                         
In de pauze een verloting met prachtige prijzen. 
 
Stichting Ouderenwerk Noordscheschut S.O.N. 
        Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar .. 
 
Namens het bestuur 
Sake Tichelaar 
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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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Steenuilen inventariseren 
Elk jaar weer gaan de vrijwilligers in onze provincie op pad om het kleinste 
uiltje van ons land goed in de gaten te houden. Niet omdat het heel goed of 
heel slecht gaat met de steenuil, maar omdat hij in onze provincie afhankelijk is 
geworden van nestkasten om in te broeden. Oude boomgaarden met geschikte 
holten zijn, in geschikte biotopen, minimaal aanwezig en onder het dak kunnen 
ze steeds minder terecht. De werkgroepen zijn daarom zeer actief met het 
ophangen van nestkasten om dit prachtige steenuiltje te behouden voor 
Drenthe. 

 
De komende tijd zullen in de gehele provincie vrijwilligers weer op pad gaan 
met het geluid van de steenuil met als doel om zo veel mogelijk territoria vast 
te stellen, maar hoe doen ze dat? In de periode vanaf half januari tot eind 
maart gaan de vrijwilligers op pad, gewapend met een boxje en de 
territoriumroep van het mannetje steenuil. Bij voorkeur op een windstille en 
heldere avond vanaf zonsondergang wordt dan een gebied doorkruist om het 
geluid op zoveel mogelijk potentiële steenuilplaatsen te laten horen. Zit er dan 
een mannetje steenuil in de buurt dan roept deze (meestal) terug. Als een 
mannetje terugroept wordt deze ingetekend op een kaart. Zo wordt de 
populatie steenuilen goed in beeld gebracht. De vrijwilligers staan dan langs de 
weg met een veiligheidshesje aan en dit kan verdacht lijken. Het is in het 
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verleden dan ook al meerdere malen gebeurd dat een buurtbewoner of politie 
poolshoogte kwam nemen om te informeren wat die mannen daar toch langs 
de weg deden. Natuurlijk niet erg, want de vrijwilligers leggen graag even uit 
waar ze mee bezig zijn. 
Steenuilen leven dicht bij de mens en het liefst in kleinschalig boeren 
landschap waar ook vee (schapen/paarden) buiten staat, dus de inventarisaties 
worden ook dicht bij de woningen uitgevoerd. Heeft u zelf een steenuil 
gehoord of weet u een nest te zitten, ga dan niet zelf het geluid van de steenuil 
afspelen. Het kan zijn dat de steenuil daardoor verstoord raakt. De vrijwilligers 
horen het dan graag van u en kunnen, eventueel samen met u, op een goede 
wijze de inventarisatie uitvoeren zonder de steenuilen te verstoren.  
Heeft u een steenuil gezien of gehoord, dan kunt u dat doorgeven via het 
formulier op de website www.steenuilendrenthe.nl  
 

 
Overleg Noordscheschut e.o.            09 december 2019 

Okko Vos 
Erwin Bruulsema 
Johan Veuger 
 

 Johan wil wel de kartrekker zijn voor de werkgroep Noordscheschut e.o. 

 Erwin voegt toe aan plaatsnaamregister, maillijst coördinatoren, kaart van Drenthe etc… 

 

 Okko wordt begeleider van de groep in de opstartfase (hoe lang is afhankelijk van wat 

nodig is).  

 

 App‐groep aangemaakt van Johan, Okko, Erwin: Johan is beheerder en kan nieuwe 

vrijwilligers toevoegen. 

 

 Erwin maakt een stukje voor De Schutse Bengel en mailt dat naar Johan. Bij goedkeuring 

stuurt Johan deze door naar De Schutse Bengel voor plaatsing. 

 

 Okko schaft boxje aan voor geluidsinventarisatie. 

 

 Erwin overlegt met Rutger voor navraag bij Paula Benjamins (werkgroep Noordscheschut) 

of daar nog vrijwilligers zijn die ook voor de steenuilen willen helpen. 

 

 Johan wil starten rondom Noordscheschut en later uitbreiden richting Stuifzand en Pesse 

(rest van het gebied). 

 

 Het is een potentieel goed gebied. 
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Mei 1990:  
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Zomerbraderie 2020 in Noordscheschut 

 

Noteer alvast in uw agenda!!!! 

 

De ondernemersvereniging Noordscheschut organiseert 

in samenwerking met organisatiebureau Wildro op 

zaterdag 13 juni een zomerbraderie en de 

(kinder)rommelmarkt van 10.00 tot 17.00 uur 

De jaarmarkt zal plaatst vinden aan het Zwarte dijkje . 

Ook hebben wij inmiddels een Facebook pagina 

“ondernemers vereniging Noordscheschut” 

 

Namens de Ondernemersvereniging en 

organisatiebureau Wildro  
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     Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 
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Chr. Muziekvereniging “Irene” 

Nieuweroord 
 

Secr. Mw. H.M. Benjamins 
 Bilderdijklaan 52 
 7901 JG Hoogeveen 
 info@irenenieuweroord.nl 
 

 Rekeningnummer 
NL46INGB00026.19.162 
 

Hoofdsponsor: 
www.irenenieuweroord.nl Tuincentrum Strijker Noordscheschut 
  

Beste oud leden van Chr. Muziek Vereniging ‘IRENE’ Nieuweroord. 
  
 

Het jaar 2020 is voor ’IRENE’ een jubileum jaar.  
 
We gedenken dan dat 75 jaar geleden de vereniging is opgericht en dat 
willen  we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
  
Wat is nu de bedoeling van dit schrijven. 
  
U/ jij  die kort of al langer geleden lid was van onze vereniging willen we 
vragen of jullie het leuk zouden vinden om op projectbasis weer een 
instrument te gaan bespelen. 
Om dan samen met ons, ons voor te bereiden op het jubileum concert op 3 
oktober 2020.  
We repeteren  op woensdagavond van 19.30 tot 21.45 in het dorpshuis De 
Vuurkorf te Nieuweroord. 
 
Mochten jullie het een leuk idee vinden geef je dan zo snel mogelijk op. 
  
Dit kunnen jullie doen via mail, info@irenenieuweroord.nl met vermelding 
welk instrument  je hebt bespeeld of wilt bespelen. Wil je graag nog wat 
informatie, dan kun je bellen met: Joh Veuger tel 0528‐342756  of met 
Henriette M. Benjamins, tel 06 – 12372497. We zien jullie aanmelding graag 
voor 31‐12‐19 tegemoet. 
Wij zorgen voor een instrument.  
  
Met een muzikale groet, 
  
Bestuur en leden van “IRENE”.     
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Chr. Muziekvereniging “Irene” 

Nieuweroord 
 

Secr. Mw. H.M. Benjamins 
 Bilderdijklaan 52 
 7901 JG Hoogeveen 
 info@irenenieuweroord.nl 
 

Hoofdsponsor: 
www.irenenieuweroord.nl Tuincentrum Strijker Noordscheschut 
  

         Muziek voor Volwassen. 
Een bijzonder initiatief van de Chr. Muziekvereniging Irene uit Nieuweroord. 
 
De Chr. Muziekvereniging Irene gaat komend voorjaar van start met : 
 

Muziek voor Volwassenen…………..Wij zijn op zoek naar 
jouw talent! 
 
Bedoeld voor hen die altijd al eens iets met muziek wilden doen of al eerder 
iets met muziek hebben gedaan en het weer willen oppakken of voor wie het 
bespelen van een (blaas) – instrument of slagwerk gewoon een keer leuk 
lijkt. 
 
De zoektocht zal vanaf 1 februari gaan draaien. Gedurende tien 
zaterdagochtenden van 9.30 tot 11.00 kunnen de deelnemers onder leiding 
van Gert van Veldhuizen in dorpshuis De Vuurkorf te Nieuweroord 
ontdekken of het bespelen van een muziekinstrument iets voor hen is. 
Ervaring is niet nodig en een muziekinstrument kan geleend worden van 
Irene. 
 
Het project wordt afgesloten met een gezamenlijk concert op 
zaterdagmiddag 4 April ’20,in het dorpshuis “De Vuurkorf” te Nieuweroord. 
 
De kosten voor dit project zijn 50 Euro, incl het instrument. 
Opgeven en informatie aanvragen kan via de mail, 
info@irenenieuweroord.nl  graag voor 6 Jan of bellen of appen met  
Angerieke 06 –  23347472 of Henriette 06 – 12372497 
 
Mocht je wel belangstelling hebben, maar je kunt niet op zaterdag, bel of 
mail dan ook even. We gaan dan samen zoeken naar mogelijkheden. 
 
Laat ons, maar vooral jezelf versteld doen staan van je muzikale talent! 
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ALS IN JANUARI DE MUGGEN ZWERMEN, 
DAN KUN JE MAART DE DE OREN WERMEN 
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT JANUARI 2020 
 

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

 
Chr. Geref. Kerk 

Zo. 2 feb  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. H. de Vries 
Dr. D.J. Steensma 

 

Zo. 9 feb  Zwarte Dijkje 
 

10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. M. Hogenbirk 
Ds. M. Hogenbirk 

 

Zo. 16 feb  Zwarte Dijkje  10.00 uur 
15.00 uur 

Student  S.M. Buth 
Student  S.M. Buth 

 

Zo. 23 feb  Zwarte Dijkje   10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. P. van Dolderen 
Ds. P. van Dolderen 

Eerste lijdenszondag 

         

         

           

 
Herv. Kerk 
Noordscheschut 
/Nieuweroord 

Zo. 2 feb  Rehoboth 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. H. Bakhuis ‐ Hoogeveen 

Viering H.A. 

Zo. 9 feb  Rehoboth 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. W.L. Dekker ‐ Kampen 

 

Zo. 16 feb  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. W.H.B. ten Voorde – Nunspeet 
Ds. W.J. Menkveld – Wanneperv. 

 

Zo. 23 feb  Immanuelkerk 
Rehoboth 

10.00 uur 
19.00 uur 

Ds. D. Wolters – Vollenhove 
Ds. J.A.A. Geerts ‐ Zalk 

Eerste lijdenszondag 

Zo. 1 mrt  Rehoboth 
 
Rehoboth 

10.00 uur 
 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
 
Ds. A. Prins ‐ Vriezenveen 

Gezinsdienst" Kerk en 
School" Dorpshuis. Online 
Tweede lijdenszondag. 

Zo. 8 mrt  Immanuelkerk 
Immanuelkerk 

10.00 uur 
15.00 uur 

Ds. W.J. Bakker 
Ds. M. Jonkman ‐ Dronten 

Derde lijdenszondag. 

         

           

 
Geref. kerk 

Zo. 2 febr  Geref. Kerk  09.30 uur 
19.00 uur 

dhr. H. Lowijs 
dhr. H. Lowijs 

Viering H.A./koffiedrinken 

Zo. 9 feb  Geref. Kerk  09.30 uur  Ds. G.H. Frerikze ‐ Harderwijk   

Zo. 16 feb  Geref. Kerk  
Geref. Kerk 

09.30 uur  
19.00 uur 

dhr. H. Lowijs 
Ds. F.A. Slothouber ‐ Zwolle 

 

Zo. 23 feb  Geref. Kerk   09.30 uur  Ds. J.A. Wegerif ‐ Nijverdal  Eerste lijdenszondag 

Zo. 1 mrt  Geref. Kerk 
 

09.30 uur 
19.00 uur 

Ds. J. Bakker ‐ Hoogeveen  Tweede lijdensz. / koffiedr 
Cirkeldienst 

Zo. 8 mrt  Geref. Kerk  09.30 uur 
19.00 uur 

Mvr. Ds. H.J. Paas ‐ Nijverdal  Derde lijdenszondag. 
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Namens Jan de Goede - Noordscheschut: 
Te koop: Drostenraai 73 in Noordscheschut. Een ideale 
woning voor de handige starter! De woning is nog in 
oorspronkelijke staat. 335 m2 eigen grond . Mooie tuin met 
vijver! Een kijkje waard.  
 
Telefoonnummer.: 0528 -262191 
 
!!!! Als er een particulier is die een KOPER AANBRENGT , die 
krijgt een beloning in €’. 
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SCHAATSEN -----SLIJPEN     SCHAATSEN -----SLIJPEN  
 

tevens diverse maten gebruikte Hoge en 
Lage Noren. 
Verstelbare Combi Noren. 
Kinderschaatsen o.a. IJshockey, 
Kunstschaatsen, Houtjes, Glijders, enz…. 
 
OUDEJAARSDAG--MOBIELE CARBITBUSSEN + HOUTKACHELS 
Diverse maten. Bel of kom even langs 

OOK VOOR CARBID 
TEL. 06-25577355 OF 06-34846724.  
A.LOOPERS, COEVORDERSTRAATWEG 45, 

NOORDSCHESCHUT. 

 
 
 

 
uitnodiginguitnodiginguitnodiginguitnodiginguitnodigi 

MAAK KENNIS MET HET REIL HUISPIJPORGEL! 
Op meerdere zaterdagen bent u welkom aan de Molenweg 32 te 
Tiendeveen om te luisteren naar de klanken van het Reil huisorgel. 
De entree is minimaal € 7,50. Dit alles is inclusief koffie/thee met 
“iets lekkers er naast”. De opbrengst gaat naar een goed doel. 
Aanvang 15 uur. 
Graag in verband met de aanwezige zitplaatsen , maximaal 15 
personen per zaterdag, vooraf opgeven via telefoon 0528‐
343049/06‐44640844 of via email dahsteenbergen@gmail.com  
Inschrijving op volgorde van aanmelding.  
Data: 1 februari en 14 maart 2020 

Dit alles bij leven en welzijn. 

!LEGROPJIPSIUH LIER TEH TEM SINNEK KAAM  

Igidontiugnigidontiugnigidontiugnigidontiugnigidontiu 
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AGENDA 
 

Datum   Wat  T.B.V.  Waar   Tijd. 
 

Januari 2020: 
23‐01  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 

 

Februari 2020: 
08‐02  Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
14‐02  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
27‐02  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
29‐02  Foute Carnavalsfeest Supp.ver. Voetbalv  Kantine  20:00 
 
Maart 2020: 
13‐03  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
14‐03  Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
26‐03  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
April 2020: 
10‐04  Jamsessie  Jamsessie N. Schut  De Cirkel  20:30 
11‐04  Oud Papier  Scholen/muziekver.  Gehele dorp  09:00 
23‐04  Bingo  Boules Doar  Kantine Boules Doar   20:00 
 
 
Elke maandag   Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur 

    Elke woensdag  Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur 

    Elke zaterdag  Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 13.30 uur. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Krakeel 39      

 7914 TH Noordscheschut 
 0528–342409 / 06-12608030 

 info@loonbedrijfmulderij.nl   www.loonbedrijfmulderij.nl 
   
 Loonbedrijf Mulderij biedt een divers aanbod diensten zoals: 

 Aanleg drainage 
 Grondwerk 
 Slotenonderhoud 
 Beschoeiing plaatsen 
 Maaiwerkzaamheden en bermonderhoud 
 Aanleg en onderhoud groot groen 
 Levering van grond en drainage materiaal 

 
 



 

 
 

 


