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Voorwoord door Anno Wietze Hiemstra

Op het verzoek om als vaste inzender, inwoner en 
wethouder het voorwoord in de jubileumuitgave 
van De Schutse Bengel te schrijven ga ik uiteraard 
graag in. 25 jaar De Schutse Bengel is een prestatie 
van formaat! Voordat ik met dit voorwoord aan de 
slag ging ben ik eens gaan nadenken over wat De 
Schutse Bengel voor Noordscheschut betekend. 
Drie woorden schoten me te binnen, namelijk 
verbinding, verenigingen en vrijwilligers.

Verbinding
De Schutse Bengel heeft zich in het 25-jarig bestaan bewezen als het 
bindmiddel voor het dorp Noordscheschut en de Schutters. Al het nieuws, 
aankondigingen, persoonlijke mededelingen, kortom alles wat zich in 
Noordscheschut afspeelt krijgt een plaatsje in de Schutse Bengel. De 
Schutse Bengel heeft zich daarmee ontpopt tot het informatiekanaal voor 
het dorp. Ook al ben je niet in elke vereniging actief, doe je niet aan alle 
activiteiten mee, heb je geen kinderen die naar de basisschool gaan, toch 
blijf je door De Bengel op de hoogte van wat er in Noordscheschut en 
directe omgeving gebeurd. 

Verenigingen
Dat Noordscheschut naast de scholen en kerken veel clubs, stichtingen 
en verenigingen heeft weet natuurlijk iedereen. Sla maar een willekeurige 
‘Bengel’ open en je kunt kennismaken met alles wat Noordscheschut te 
bieden heeft. Een keur aan verenigingen, commissies en clubs, die samen 
weer allerlei bijeenkomsten en activiteiten organiseren voor alle inwoners. 
Voor veel van deze verenigingen is De Bengel ook gelijk het ‘clubblad’. 
Daarmee is hun inbreng in ‘De Bengel’ direct essentieel voor het bestaans-
recht van ons dorpsblad.
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Vrijwilligers
Noordscheschut is een dorp van vrijwilligers. Zonder de inzet van al 
deze vrijwilligers zou Noordscheschut sociaal schraal en veel minder 
leefbaar zijn. Samen kunnen we veel bereiken! Vrijwilligers zijn onmisbaar 
geworden, maar we doen ook een groot beroep op hen. Veel vrijwilligers 
hebben naast hun vrijwilligerswerk ook nog een baan of andere taken. 
Het is denk ik heel belangrijk om niet te overvragen en taken goed te 
verdelen. Mensen die nog niet actief zijn roep ik daarom ook op hun 
steentje bij te dragen. 

Verder    
Ik hoop dat u veel leesplezier aan deze jubileumuitgave van De Schutse 
Bengel zult beleven.  Deze jubileumuitgave geeft een blik op De Schutse 
Bengel door de jaren heen. Vaste inzenders en adverteerders komen 
hierin terug evenals de verschillende rubrieken die in ‘De Bengel’ hebben 
gestaan of nog steeds staan. Hieruit blijkt maar weer welke betekenis De 
Schutse Bengel voor Noordscheschut heeft (gehad). Een dorpsblad waar 
we blij mee en trots op kunnen zijn!
In dit kader past het denk ik ook heel goed om de huidige en vroegere 
redacteuren, bestuursleden, bezorgers en alle andere vrijwilligers rond 
De Schutse Bengel te bedanken voor alle inzet en werk door de jaren 
heen! Hetzelfde bedankje geldt voor alle adverteerders en inwoners die 
De Schutse Bengel al die jaren financieel mogelijk hebben gemaakt.
Het spreekt voor zich dat ik hoop dat De Schutse Bengel tot in lengte van 
jaren HET dorpsblad voor alle inwoners van Noordscheschut blijft! 
Ik wens u veel leesplezier toe.

Hartelijke groeten,

Anno Wietze Hiemstra
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Vanuit het bestuur

Beste lezers en lezeressen,

25 jaar geleden werd voor Noordscheschut en omgeving een nieuwe stap 
gezet in het informeren van de inwoners. De tijd van “rooksignalen” en 
de “tam tam” lag al lang achter ons. Naast de Hoogeveensche Courant, 
de telefoon en andere middelen was er zo ineens een dorpsblad. Nog 
zonder naam en van het betere knip- en plakwerk. Het stencilen ging 
handmatig. 

Het blad zonder naam (BZN van Noordscheschut) werd, met dank aan de 
heer Boesjes, veranderd in een blad met een naam. De Schutse Bengel 
was een feit. In deze naam ligt de verwijzing naar een informatiemiddel 
uit vroegere tijden. Een bel die werd geluid voor het overbrengen van een 
boodschap. De bel is tot op de dag van vandaag verwerkt in het briefpa-
pier en het voorblad.

Ook het produceren van De Bengel heeft in de afgelopen 25 jaar veel 
veranderingen gekend. De stencilmachines werden steeds professioneler. 
De laatste 5 jaar wordt het blad zelfs met een machine in één klap geniet 
en gevouwen.  Ook wordt, tot op de dag van vandaag, nog een stuk nos-
talgie gehandhaafd. Elke derde dinsdag van de maand helpt nog steeds 
een Schutse club of vereniging onze Bengel samenstellen. Gevolg hiervan 
zijn kilometers loopwerk in De Cirkel. Dit zijn heel wat Cascaderuns bij 
elkaar.

De voortuitgang gaat steeds verder. Zo gaat ons dorpsblad ook al via 
het internet de hele wereld over. Ook kun je dus tijdens een wereldreis of 
werkend waar ook ter wereld op de hoogte blijven van alle informatie en 
wetenswaardigheden over Noordscheschut via www.noordscheschut.com.

25 jaar De Schutse Bengel.  Een krant met veel informatie over het  
verenigingsleven, scholen, kerken, ouderenwerk  en verdere activiteiten.  
Ook anderen zoals SWW, de Gemeente Hoogeveen en onze wijkagent zijn 
al jaren een  vaste klant van De Schutse Bengel .
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In de loop van de jaren zijn er ook veel bijzondere items de revue gepas-
seerd. Denk aan Sam Satiree  (wie zou dat toch geweest zijn),  “ik geef de 
pen door”, “in gesprek met” en “in de kiekerd”.  Een stukje nostalgie werd 
soms geplaatst om bepaalde herinneringen weer boven te halen. Verder 
in dit blad wordt hier meer aandacht aan besteed.  De agenda van De 
Schutse Bengel is volgens mij de meest gelezen bladzijde. Hierop kun je 
(bijna) alles vinden wat er zoal te doen is in de komende maanden, b.v.: 
het ophalen van oud papier, het jeugdwerk, bijeenkomsten, bingo, straat-
volleybal…… enzovoort. 

Maar waar zouden wij zijn zonder bezorgers. Bas Benjamins en Matthijs 
Benning zorgen ervoor dat wij met zijn allen onze Bengel op de deurmat 
krijgen. In de zomer vaak een leuke klus, in de winter bij weer en wind iets 
minder mooi. Kortom, De Schutse Bengel is volgens mij na 25 jaar niet 
meer weg te denken uit ons dorp. Iets waar we best trots op mogen zijn.  
We moeten echter wel beseffen dat deze afgelopen 25 jaren niet mogelijk 
zouden zijn geweest zonder de inzet van de vrijwilligers, adverteerders, 
inzenders van kopij en  bestuursleden.

Ik wens u en jou alle gezondheid toe en nog heel veel leesplezier de 
komende jaren,

Bert Benjamins
Voorzitter van De Schutse Bengel

Voorste rij:  
Roel & Paula Benjamins, 

Jan Strijker.
  

Middelste rij: 
Dick Doldersum, 
Lucas Benning.

Achterste rij: 
Joop Snippe, 

Bert Benjamins.
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Bianca Kleine
Noorderweg 12

7912 TN Nieuweroord
06- 15426698

www.handandfeet.nl
Email : biancakleine@handandfeet.nl

Voetverzorging.•	
Ook voor diabetici en reumatische voeten.•	
Manicure.•	
Nagelstyling.•	
Tevens verkoop van producten en sieraden•	
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“IN GESPREK MET” door Arend Otten

De redactie van De Schutse Beugel heeft mij benaderd met de vraag een 
“In gesprek met “ te doen met de oprichters en oud-bestuursleden van De 
Schutse Bengel, waaronder Roel Peters, Jaap Blok en Jan Bisschop. 
In het begin van het 25-jarig bestaan van de Bengel, heb ik met bekende 
Noordscheschutters gesproken, waaronder Geert Bruins, Floris Verweij, 
Jan Kroezen, Marinus Prins en Hendrik Huisjes. Deze gesprekken werden 
opgetekend in de rubriek: ”In gesprek met”.
Vandaar de vraag van de redactie om ter gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum dit nog eens dunnetjes over te doen.

Het was Roelof Strijker die in 1985 op een vergadering van het Plaatselijk 
Belang het idee opperde van het maken van een plaatselijk krantje, 
herinnert Roel Peters zich. Omdat er in het dorp veel verenigingen zijn die 
wat te melden hebben, zou zo’n krantje in een behoefte kunnen voorzien. 
Denk aan het feit dat verenigingen activiteiten organiseren en dit kunnen 
publiceren in het krantje. Vanuit het Plaatselijk Belang sloten Jaap Blok 
en Roel Peters zich aan bij Roelof Strijker om samen het krantje samen 
te stellen.  Er moest wel geld zijn om iets op poten te zetten, dus is men 
op pad gegaan met het werven van advertenties en is er gecollecteerd in 
het dorp. Jaap Blok weet zich te herinneren dat de familie Troost wel een 
advertentie wou, maar een voorwaarde was dat de achterkant van het 
krantje voor hen werd gereserveerd. Dit is tot op de dag van vandaag nog 
steeds het geval. Deze acties leverden een start kapitaal op van ƒ 1.500,- 
(SSN gaf een gift van ƒ 500,--) Roel Peters nam de financiële zaken voor 
zijn rekening.

In het begin hebben Edo Staudt en Ad Verschoor, vanuit het “Anker” in 
Hollandscheveld, veel ondersteuning gegeven, er mocht gebruik worden 
gemaakt van o.a. de stencil- en typemachine en er was een ruimte be- 
schikbaar om het blad samen te stellen. Later ging dit alles naar “de Cirkel” 
die toentertijd werd gebouwd. Guus Veldman verzorgde de lay-out en het 
grafische gedeelte, zodat het krantje een goede uitstraling kreeg.
De bedenker van de naam was dhr. J Boesjes, hij kwam op de gedachte 
het blad “Schutse Bengel” te noemen, naar de klok die vroeger in de tuin 
van de familie Rahder stond, deze waarschuwde vroeger de mensen dat 
er een belangrijke gebeurtenis was. 
Na ongeveer een half jaar kwam Jan Bisschop de groep versterken. De 
eerste uitgave verscheen in Januari 1986. Het samenstellen(nieten) van 
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De Bengel was toentertijd voor die paar mensen een heidens karwei, dus 
werden de verenigingen benaderd dit bij toerbeurt te doen, dat ging een 
stuk gemakkelijker. Wat Jaap zich nog goed herinnert waren de verhitte 
discussies die de drie voerden over de inhoud van het blad, met name 
Roelof had hier een uitgesproken mening over, maar na wat heen en weer 
gekibbel kwam men toch tot een aanvaardbare oplossing.

In 1991 werd er een officieel bestuur benoemd, kandidaten waren toen 
geen probleem. Na te zijn gevraagd stemden de meesten in met hun  
benoeming. Jan Benjamins had zich ook aan gemeld voor een functie, maar 
omdat er nogal stevig werd 
gerookt in de vergadering 
werden de gegevens en in-
formatie bij hem thuis aan 
geleverd.  Na het plotse-
ling overlijden van Roelof  
Strijker in 1997, werd hij 
opgevolgd door Hans 
Wagelaar als redacteur.
Hans had een oude com-
puter, vertelt Jan, deze was 
nodig toe aan een upgrade 
want de mogelijkheden 
waren te beperkt om een 
goede redactie te voeren. Hans liet dit doen door dhr Eeken, wel bekend 
van de computercursussen. Dit koste toen ongeveer ƒ 1.000,- een groot 
bedrag voor die tijd, je kocht er een nieuwe voor, aldus Jan. Wel hebben 
ze schriftelijk overlegd dat de Bengel voor een periode van 4 jaar gebruik 
mocht maken van de computer. 
Inmiddels had men de status van “Stichting” en zich los gemaakt van het 
Plaatselijk Belang.
Wat de heren zich ook nog goed herinneren, is de rel rondom de 
bestemming van het pand van Jack  Boer, daar was toen veel overleg en 
uitleg voor nodig om de gemoederen te sussen.
In 2003 stopt Hans Wagelaar en nemen Roel en Paula Benjamins de 
scepter over.

Dit is het ontstaan van ‘De Bengel’ , vertelt in een notendop. Na 25 jaar 
kun je wel stellen dat  “De Schutse Bengel” zijn plaats verdient binnen de 
samenleving van Noordscheschut.

Arend Otten

Zittend: Jan Bisschop en Arend Otten

Staand: Roel Peters en Jaap Blok
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In memoriam

Als oud voorzitter van De Schutse Bengel is mij de vraag gesteld of ik iets 
zou willen vertellen over oud redactieleden van De Schutse Bengel. Dit 
waren Roelof Strijker en Hans Wagelaar.
Zoals een ieder wel weet zijn geen van deze twee personen nog onder 
ons.

Zoals al in het begin van de Bengel is weergegeven is de start gemaakt met 
drie personen, Roelof Strijker, Jaap Blok en Roel Peters, waarvan Roelof 
Strijker de eerste persoon was die het redactionele gedeelte op zich nam.
Het geheel is ontstaan op een ledenvergadering van Plaatselijk Belang 
Noordscheschut. Deze vereniging heeft dan ook jarenlang borg gestaan 
voor het reilen en zeilen van De Bengel. Later is ‘De Bengel’ op eigen 
benen komen te staan, en staat nu ingeschreven als “Stichting Bengel 
Noordscheschut”.

Roelof was een actief persoon die gedreven was in het redactionele 
gebeuren van de Bengel, dit gaf soms wel eens wat problemen in de 
omgang met andere bestuursleden. Maar Roelof stond met ‘De Bengel’ op 
en ging ermee naar bed want hij was gedreven om er zorg voor te dragen 
dat De Bengel elke maand  weer op tijd klaar was voor de uitgave. Hij gaf 
soms wel eens commentaar op stukjes die ingeleverd werden, maar dat 
was de aard van het beestje.
Roelof heeft dan ook vele jaren het gezicht van ‘De Bengel’ bepaald wat 
de redactionele kant betreft. Door het plotselinge overlijden van Roelof 
stonden wij als bestuur toch wel even met onze handen in het haar, want 
wie ging dit nu verder doen.

De oplossing kwam vanzelf, want Hans Wagelaar meldde zich spontaan 
aan om dit op zich te nemen. Wij als bestuur vonden dit allang fijn, want 
het vergt echt wel wat tijd en energie om elke maand weer een complete 
Bengel voor elkaar te krijgen. Dus Hans was een uitkomst en hij gaf aan 
om dit samen te gaan doen met zijn toenmalige vriendin Trijnie.
Toen Hans begon met de redactie trad ook het computertijdperk aan.
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Ook Roelof had al een computer tot zijn beschikking maar dit was meer een 
veredelde typemachine. Alle illustraties moesten nog gewoon handmatig 
ingeplakt worden, en ook al het advertentiewerk moest handmatig verwerkt 
worden. Dit was al beter dan bij het begin van De Bengel want toen moest 
alles uitgewerkt worden op een oude typemachine.
Dus na enige tijd dat Hans bezig was voor De Bengel en onze inkomsten 
ook een beetje begonnen te stijgen door reclame inkomsten, konden wij 
overgaan naar een nieuw computersysteem.

Er werd besloten in overleg met  Hans om zijn computer te gaan 
opwaarderen en dit werd bekostigd door geldelijke middelen van De 
Bengel. Wel werd toen een contract op gemaakt, dat Hans een vierjarig 
contract had met de Bengel, en zich hieraan verbonden had betreffende 
het redactiewerk. Ook in de vier jaar dat Hans de redactie verzorgde 
waren er wel eens ups en downs, maar ondanks dit kwam er elke maand 
wel weer bij iedere inwoner van Noordscheschut een Schutse Bengel op 
de deurmat te liggen.

Na de vier jaar gaf Hans aan om te willen stoppen met ‘De Bengel’, en 
moesten wij weer op zoek naar iemand die de redactie op zich wilde 
nemen. Dit zijn inmiddels Roel en Paula Benjamins, die dit ook alweer vele 
jaren doen.

Ik heb bewust geen datums genoemd, want ik denk dat ik dan de fout in 
ga wat de jaren betreft. Ik kijk met veel plezier terug op de vele jaren die 
ik met deze mensen heb mogen samenwerken en wens dan ook iedereen 
nog veel leesplezier toe in de komende jaren.

Oud voorzitter De Schutse Bengel: Jan Bisschop
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Middenraai 72               Voor Uw warm en koud bu ffet          
7912 TL Nieuwerooord          Barbecue 
telefoon 0528-278146             Hapjes schalen e.d
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Jan Stoefzand

Wie is oen Va en wie is oen Moe?
Mien va is Albert Stoefzand, helaas op 3 
november 1985 overleden en mien moe is 
Grietje Otten.

Mit wie bin ie? 
Ik bin mit Martha Everts e trouwd en wij hebt 
drei kiender.
Alfred is mit Angelique, Petra woont samen 
mit Jasper en Henri hef as vriendin Judith. 

Wat veur wark doe’j ?
Na mijn Middelbare Landbouwschool heb ik de militaire dienst vervuld en 
vervolgens een jaar in de veehouderij en foerage gewerkt. Ik heb daarna 
dertig jaar bij PTT/TPG gewerkt. Deze maand zit ik 25 jaar in de gemeente- 
raad van Hoogeveen en daarvan ben ik 4 jaar wethouder geweest.  
Momenteel ben ik werkzaam als uitzendkracht bij een taxibedrijf. Ook 
maak ik, al of niet samen met Martha, veel uren door in Café “De Lijst” in 
Hoogeveen, waar onze zoon Henri eigenaar van is. 

Wat doe’j zoal in de vri’je tied? 
Teveel om op te noemen. De gemeenteraad kost heel veel tijd.
Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Samenwerking Noordscheschut, 
bestuurslid van Plaatselijk Belang en secretaris van de tuinvereniging 
“Tiedverdrief in vrije Tied”. Ik doe hand- en spandiensten voor voor de 
Smederijen en voor de Historische Kring Hoogeveen. 
Ben lid van het voetbalkoor de “Meulewiekers”, kijk graag naar voetbal 
en mag graag fietsen, maar schaatsen is ook zowel passief als actief een 
hobby. Een stevige wandeling schuw ik ook niet. Helaas mag/kan ik niet 
meer hardlopen. Hier laat ik het maar bij want mijn interesse is heel breed. 
Martha wil mij ook nog wel graag eens thuis zien en dat is ook beslist niet 
verkeerd.

 
 
 
Ik ben Jan Stoefzand 
 
Wie is oen Va en wie is oen Moe? 
Mien va is Albert Stoefzand, helaas op 3 november 1985 overleden 
en mien moe is Grietje Otten. 
 
Mit wie bin ie?  
Ik bin mit Martha Everts e trouwd en wij hebt drei kiender. 
Alfred is mit Angelique, Petra woont samen mit Jasper en Henri hef 
as vriendin Judith.  
 
Wat veur wark doe’j  
Na mijn Middelbare Landbouwschool heb ik de militaire dienst 
vervuld en vervolgens een jaar in de veehouderij en foerage gewerkt. 
Ik heb daarna dertig jaar bij PTT/TPG gewerkt. Deze maand zit ik 
25 jaar in de gemeenteraad van Hoogeveen en daarvan ben ik 4 jaar 
wethouder geweest. Momenteel ben ik werkzaam als uitzendkracht 
bij een taxibedrijf. Ook maak, ik al of niet samen met Martha, veel 
uren door in Café “De Lijst” in Hoogeveen, waar onze zoon Henri 
eigenaar van is.  
 
Wat doe’j zoal in de vri’je tied?  
Teveel om op te noemen. De gemeenteraad kost heel veel tijd. 
Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Samenwerking 
Noordscheschut, bestuurslid van Plaatselijk Belang en secretaris  
van de tuinvereniging “Tiedverdrief in vrije Tied” 
Ik doe hand en span diensten voor de Smederijen en voor de 
Historische Kring Hoogeveen.  
Ben lid van het voetbalkoor de “meulewiekers”, kijk graag naar 
voetbal en mag graag fietsen, maar schaatsen is ook zowel passief 

 Ιν δε Κιεκερδ  In de Kiekerd
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Ie’j bint op e’geem veur “in de kiekerd” woarumme?
Als ik het goed heb dan is dat om het feit dat ons dorpsblad de “Schutse 
Bengel” 25 jaar bestaat. Van mij en van meerdere personen uit ons dorp 
wordt verwacht dat wij eens terugblikken op die 25 jaar. Verder in dit blad 
lees je mijn verhaal.

‘t Dorp Noordscheschut.  
De leefbaarheid en het samen werken aan, vind ik heel belangrijk. Wij 
wonen in een rijk dorp als het gaat om voorzieningen. Deze moeten wij 
koesteren. Zo dicht bij Hoogeveen hebben wij vele voorzieningen in ons 
dorp. Wensen blijven er altijd en daar wordt, al is het een zaak van wie heeft 
de langste adem, aan gewerkt zoals de woningbouw, een begraafplaats 
en de openbare ruimte en ook de sport wordt niet vergeten. Met name 
de binnensporten zouden mijns inziens nog meer mogelijkheden moeten 
hebben. In deze mindere tijden is de wens de vader van de gedachte. 
Maar als je niets te wensen hebt dan wordt het leven wel heel saai. Drie 
jaar geleden stond ik ook in deze rubriek en daar heb ik toen een hele 
opsomming gegeven van hoe rijk ons dorp is en wat er nog bij kon. 

Wat wol ie in de toekomst graag zie’n veraander’n ?
Waar in de toekomst mijns inziens meer en meer nadruk op moet komen  
te liggen is veiligheid en zorg. De open grenzen zijn prachtig als je op 
vakantie gaat, ook het betaalmiddel de euro is handig. Maar helaas biedt 
het ook mogelijkheden aan mensen die daar anders over denken. 
De vergrijzing, het ouder worden van mensen, vraagt op enig moment  
zorg. Mensen op hogere leeftijd blijven langer fit zo zegt men en dat zal zo 
zijn, maar er komt een moment, dat er ook hulp nodig is voor deze steeds 
groter wordende groep.

Wil ie nog iets zeg’n/kwiet? 
Dat ik nog veel leuke en goede dingen voor mijn familie, maar ook voor 
de samenleving mag doen en wel in goede gezondheid.
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Jettie Everts 
Verl. Hg.v vaart 182 
7917 TH Geesbrug 

Naam Naam 1:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ONDERNEMER STELT ZICH VOOR …

Wij, Jenny, Jan en Hendrike Troost 
zijn wel bekend hier in het dorp 
Noordscheschut. Wij adverteren dus 
al 25 jaar op de achterkant van De 
Schutse Bengel en wij hopen dit nog 
jaren te mogen doen! 
Wij hebben al menig stukje in De 
Bengel mogen schrijven, zowel over ons 
100-jarig bestaan, maar ook als er een 
leuke thema-avond in het Café was.
Ook proberen wij allerlei dingen te 
sponsoren, zoals het 5e elftal van de 
voetbalvereniging, dames2 van de volleybal, de gymnastiekvereniging,  
2 dart teams en er komt waarschijnlijk een 3e team bij, verder hebben wij 
jarenlang het Slim Racing Team gesponsord. 
Zo zijn er nog meer dingen als het om sponsoring gaat, maar dit is meer 
in de vorm van advertenties. 

Verder ben ik (Hendrike) actief met de stratencompetitie voor de feestweek. 
Jenny is nu actief met een fietsroute te organiseren voor Koninginnedag 
i.s.m. de SSN.

Wat is er allemaal te doen in het Café: 
Maandag avond zijn er de dart teams die dan vaak een wedstrijd 
hebben, is dat niet het geval dan gaan ze een wedstrijd tegen elkaar 
gooien, eveneens is er die avond een klaverjas competitie, en ook de  
sjoeldames zijn dan aanwezig. De dinsdag zijn wij gesloten, alleen 
één dinsdag in de maand zijn de “Vrouwen van Nu“ aanwezig. 
Woensdag en donderdag zijn er meestal vergaderingen en vrijdag en  
zaterdag wordt vaak het weekend gevierd. Ook is er de mogelijkheid om 
te biljarten alleen niet op maandagavond i.v.m de darters. Verder kun je 
hier terecht voor eventueel een feestje, een verjaardag, een bruiloft enz.
Zomers is het erg mooi bij de sluis, er liggen dan veel plezierboten, dus 
veel toerisme in Noordscheschut. 
Wij hopen jullie nog eens te zien in de Snackbar, in de Slijterij of in het 
Café!
 
Met vriendelijke groet,
Jenny, Jan en Hendrike Troost.
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Nieuws rondom de Sluis door Sam Satiree

Bovenstaande kop stond 25 jaar geleden al boven een artikel welke 
jarenlang een vast onderdeel was in De Schutse Bengel en nu 25 jaar later 
is Sam gevraagd om een bijdrage te leveren aan deze jubileumbengel.
Zoals sommigen zeker nog zullen weten heeft Sam vele onderwerpen 
beschreven in die jaren, zoals het bungalowpark wat er zou komen, een 
soort van Bloemendaal maar dan in Noordscheschut. Nu, jaren later, wordt 
er opeens weer over gesproken dus zo ziet u maar weer: de geschiedenis 
herhaalt zich. Nu maar hopen (of juist niet) dat er over 25 jaar eindelijk 
een park is waar alleen maar hele grote huizen staan die waarschijnlijk 
voor de gewone Schutter niet te betalen zijn.

Is er dan niets nieuws gebeurd in al die jaren? Natuurlijk wel, kijk maar 
eens naar de bevolking van Noordscheschut, we hebben zelfs een echte 
koning wonen in ons prachtige dorp. Een koning hoor ik u denken ja een 
echte koning, want wie kent niet Jannes? 
Hij wordt overal de koning der Piraten genoemd en hij woont toch echt in 
Noordscheschut. Jannes heeft zelfs een plaatje gemaakt over ons prachtige 
dorp: “paradijs op aarde”.

Wat Sam ook is opgevallen is dat het de voetbalvereniging erg goed gaat. 
Maar Sam vindt wel dat het huidige bestuur erg jong is en u weet toch dat 
“de jeugd” van tegenwoordig nogal gemakkelijk is in bepaalde dingen, 
dus ook het bestuur van de voetbal, want Sam hoorde dat ze de huidige 
trainer een verlenging van zijn contract hebben aangeboden van maar 
liefst 2 jaar terwijl hij er al 7 jaar is. Het bestuur heeft waarschijnlijk ge-
dacht: maar snel verlengen dan hoeven we ook geen nieuwe trainer op te  
zoeken, lekker makkelijk.

Noordscheschut komt af en toe wel degelijk in het nieuws van de overige 
media, al begrijpt Sam het niet altijd. Een paar weken geleden las Sam 
dat de politie een inval zou hebben gedaan in de Dirk ten Heuvelstraat 
omdat daar een kwekerij zou zijn gevestigd. Sam dacht onmiddellijk wat 
een onzin, want in dat gebied was er toch al jaren een kwekerij waar 
Noordscheschut beroemd om is geworden, want wie kent niet de kwekerij 
van Rahder? 
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Sam heeft uitgezocht dat het bestaan van Noordscheschut te danken is 
aan een verveningsactiviteit van de fam. Rahder in 1861 en het huis van 
de fam Rahder staat er nog steeds. Dus politie een volgende keer eerst de 
geschiedenis maar eens goed lezen voordat je een inval doet. 
Maar oké laten we maar denken het zijn ambtenaren, daar heeft Sam 
ook al zo’ n gekke ervaring mee. Sam komt op het stadskantoor in  
Hoogeveen om een rijbewijs op te halen en ondanks dat ik als enigste 
gast daarbinnen was moest Sam eerst een nummertje trekken om te zien  
wanneer hij aan de beurt was. 
Sam begrijpt nu wat bureaucratie betekent, en waarom de gemeentelijke 
kosten zo hoog zijn.

Lieve lezers en lezeressen dit was het weer van Sam en wellicht tot een 
volgende speciale uitgave van ‘De Bengel’.
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Geef de pen door aan: Hilma Hooijer-Everts

Allereerst zal ik mijzelf voorstellen aan degenen 
die mij niet (goed) kennen. Ik ben 47 jaar geleden 
geboren aan de Bloklandweg nr. 39 als oudste 
dochter van Jan en Annie Everts. Zes jaar later 
werd mijn ‘kleine’ broertje Arjan geboren. Op mijn 
23e ging ik in Hoogeveen wonen maar na 7,5 jaar 
kwam ik terug naar Noordscheschut, sinds 4 jaar 
wonen Bert en ik met onze kinderen Stefan en Nina 
aan de Mr. Kosterweg.  

Tja 25 jaar vrijwilligerswerk....
Ik was toen net een jaar juf op Het Blokland en woonde sinds kort op 
mezelf in Hoogeveen. Veel vrijwilligerswerk deed ik toen bij de Scouting. 
In Noordscheschut deed ik (nog) steeds mee aan allerlei activiteiten in de 
feestweek. In dat jaar werd ook de eerste playbackshow gehouden. Ik 
deed dat jaar mee met een aantal spelers van het 5e voetbalelftal met 
“Carolientje”  van Willeke Alberti en de “Tamme Boerenzoon” van André van 
Duin. In 1993 verhuisde ik weer naar Noordscheschut het vrijwilligerswerk is 
toen pas goed begonnen. 
In 1994 presenteerde ik voor de eerste keer het VARA’s songfestival tijdens 
de voorronde in Noordscheschut, met als grote winnares Judith Giethoorn. 
Vele jaren heb ik dat met plezier gedaan.

Problemen met de jeugd zorgden ervoor dat in 1995 de Breedoverleggroep 
Noordscheschut (BON) werd opgericht. Namens Het Blokland heb ik hier 
bijna 11,5 jaar zitting in gehad, waarvan zo’n 10 jaar als voorzitter. Samen 
kwamen we toen tot de conclusie dat er voor de oudere jeugd weinig te 
doen was in het dorp. Na het kinderwerk (knutselclub) stopten de activiteiten 
voor de jeugd. Tijd om een vervolg op poten te zetten. Met een groep 
jeugdigen zoals Ryan Prins en Robin Lowijs heb ik toen twee toneelstukjes 
ingestudeerd om ouders tijdens een voorlichtingsavond enthousiast te maken 
om zich als vrijwilliger aan te melden. O.l.v. Mariëlle Vogelzang is toen het 
jeugdwerk opgezet. Een activiteit die nog steeds bestaat. Daarna konden we  
(Henk, Erwin, Janny en ik) ons op de oudere jeugd richten: de groep van 
18+, waaronder Ilse, Harry en Roel, wilden elke maand een disco in de 
Cirkel. De eerste jaren werd dat nog door ons begeleid, met (volwassen) 
vrijwilligers tijdens de disco. Langzamerhand nam de jeugd het heft in eigen 
hand en hadden we daar geen omkijken meer naar. Ondertussen hadden 
we ons al gebogen over de groep van 15+. Zij wilden een onderkomen om 
bij elkaar te zitten: een jeugdsoos. Dit heeft heel wat praatavonden gekost: 
met vrijwilligers/ouders, het bestuur van de Cirkel en natuurlijk de jeugd zelf 
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(Jerry, Simone... om er maar een paar te noemen).  Dankzij het vele werk van 
de jeugd zelf is er heel wat jaren een goed lopende jeugdsoos in de kelder 
van de Cirkel geweest.
Na jarenlang meegeholpen te hebben aan de marathon kwam ik in 1996 
in het bestuur. Naast hard werken was het vooral een gezellige tijd waar veel 
werd gelachen. Voor onszelf was er het jaarlijkse weekendje uit zoals  een  
bezoekje aan Limburg waar 3 flesjes bier klaarstonden i.p.v. 3 kratjes: ‘Oh u 
bedoelde 3 bakken!?!’
Helaas zorgde het deelnemersaantal er voor dat de marathon ophield te 
bestaan. Daarmee hield ook de Schutsloop op. Dat vond ik erg jammer en 
samen met Koob, Arie en Ally hebben we die weer nieuw leven ingeblazen. 
Elke tweede (evt. derde) woensdag in september om 18.00u. sta ik weer op 
de wagen om met de microfoon de kinderen binnen te praten.
Dat praten gaat me blijkbaar goed af want tijdens de aankomst van   
Sinterklaas heb ik, na het vertrek van Dinie van Haalen,  de microfoon 
van haar overgenomen. Ik heb één keer geprobeerd om  het aan anderen 
over te laten maar de ondernemers kwamen toch weer aan de bel of ik het 
a.u.b. nog weer een jaartje wilde doen. Inmiddels zijn dat er al heel wat meer 
geworden. Dat is ook vaak het probleem van mij en andere vrijwilligers: ze 
kunnen moeilijk NEE zeggen.

Datzelfde geldt voor de zeskamp tijdens de feestweek. Vele jaren heb ik me 
als stratenvertegenwoordiger ingezet. Daarvan hebben we ook enkele jaren 
de organisatie zelf gedaan. Enkele jaren geleden was er geen  zeskamp meer 
tijdens de feestweek. Misschien dat daarom de feestweek niet meer zo leefde 
in het dorp. Daarom hebben we met een aantal mensen, waaronder Marco, 
de stratencompetitie (opnieuw) opgezet. Met een grote groep, vooral ook 
jonge stratenvertegenwoordigers kwam er een feestweek voor jong en oud 
met als hoogtepunt de trouwerij 2 jaar geleden. Nog nooit was de feesttent 
op zaterdagavond zo vroeg zo vol.
Momenteel wordt er weer druk gewerkt om de komende feestweek in te 
vullen, met als thema: Glitter en Glamour. 

Datzelfde thema hebben we ook op Het Blokland waar we dit jaar ons 
75-jarig jubileum vieren met als hoogtepunt de reünie op zaterdag 18 juni.
Bij al deze activiteiten hebben we dankzij De Schutse Bengel het hele dorp 
steeds kunnen voorzien van de nodige informatie. De tijd dat we het dorp 
rond moesten gaan om briefjes in de bus te gooien ligt daardoor achter ons. 
Wanneer we zelf vergeten de kopie in te leveren dan is daar gelukkig Paula 
die ons eraan herinnert. Daarom een grote pluim voor de oprichters en de 
tot standhouders van De Schutse Bengel. Wat mij betreft op naar de volgende 
25 jaar.
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Een terugblik van Plaatselijk Belang en SSN

Je wordt gevraagd een terugblik te geven op 25 jaar “De Schutse 
Bengel”. 
Een blad wat door velen, zo merk ik, wordt gespeld, dus goed wordt gelezen. 
Doch en dat wil ik ook niet ongemoeid laten zijn er inwoners die het blad 
niet lezen. Die zeggen openlijk van: “ik heb niks met Noordscheschut”. 
Hopelijk blijft dit een beperkt aantal, want laten we eerlijk zijn, als inwoner 
van ons prachtige dorp moet je op de hoogte zijn van wat er leeft, wat er 
gedaan wordt en wat er heeft plaats gevonden. Het mooiste is eigenlijk dat 
iedereen mee doet. Dit laatste is uiteraard een illusie.

Ruim 25 jaar geleden, in die jaren was ik ook bestuurslid van Plaatselijk 
Belang, stonden er een tweetal punten op de agenda die onze aandacht 
in de vergaderingen opeisten.
Dat waren de oprichting van ons dorpshuis cq het vervangen van het 
houten gymnastieklokaal aan de Jan Naardingweg en het tot stand komen 
van een dorpsblad. 
De tijden toen waren niet anders dan nu, vele gesprekken moesten hier 
over gevoerd worden. Met name het tot stand komen van het dorpshuis 
heeft heel wat tijd gekost. Maar ook de financiën speelden toen zeker een 
rol.

En denk niet dat het dorpsblad er zo was. Men was dol enthousiast maar 
het werk wat er gedaan moest worden om een blad ook werkelijk gestalte 
te geven was wel een probleem. Je moest hiervoor weer mensen vinden, 
de kosten van het blad, advertenties alleen waren een te smalle basis dus 
moesten ook verenigingen bijdragen en daarnaast de inwoners. Er moest 
een redacteur komen, een lay-out moest worden gemaakt. Voor dit laatste 
hadden we een inwoner namelijk Guus Veldman.
Als redacteur werd bereid gevonden dhr. R. Strijker. Een persoon die op 
zijn eigen wijze naast zijn baan en zijn hobby, het lange afstand fietsen, in 
staat was de kopie die verzameld werd om te zetten in een heus maandblad 
genaamd: “ De Schutse Bengel”.
In die jaren was ik secretaris van de Stichting Samenwerking Noordscheschut 
(SSN) en de kopie in die jaren was dikwijls geschreven of getypt dat dan 
weer moest worden uitgewerkt op het formaat van de Bengel.
Als je dan bij Roelof kwam en je had b.v. het programma voor de feestweek 
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dan werd je wel even duidelijk gemaakt dat het geschikt maken voor De 
Bengel de nodige tijd kostte. Maar en dat was ook Roelof, als hij wist dat 
je wat te melden had dan belde hij je op van kom op met je verhaal, want 
als ik wat tijd heb dan maak ik het al vast. Ook zijn commentaren op wat 
er plaatsvond in het dorp waren van een bijzondere klasse wat echter niet 
door een ieder werd gedeeld. Dit geeft de betrokkenheid aan. 
Helaas kan Roelof dit heugelijke feit, de viering van het 25-jarig bestaan, 
niet meer met ons delen.

Zittend v.l.n.r.: Magriet Nijmeijer – Joke Nijmeijer – Mirjam Schonewille  Staan v.l.n.r.: Piet van 

der Helm – Arie Burggraaf – Jacquelien de Vries – Jan Stoefzand – Ron Schelhaas – Ruben Kip.

De lay-out: ja dat er vroeger een “Bengel” in ons dorp heeft gestaan was 
uiteraard een perfecte aanleiding voor hoe de naam van ons dorpsblad 
moest luiden. Guus Veldman kon goed met een potlood overweg en dus 
was hij de aangewezen persoon om dit voor elkaar te maken.
Op de vliering bij mij thuis liggen alle jaargangen, ik ben daar nog eens 
even ingedoken. 
De lay-out heeft in 2000 het gezicht van de sluiswachter gekregen en in 
2003 werden dit de jaargetijden en dat is het nu nog.

Wat de inhoud van het blad betreft: Sam Satiree en later Piet Schutsema 
waren vaste gasten met smakelijke verhalen over belevenissen in ons dorp. 
De TouwTrekClub (TTC) was de eerste jaren een vereniging die “De Schutse 
Bengel” van kopie voorzag,  maar zo ook de fietscrossclub. Dit zijn zo  
enkele gebruikers en leveranciers die ons dorp niet meer kent.
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Wat ook opvalt is dat er ook in die jaren al gezocht werd naar vrijwilligers. 
De redacteur maakt er zelfs in zijn voorwoord gewaag van dat het 
bedroevend is dat er geen mensen zijn die een versierde wagen willen 
maken. Doet mij even denken aan het afgelopen jaar waar wij ook op zoek 
waren naar mensen die een wagen wilden maken voor de lichtjesparade 
in Hoogeveen.  

De sloop van het houten gymnastieklokaal zou door vrijwilligers 
worden gedaan. Echter de verbazing was zeer groot dat men 
overdag de slopers, dus de vrijwilligers, niet kende. ‘s Avonds 
werd er ook gesloopt maar dat ging niet zoals het hoorde. Een 
Spaans spreekwoord werd aan deze rubriek toegevoegd en die  
luidde: “Waar drie mensen elkaar helpen doen ze net zoveel als zes 
mensen alleen “.

Dhr. Boesjes met zijn uitleg over de straatnamen in ons dorp. De 
kanovereniging. De kleur van de “Schutse Bengel” werd oranje als het 
programma van de feestweek er in vermeld werd. Ik weet nog heel goed 
dat Roelof mij dit voorlegde van “lijkt je dat geen goed idee”. Ook de 
oudejaarscross was een vaste activiteit en de Drentse Volksmarathon. Als je 
dan zo terugblikt dan moet je constateren dat er activiteiten zijn verdwenen 
maar gelukkig zijn er ook nieuwe voor teruggekomen. De “Cirkel” biedt 
mogelijkheden, zo blijkt uit de edities van de beginjaren ‘90. Koersbal en 
biljarten verschijnen in “De Bengel”. Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
vroeg in de morgen, Marinus Koekoek stond dan met de marktwagen bij 
het kampbosje en zorgde er voor dat wij een broodje en drinken kregen. 
De fietstochten die door de GVN werden georganiseerd,  beter gezegd 
de avondfietsvierdaagse. En wie herinnert zich nog de deelname aan 
de zeskamp. Met een ploeg uit ons dorp hebben wij jaren heel goede 
prestaties geleverd. Diverse jaren stonden wij voor Hoogeveen op de 
Middenveld activiteiten.

De computer deed zijn intrede. De bijdragen komen steeds meer en meer 
via de mail binnen. Met wat plak- en knipwerk wordt het maken van “De 
Bengel” een stuk eenvoudiger. De redactie ging over in handen van Hans 
Wagelaar. Ook Hans mag het 25-jarig bestaan van ons blad helaas niet 
meer meemaken. Beste mensen ik schrijf of beter gezegd ik type al deze 
woorden namens de volgende verenigingen en/of groepen. Ten eerste 
Plaatselijk Belang, in diverse edities staat iets over  Plaatselijk Belang, 
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dat hoort ook zo te zijn. Je richt iets op, dan moet je ook via dat medium 
je inwoners informeren. Wat opvalt is met name de bijdragen in de jaren 
1991 en 1992 toen wij als dorp het 225-jarig bestaan vierden.

Voorste rij v.l.n.r.: Ally Fieten -Ineke Kleine – Anita Karssen – Jan Stoefzand.
Achterste rij v.l.n.r.: Marco Schonewille – Maaike Lowijs.  

( op de foto ontbreken:  Jeroen Meijers, Martijn Drogt en Rudi Giethoorn)

Als voorzitter van de SSN vertrouw ik ook weer enige woorden aan het papier 
toe. Heel wat programma’s voor de feestweek met uitslagen en verslagen 
van b.v. Koninginnedag en schaatswedstrijden heb ik mogen schrijven als  
secretaris van de SSN. Namens de Smederijen werd ik ook gevraagd iets 
te vermelden. Wat mij dan opvalt is dat het buurtbeheer met regelmaat 
op gekleurd papier de bijdrage aanlevert. Buurtbeheer en Smederijen 
zijn heel nauw verbonden. De Smederijen plaatst ook wel stukjes in “De 
Bengel” maar dit wordt meestal vergezeld van een extra bijlage.  Ook de 
tuinvereniging met de mooie toepasselijke naam “Tiedverdrief in vrije 
Tied” maakt van de gelegenheid gebruik als wij eens een stukje grond niet 
kwijt kunnen. “De Schutse Bengel” biedt dan uitkomst door het plaatsen 
van een artikeltje en daardoor zijn tot op heden de tuinen altijd bezet. 

Met Roel en Paula als redacteurs, inmiddels al weer een jaar of 8, gaat 
het met  “De Schutse Bengel” uitstekend. Als ik de dikte van het blad in 
de loop der jaren bekijk, dan moet ik stellen dat er alleen maar groei in 
zit, dat doet mij deugd. Als mede oprichter van dit blad via het Plaatselijk 
Belang mag ik constateren dat dit een goede greep was en nog steeds is. 
Dat de redactie en het bestuur met de vrijwilligers (bezorgers en nieters) dit 
in lengte van jaren voor ons dorp mogen blijven doen.

Jan Stoefzand
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Tevens: Verkoop producten & cadeaubonnen
Behandeling op afspraak ook bij u thuis

Voetproblemen   Diabetesverzorging

Rematische voetverzorging

Cosmetische voetverzoring

Manicure behandeling

Behandeling:

Mevr. C. Kats-Mulderij
Noorderweg4
7912 TN Nieuweroord
Telefoon 0528 - 34 23 83
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Wij het onderhoud en de service, 
u de warmte en het comfort.

Thuis moet u op een betrouwbare energievoorziening kunnen rekenen. TOP technisch onderhoud 
vanPanhuis zorgt voor tijdige reparatie en vervanging van onderdelen. Zo wordt een lange levensduur van de 
centrale verwarming en andere installaties gegarandeerd. U kunt bij ons terecht voor een all-in servicecontract. 
Naast onderhoud verrichten wij werkzaamheden aan installaties voor gas, water, elektra, airco en cv.

gas • water • elektra • verwarming • airco • ventilatie • klimaattechniek
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Social Media.
Wie is d’r teeg’nwoordig niet mit 
bezig? Bezig mit MSN, Hyves, 
Faceboek of Twitter. ’t Is un 
ontwikkeling die niet meer is teeg’n 
te goan. Aj d’r bej wilt heur’n, muj 
op zien minst online weez’n. Of d’r 
wat mis mit is, ik deenk van niet. 
Ik heb mien leergeld wel e’geev’n 
toen ik in ’t verleed’n mien mening 
had oaver de veuruutgang.
Begun neeg’ntiger joar’n heb ik 
mej beheurluk op e’wunn oaver             
’t gebruuk van de mobiele tillefoon. 
Ik vun ’t un apperaat woar aj prima 
zonder kunn’n. Ik kan mej nog 
hiel goed herinner’n dat ik, tied’ns 
un vakaantie in Denemark’n mej 
beheurlijk kwoad e’maakt heb 
oaver un jongeman, krap twintig. 
Hej was mit zien kammeroad’n op 
het Deense strand. Ik leup d’r ok 
mit mien vrouw en mien zeuntie. 
De jongeman kreg tillefoon en 
giet doar uitgebried stoan proat’n 
in zien wat te kort opgesneed’n 
zwumbroek. Zien moat’n ziet hum 
an en doet alsof dit de normaalste 
zaak van de wereld is. Veur mej is 
dit un brogge te ver. In mien ver-
ontwaardiging zal ik dit Deense 
knapie dat in mien geliefde Drents 
eem vertell’n wat ik er van viene. 
Mien vrouw, altied de wieste van 
oens tweeén holt mej teeg’n en wet 
mej d’r van te oavertuug’n dat ’t un  

 
kwestie van tied is dat ok ik er mit 
zul loop’n. Ik kiek heur wat verbaost 
an en bin d’r van oavertuugd dat ik 
niet zoverre zal koom’n.
Ofgeleup’n weke mus ik nog eem 
an dit veurval van bijna twintig 
joar geleed’n deenk’n, toen ik 
oaver de Stephonsonstroate fietste 
en mit mien mobiele an ’t oar mit 
’t thuusfront belde. Ik heurde de 
neigies an van de afgeleup’n dag. 
Oaver tien minuut’n was ik thuus 
en was d’r voldoende tied um bej 
te proat’n. Mien vrouw had op ’t 
Deense strand un veuruutziende blik 
en ik…………. ik leer alle daag’n. 
Ik heb mej dan ok veur a’neum um 
mej niet meer of te zett’n teeg’n de 
neje ontwikkeling. Ik stoa d’r veur 
open zoas dat zo mooi heet. De 
MSN heb ik oaver e’sloane. Ik vien 
dat toch iets veur de wat jongere 
Drent. Maar ben wel hillemoale lös 
op de SMS. Nog niet zoe hiel lange, 
mar ’t leste joar heb ik al hiel wat 
beriggies verstuurd. Ik bin niet zoe 
handig mit mien vingers dat ik snel 
un berichie in elkaar kan zett’n. 
Ik heb mej ofgeloop’n zomer un 
nej apperatie an e’schaft, woar ik 
mit un klein pennechie alle letters 
gemakkeluk kan antikk’n. Mien 
apperatie is zelfs zoe slim dat ie 
al  wat veurstell’n dut veur welke 
woord’n ik kiez’n zal. ’t Is nou un tik 

D’r is ok altied wat door Dirkjan uut ‘t Schut
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an ’t oor en ik heb weer un beriggie 
de wereld in e’stuurd. 
Ok heb ik mej in un enthousiaste 
buie an e’meld op Hyves. Ik heb un 
eig’n account, zoas dat zo mooi heet 
in mien Drents. Ik heb inmiddels 
ien vriend op Hyves. ’t Is mien eig’n 
zeune. Ja mooi is dat hé, dat oen 
bloedeig’n zeune un vriend e’nuumt 
wordt? Ok heb ik Facebook ontdekt. 
Nou dat is mit meer succes e’goane. 
Doar heb ik un eigen account en 
………………….. zes en twintig 
vriend’n! Mit trots kan ik doar an 
toe voeg’n dat ’t un internationaal 
gezelschap is. Ik heb vriend’n uut 
’t Schut mar ok uut Zuud Africa, 
Florida, Canada, Wit Rusland en de 
Oekraine. Fantastisch vien ik dat. 
Ik mut d’r wel eem bej anmark’n 
dat ik de meest’n ’t leste joar niet 
e’sprek’n heb en ok gien beriggie 
heb ontvang’n. 
Ik heb mej veur e’neum um de  
neijste rage, Twitter an mej veurbej 
te loat’n goan. Tenminste veurlopig, 
want ok nou mut ik an de wieze 
woord’n van mien vrouw deenk’n. 
“Ok ie zult doar wel mit angoan”. Ja 
misschien, mar op dit moment heb 
ik nog hiel veule twiefels oaver het 
nut. Menig hoogeplaatst manager, 
districtchef of politicus is al diep in 
de probleem’n e’koom’n deur iets 
te luslippig te weez’n op Twitter. 
Woar de behoefte wegkomt um 
oen dagelukse beslommering’n te 
deel’n mit de Nederlandse bevol-
king is mej un roadsel. Ik heb er gien 

behoefte an um mien bezigheed’n 
te meld’n an mien volgers. Zij hoeft 
niet te weet’n wat ik doe en wat mej 
bezig holt. En as ik eerluk bin, wie 
zal ’t wat boei’n? Ik doe d’r niet an 
mit al is het de toekomst. Ik heb  
’t ok niet neudig want ik heb de  
Bengel en doar kan ik mien mening 
in kwiet.

Groet’n van Dirkjan uut t’Schut.
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Anja Meijers 

Wie is oen Va en wie is oen Moe?
Mijn vader is Koert Nijstad en mijn moeder 
is Sophia Mennink.

Mit wie bin ie? 
Mijn man is Jacob Meijers en we hebben 
samen 3 kinderen Roel getrouwd met Ilona, 
Jeroen, Anne-Sophie en kleinzoon Niek

Wat veur wark doe’j?
Ik werk momenteel bij Dolmans facilitaire diensten.

Wat doe’j zoal in de vri’je tied? 
In mijn vrije tijd, zing ik bij het gospelkoor “Joy” en op de woensdagavond 
speel ik wedstrijd volleybal.

Ie’j bint op e’geem veur “in de kiekerd” woarumme?
Het bestuur van de Bengel heeft mij gevraagd omdat in de 25 jaar van het 
bestaan van de Bengel mijn naam regelmatig werd genoemd i.v.m. het 
vrijwilligerswerk. 
Voor de Bengel mijn felicitaties voor deze 25 jaar. Het is iedere keer een 
grote klus om hem weer zo leesbaar en interessant mogelijk te maken.
 
Na 25 jaar is het een mooie terugblik om eens te kijken naar wat je hebt 
gedaan in het vrijwilligerswerk.
Ik ben begonnen toen ik een jaar of twintig was bij het kerkelijk jeugdwerk 
als clubleiding. Eind jaren “80” kwamen er de boek- en spelmiddagen bij, 
die gehouden werden in de Adventskerk aan het Zwarte Dijkje. 
Deze middagen werden georganiseerd van uit de bibliotheek in Hoogeveen. 
Met een groep vrijwilligers en iemand vanuit de bibliotheek werd er van 
te voren een boek uitgezocht en aan de hand daarvan een knutselwerkje 
bedacht. Op de woensdagmiddag 1x in de maand werd eerst het boek 
voorgelezen dan geknutseld en/of poppenkast gespeeld.

 
 
 
Ik ben Jan Stoefzand 
 
Wie is oen Va en wie is oen Moe? 
Mien va is Albert Stoefzand, helaas op 3 november 1985 overleden 
en mien moe is Grietje Otten. 
 
Mit wie bin ie?  
Ik bin mit Martha Everts e trouwd en wij hebt drei kiender. 
Alfred is mit Angelique, Petra woont samen mit Jasper en Henri hef 
as vriendin Judith.  
 
Wat veur wark doe’j  
Na mijn Middelbare Landbouwschool heb ik de militaire dienst 
vervuld en vervolgens een jaar in de veehouderij en foerage gewerkt. 
Ik heb daarna dertig jaar bij PTT/TPG gewerkt. Deze maand zit ik 
25 jaar in de gemeenteraad van Hoogeveen en daarvan ben ik 4 jaar 
wethouder geweest. Momenteel ben ik werkzaam als uitzendkracht 
bij een taxibedrijf. Ook maak, ik al of niet samen met Martha, veel 
uren door in Café “De Lijst” in Hoogeveen, waar onze zoon Henri 
eigenaar van is.  
 
Wat doe’j zoal in de vri’je tied?  
Teveel om op te noemen. De gemeenteraad kost heel veel tijd. 
Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Samenwerking 
Noordscheschut, bestuurslid van Plaatselijk Belang en secretaris  
van de tuinvereniging “Tiedverdrief in vrije Tied” 
Ik doe hand en span diensten voor de Smederijen en voor de 
Historische Kring Hoogeveen.  
Ben lid van het voetbalkoor de “meulewiekers”, kijk graag naar 
voetbal en mag graag fietsen, maar schaatsen is ook zowel passief 

 Ιν δε Κιεκερδ  In de Kiekerd
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In 1994/95 hebben we met het bestuur van het dorpshuis De Cirkel, een 
gemeenteraadslid en nog enkele dorpsgenoten het jeugdwerk opgericht.
In 1996 zijn we met de activiteiten voor het eerst gestart.
In samenwerking met de SWW hebben we veel activiteiten gedaan. Er 
blijven natuurlijk heel wat herinneringen aan over.
Wat mij het meest bij is gebleven is: “dialoog in het donker”, dit werd 
georganiseerd door het blindeninstituut Bartimeüs.
Deze activiteit was in Hengelo in een boot die volledig verduisterd was. 
We werden begeleid door iemand die zelf blind was en moesten onze 
dagelijkse boodschappen halen in een winkelkarretje en uiteindelijk ook 
zelf betalen. Als je dit niet kent is het bijna onmogelijk om dit voor elkaar 
te krijgen. Er was in onze groep  natuurlijk iemand die een grap wilde 
uithalen en zelf in de winkelkar ging zitten, nou hij heeft menigeen de 
stuipen op het lijf gejaagd.
 
Een andere activiteit was met de bus naar Sexbierum in Friesland. We 
hebben daar een technologisch centrum bezocht. Aan het eind van de dag 
kwam er één van de jongeren bij ons en zei tegen ons, dat hij er nu achter 
was waarom het hier Sexbierum heette. Hij wees ons een kant op en we 
zagen een stuk of wat jongens plassen in een sloot.
 
Ook de feestweken waren een succes met een survival, slapen in de feesttent 
en op de jaarmarkt staan met de jeugd. Het was altijd een hele klus om 
te regelen, maar met soms wel door de week een 60-tal vrijwilligers is het 
toch steeds weer gelukt.
Voor de feestweek hebben we een keer een jeep mogen gebruiken, 
daarmee hebben we meneer de Goede van de Kromme Jakken een groot 
plezier gedaan, hij is nl. de hele middag met ons mee geweest.
 
In die zelfde tijd ben ik gaan oppassen in de speeltuin, deze moest 
toen nodig worden opgeknapt en samen met het aanschrijven van 
fondsen, de plaatselijke middenstand en de toenmalige bedrijven aan de 
Stephensonstraat is er weer wat leuks van gemaakt. Inmiddels is er al weer 
van alles vernieuwd, want de goedkeuring van speeltoestellen verandert 
nogal eens, wat natuurlijk voor de vrijwilligers niet altijd meevalt
 
Tegenwoordig ben ik nog actief in de zeskampcommissie, samen met de 
stratenvertegenwoordigers en de SSN hopen we er voor het vierde jaar 
weer iets leuks van te maken.
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‘t Dorp Noordscheschut.
Het dorp Noordscheschut is op dit moment mooi aan het worden door 
de vele bloeiende krokussen die zijn gepoot en met eveneens de nieuwe 
aanplant van bomen rondom de speeltuin ziet het er nog beter uit.

Wil ie nog iets zeg’n/kwiet?
Dit stukje wil ik opdragen aan alle vrijwilligers van toen en nu.
Het valt niet altijd mee om het goed te doen, maar ja de beste stuurlui 
staan aan wal. In ieder mens schuilt wel een vrijwilliger, de één is een 
denker en de ander een doener.
We hebben ze allemaal hard nodig, want zonder hen zou het dorp 
Noordscheschut er heel anders uitzien.

Een hartelijke groet van Anja Meijers   



D e  S c h u t s e  B e n g e lD e  S c h u t s e  B e n g e l 35

Het weer en nog veel meer van Piet Schutsema

Hallo beste lezers van De Schutse Bengel, Piet werd benaderd met de 
vraag of hij nog iets wilde schrijven in De Schutse Bengel in verband met 
het 25-jarig bestaan van de dorpskrant.
Piet zal proberen om aan dit verzoek te voldoen, maar omdat Piet in  
oktober 2001 met de vut is gegaan (toen heeft Piet zijn laatste  
bijdrage ingeleverd bij de vorige redacteur Hans Wagelaar) moet hij nu 
goed nadenken waar hij over gaat schrijven. Piet ging toen geregeld 
met de fiets door het dorp, maar Piet fietst en loopt nu niet meer zo 
veel  en spreekt dus ook niet meer zo veel mensen van het dorp en  
hoort dus ook niet meer wat er gebeurt en wat er goed en niet goed gaat. 
 
Wat er in ieder geval niet goed gaat dat is het gebeuren van De Cirkel, 
dat lees en hoor je via de media waarin je ook vaak de naam De Schutse 
Bengel leest of hoort, het mag toch niet zo zijn dat er een groot gebouw 
in Noordscheschut staat en dat er geen andere gebruikers zijn dan alleen 
maar de gymnastiek en de sport. Beste mensen ik hoop dat wanneer U 
dit leest er weer mensen zijn die zich hebben aangemeld als bestuurslid 
of vrijwilliger en dat de opmerking van Piet ter kennisgeving wordt 
aangenomen.
Piet weet nog wel dat in het eerste jaar van De Bengel er 13 uitgaven zijn 
geweest, en dat was om De Cirkel, NU of NOOIT, stond er toen voor op 
die extra editie. Als Piet het nu dan goed uitrekent dan bestaat De Cirkel 
dus ook binnen enkele jaren 25 jaar (maar is er niemand om dat dan te 
vieren).  
Ook valt het Piet op dat er geen bespiegelingen van de Gemeenteraad 
meer in De Bengel staan, de schrijver hiervan is inmiddels wethouder 
geworden dus ligt hier nu een grote kans voor de voorzitter van Plaatselijk  
Belang om de gratis reclame over te nemen en misschien wordt hij dan 
ook wel wethouder.
Verder vindt Piet de appartementen bij café Troost heel mooi en een 
aanwinst voor het dorp  (minder kon het ook echt niet)

Nu Piet dit schrijft hoort hij dat er ook wiet verbouwd wordt in 
Noordscheschut, hieruit blijkt dat Noordscheschut met de tijd meegaat, 
ook heeft Piet gehoord dat de fietsenmaker het druk heeft met het verkopen 
van nieuwe fietsen want niet iedereen heeft meer een fiets, die worden 
namelijk nog wel eens geleend en niet meer teruggebracht.
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Ook is er nog steeds geen begraafplaats in Noordscheschut, wethouder 
Leistra, die destijds in de Gemeenteraad zat, schreef toen in De Bengel dat 
de begraafplaats er kwam evenals de nieuwbouw. Maar wat Piet ook ziet, 
geen begraafplaats en geen nieuwbouw, hieruit blijkt wat politiek is: veel 
beloven en de rest is lucht.

Piet wil ook even terug in de tijd.
Eerst nog even het heden, Piet is onlangs ook nog bij de uitvoering van de 
toneelvereniging Mendo geweest. Deze vereniging bestaat nog iets langer 
dan De Schutse Bengel wel 35 jaar. Maar Piet heeft weer genoten van dit 
optreden dat zeker op de lachspieren werkte. Ook namens Piet, van harte 
met jullie jubileum, en nog vele jaren mooi toneel toegewenst. Piet moet 
na die vele jaren toch even nadenken over wat er zoal is gebeurd.
Wat nu bij mij bovenkomt is dat op een gegeven moment het bericht 
binnen Noordscheschut kwam dat men een nieuwe “tafel” zou krijgen, 
plaats Coevorderstraatweg – Zwarte Dijkje.
Piet ging  hier naar toe met mes en vork, het eten was voor niets en dat 
past iedereen. Blijkt die “tafel” een verhoging in de straat te zijn, waar nu 
heel Nederland vol mee ligt.

Toen was de tijd aangebroken om drempels in elke straat te gaan leggen, 
want de snelheid moest er uit. Na enkele metingen te hebben verricht, 
bleek dat de toenmalige wethouder, die in Noordscheschut woonachtig 
was, de snelste te zijn. 

Ook was in die tijd het voetbal binnen Noordscheschut al een belangrijk 
spelletje. Het werd zo intensief gespeeld dat de toenmalige jeugd dit boven 
op het dak van De Cirkel speelde. 
Ook werd de marathon nog  gelopen in Noordscheschut, Piet weet nog 
dat er een hardloper bij was die een knappe prestatie neerzette, maar dit 
wel met twee blikken bier deed die hij meenam en onderweg nuttigde. 
Ook vond deze persoon het na afloop altijd gezellig in Noordscheschut, 
want hij was één van de laatste mensen die de kantine uitging.
Ondanks dat Piet hier nu niet meer komt, blijkt dat het nog steeds gezellig 
is in de voetbalkantine van Noordscheschut.
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De “Stichting Samenwerking 
Noordscheschut” 
Dat er nog veel feestweken en andere 
te organiseren activiteiten in ons 
dorpsblad mogen staan.  Op naar 
de volgende 25 jaar. Dit verdient een 
dikke vette pluim. 

Het bestuur van Het Blokland 
- de neutrale basisschool die zelf 
dit jaar haar 75-jarig jubileum viert 
- feliciteert alle medewerkers van 
De Schutse Bengel met het 25-jarig 
bestaan.  Wij hopen nog lang te 
mogen genieten van jullie gezellige 
Bengel!

Met vriendelijke groet, het bestuur en 
het personeel  

Jeugdwerk 12 tot 16 jaar wil De 
Schutse Bengel feliciteren met hun 
zilveren jubileum. Wij hopen als 
jeugdwerk nog vele jaren gebruik te 
mogen maken van deze nieuwsbron 
die onze activiteiten onder ogen 
brengt bij de Schutters.
Groeten leiding Anja,Henny, Roel en 
Alie

De leidsters, oudercommissie en alle 
peuters van Peuterspeelzaal  “De 
Skutterties” feliciteren jullie met 
het 25-jarig jubileum van De Schutse 
Bengel. 

Namens alle leden van “Boules 
Doar” van harte gefeliciteerd met 
uw 25-jarig jubileum. Dat uw mooie 
blad maar tot in lengte van dagen 
mag blijven bestaan.

Hartelijk gefeliciteerd met jullie 
25-jarig jubileum. 
Siertuinvereniging ‘’Het 
Schutblad” wenst jullie heel veel 
geluk toe en dat jullie als redactie nog 
heel lang De Schutse Bengel mogen 
samenstellen en drukken. 

Politie Regio Drenthe 
Bij dezen wil ik de redactie van De 
Schutse Bengel van harte feliciteren 
met het 25-jarig jubileum.
Zie de komende 25 jaar weer hoopvol 
tegemoet.
Arno Hiele, wijkagent regiopolitie 
Drenthe

Speeltuinvereniging  
Het bestuur van de speeltuinvereniging 
feliciteert De  Schutse Bengel van harte 
met het 25-jarig jubileum. Wij hopen 
op nog eens 25 jaar leesplezier.

Namens het bestuur,
Aaf-Tineke Bisschop,  Daniëlle Vos,  
Richard Keuning, Marcel Doldersum 
en Bert Ham

Stichting Ouderen 
Noordscheschut [S.O.N.] wil jullie 
van harte feliciteren met het 
25-jarig jubileum en wij hopen dat wij 
in de toekomst nog heel veel gebruik 
mogen maken van “De Bengel”, dit 
ook naar de redactie toe want De 
Schutse Bengel ziet er altijd keurig 
verzorgt uit en dat elke maand maar 
weer.
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Stichting Welzijnswerk Hoogeveen 
Beste redactie en lezers van De 
Schutse Bengel,

Van harte proficiat met dit 
jubileumnummer! 
Wat is het leuk om iedere maand 
via ‘De Bengel’ op de hoogte te  
blijven van allerlei nieuwtjes uit het 
dorp. Een groot compliment voor de 
redactie en alle vrijwilligers die bij De 
Bengel betrokken zijn. Op naar zeker 
nog vijfentwintig jaar De Schutse 
Bengel…

Hartelijke groet, namens Stichting 
Welzijnswerk Hoogeveen, 
Elke Kremer
Opbouwwerk

De Chr. Muziekvereniging 
“Irene” uit Nieuweroord feliciteert 
De Schutse Bengel met het 25-jarig 
jubileum. Wij hopen, als vereniging, 
dat De Schutse Bengel nog lang zal 
blijven bestaan, zodat wij er nog vele 
stukjes in kunnen schrijven.
Gefeliciteerd!!

CBS de Regenboog
Van harte gefeliciteerd met het 
25 jarig bestaan van “De Schutse 
bengel”. We zijn er trots op dat ons 
dorp zo´n goed nieuwsblad heeft. 
Geweldig dat er mensen zijn die zich 
hiervoor inzetten. We wensen jullie 
een goede voortzetting. 
Kinderen en team CBS de 
Regenboog

De IJsbaanvereniging wil De 
Schutse Bengel van harte feliciteren 
met haar 25-jarig jubileum en hoopt 
nog vele verslagen van de vereniging 
in te kunnen sturen.

Ondernemersvereniging 
Noordscheschut
De Schutse Bengel, al 25 jaar mogen 
wij adverteren in ons dorpsblad dat 
elke maand weer trouw bij onze 
dorpsgenoten in de brievenbus valt.
Dit is toch wel een felicitatie waard!! 
Dus: van harte gefeliciteerd met dit 
jubileum.

Bestuur en vrijwilligers van dorpshuis 
“de Cirkel” feliciteert De Schutse 
Bengel met hun 25-jarig bestaan. 
Met de opening van “de Cirkel”, ruim 
23 jaar geleden, heeft De Schutse 
Bengel vanaf het begin een plekje in 
het gebouw gekregen. Wij hopen op 
nog vele jaren van samenwerking.

Illustrator van de Schutse Bengel: Guus Veldman







- 36 - 



D e  S c h u t s e  B e n g e lD e  S c h u t s e  B e n g e l46

Geef de pen door aan: Ryan Prins

Mijn naam is Ryan Prins, 27 jaren jong en in het dagelijks leven werkzaam 
als leerkracht in het basisonderwijs in buurdorp Hollandscheveld. Als 
geboren en getogen ‘Schutter’ is mij gevraagd om te schrijven over een 
aantal activiteiten en festiviteiten uit het recente verleden en het heden in 
ons mooie dorp Noordscheschut.

Halverwege de jaren ‘90 werd 
er voor de jeugd van 12+ een 
werkgroep opgericht, genaamd 
het jeugdwerk. Deze groep 
bestond uit een medewerkster 
van de SWW, een aantal 
enthousiaste ouders, aangevuld 
met eveneens enthousiaste 
jongeren, die activiteiten gingen 
organiseren voor de jeugd tussen 
12 en 16 jaar. Deze groep viel 
al jaren net tussen wal en schip 
en door het jeugdwerk werden 
er tal van activiteiten en excursies ondernomen. Van een gezellig avondje 
darten tot een leerzaam dagje naar het Archeon, er was voor elk wat wils. 
Er werd tijdens één van de feestweken zelfs een survivaltocht, inclusief 
overnachting in de tent, georganiseerd. Het is goed om te zien dat het 
jeugdwerk nog steeds actief is met het organiseren van diverse activiteiten 
voor de jeugd van Noordscheschut. 

Vanaf mijn 15e jaar ben ik actief als jeugdtrainer bij de v.v. Noordscheschut, 
de voetbalclub die binnen ons dorp een belangrijke sociale plaats inneemt. 
Het begon met op een leuke, speelse manier met de allerkleinsten en 
een bal aan de slag te gaan. Met als doel om ze op een plezierige 
wijze het voetbalspel in zijn beginsel bij te brengen. Na zo’n beetje alle 
leeftijdscategorieën  te hebben doorlopen, ben ik inmiddels beland bij 
de oudere jeugd. Ook hier staat plezier nog steeds hoog in het vaandel, 
maar zijn toch ook de sportieve prestaties niet onbelangrijk. 
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In al die jaren is de club nog steeds hetzelfde. Zowel binnen als buiten 
het veld vormen de Schutters één grote familie. Ook de verschillende 
activiteiten naast het veld dragen hieraan bij. Er worden tal van 
activiteiten georganiseerd, van feestavonden met verschillende thema’s 
tot voetbalkampen voor de jeugd. Allerlei activiteiten, die mede door een 
grote groep enthousiaste vrijwilligers, tot stand kwamen. 

In 2006 ben ik toegetreden tot toneelgroep Mendo. Een toneelgroep die 
elk jaar probeert om de vele toeschouwers een vrolijke avond te bezorgen. 
Met het opvoeren van Drentse blijspelen vult Mendo al vele jaren de 
weekenden van eind januari en begin februari. Ook hier is het goed om te 
zien dat zowel jong als oud tijdens deze toneelavonden aanwezig zijn en 
zij aan zij lachend het schouwspel meebeleven. 

Deze saamhorigheid zien we ook gedurende de feestweek terug. Er worden 
tal van activiteiten georganiseerd voor alle leeftijdscategorieën. Daar 
waar de Kinderwerkgroep de themadagen voor de basisschoolkinderen 
al organiseerde, zijn we sinds drie jaar gestart met activiteiten voor de 
jeugd van 12 t/m 16 jaar gedurende de feestweek. Op een tropisch 
strand, tussen de palmbomen, onder een stralende zomerse zon wordt 
er in een opblaasbaar voetbalveld fanatiek gestreden tijdens de ‘Schutse 
kampioenschappen’ beachvoetbal. Met als belangrijkste motto: meedoen 
is belangrijker dan winnen! Na deze middagactiviteit worden ’s avonds in 
no time een aantal voetvolleyvelden gerealiseerd en kunnen de 16+ers 
hun technische vaardigheden showen tijdens het voetvolleytoernooi. Dit 
levert al een aantal jaren een leuke dag op met tal van spectaculaire 
momenten. 

Kortom er gebeurt van alles in ons gezellige dorp. Vele vrijwilligers proberen 
voor elk wat wils te organiseren. Door onderling goed samen te werken en 
overleg te voeren zijn er de laatste jaren tal van activiteiten gerealiseerd en 
zullen er in de toekomst nog vele volgen. Waar een klein dorp toch groot 
in kan zijn ………………. 
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Met plezier geschreven

Vanwege het heugelijke feit dat “De Schutse Bengel” vijfentwintig jaar 
bestaat, ben ik uitgenodigd om aan deze speciale uitgave een bijdrage 
te verlenen. Ergens eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige 
eeuw, heb ik maandelijks een stukje geschreven onder bovenstaande titel. 
Deze stukjes hadden een hoog flauwekul gehalte met een serieuze noot 
als toegift. Omdat we in die jaren in het pand woonden waar nu de 
familie Troost  een slijterij  gevestigd heeft, zagen we de wereld letterlijk 
en figuurlijk aan ons voorbijgaan. Het was een plek waar altijd wat te zien 
en te doen was. Toen de toenmalige redactie een oproep deed voor een 
bijdrage, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb een poging 
gedaan om maandelijks een stukje te schrijven. Ik schreef die stukjes 
in ons eigen dialect Drents. Zou ik nu niet meer durven want sinds de 
uitvinding van het Drentse woordenboek zou het regenen van taalfouten, 
deed dat toen ook wel maar niemand vond het erg, want geen mens 
wist hoe de Drentse taal officieel geschreven werd, want iedere streek van 
Drenthe sprak zijn taal zoals ze gebekt zijn. Maar zoals in een ver verleden 
het Hooghaarlemmerdijks verheven is tot de officiële Nederlandse taal, 
zo hebben mijns inziens enkele intellectuele import Drenten het Drents 
vastgelegd zoals het in Assen en omgeving gesproken werd en hebben 
zij dit de officiële Drentse taal genoemd. Maar dat officiële Drents lijkt 
immers in de verste verte niet op het plat Drents dat wij spreken. Om een 
indruk te geven hoe dat toen klonk het volgende stukje van mijn hand uit 
“ De Bengel” van januari 1991.

Er was ies een vent die zeg teeg,n een schipper van een trekschuute: “Wat 
kost het ak mit vare?” De schipper antwoordt: “Aij mitvaart kost het twei 
kwarties, mar aij mithulpt trekk’n kost het mar ien kwartie”. ”Now” zeg die 
vent “dan hulp ik wel trekk’n, dan hol ik mooi een kwartie in de buze”.

Dit soort stukjes bedacht ik soms zelf maar ik was er ook altijd op gespitst 
op wat ik om me heen zag en hoorde. Toch heb ik geprobeerd om zo 
te schrijven dat ik de geit en de kool enigszins spaarde. Ik heb dan ook 
geen mensen met rode dan wel withete koppen op de stoep gehad met 
opmerkingen als: “waar hier en ginder ik het lef wel vandaan haalde om 
over hun te schrijven.” Ooit was er een hoofd (directeur) van een school 
in Noordscheschut die tot wethouder gepromoveerd was, deze vond het 
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nodig om in Hollandscheveld bij gelegenheid de grootse woorden “I love 
Hollandscheveld” uit te spreken. Ik heb daar toen aan toegevoegd dat 
hij stiekem gedacht zal hebben “But I love Noordscheschut een little bit 
more.”

Ergens in het zelfde stukje heb ik ook nog geschreven dat het toch niet 
verstandig was om twee scholen met dezelfde achtergrond op een dorpje 
als Noordscheschut in stand te houden. Inmiddels is het alweer zo gewoon 
dat die twee scholen samen zijn, dat men al bijna vergeten is dat dit vroeger 
anders was. Zou  mijn invloed toen zo groot zijn geweest? ha, ha,.

In de tijd dat mijn stukjes verschenen gebeurde er ook wel het één en 
ander. De viering van het 225-jarig bestaan van Noordscheschut vond 
plaats met als hoofdmenu een bezoek van wijlen Koning Willem de derde 
met zijn gevolg en een hele horde gemeentelijke volksvertegenwoordigers. 
Met een live verslag op de radio, door toen nog radio Drenthe. Ook in 
die tijd werd het beeld van de “Sluiswachter” geplaatst en gepresenteerd 
aan de bevolking. Maar met de jaarwisseling werd het beeld weer van zijn 
sokkel verwijderd omdat men bang was voor baldadige jeugd. 
In diezelfde tijd kwam er een boek uit over het 100-jarig bestaan van de 
Gereformeerde school. Over al die onderwerpen heb ik op een leuke, 
lachwekkende, serieuze, dan wel domme manier mijn visie gegeven.
Ook over de feestweek en met name de bijpassende versiering gaf ik 
mijn mening. Bij een straat als de Mr. Sterkenweg was mijn commentaar: 
“Siemen had een paar slingers langs de eerapp’ls etrokk’n en that was 
all.”

In de tijd dat de “Weg om de Oost” nog toekomstmuziek was, maar 
vaak onderwerp van gesprek vormde, was het bij de brug elke dag een 
drukte van jewelste. Alle soorten verkeer denderden dag en nacht over 
de brug. Er stonden natuurlijk borden met het opschrift 10 m en 10t ( niet 
langer dan 10 meter en niet zwaarder dan 10 ton), een kniesoor die daar 
op lette. Zo heb ik eens een chauffeur beschreven die met een immens 
grote vrachtwagen net voor de brug, komend vanaf het Zwarte Dijkje, 
stopte. Uit de vrachtwagen stapte, in tegenstelling tot zijn vervoermiddel, 
een klein mannetje. Deze liep over de brug, bekeek de brug van alle 
kanten en ging op het midden van de brug staan springen, zoals men 
doet om te ontdekken of het ijs sterk genoeg is om iemand te dragen, 
eerst heel voorzichtig en later steeds harder springend. Kennelijk was de 
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brug betrouwbaar want hij klom weer in het gevaarte en stuurde die met 
vaardige hand over de brug en reed richting Hoogeveen. 

Eveneens versierde (of verknalde) ik mijn stukjes met zelf bedachte 
wijsheden, zoals: “wie zijn dagen telt heeft aan elke dag genoeg.”

of:  “As Drent’n gien Drent duurt te wee’n
  en zich schaamt veur hun verlee’n
  en niet wilt zien de pien en muit
  woaruut aons volkie is e-gruit
          die hebt het goed verbruid.”

de volgende was nog wel eens op mij van toepassing:
“om op te schrijven wat je bedoelt, moet je woorden vinden voor wat je 
voelt.”

deze is voor mensen die het behoorlijk met zichzelf getroffen 
hebben: “zelfs de Koningin zit niet altijd op de troon.”

en als laatste in dit rijtje:
“de verwezenlijking van een ideaal kan je soms zo in beslag nemen, dat 
tegen de tijd dat het ideaal verwezenlijkt is, het ideaal overwoekerd wordt 
door de werkelijkheid die allang niet meer bestaat.”

Deze schrijverij heeft met de andere als overeenkomst dat het een lang 
verhaal geworden is. Ik kliederde maar wat letters op het papier en de 
toenmalige redactie maakte er wat van. In een tijd dat men nog geen 
beschikking had over een computer met spellingscontrole moet dat een 
heidens karwei geweest zijn. Maar dat De Bengel de vijfentwintig jaar zou 
halen had de toenmalige redactie denk ik niet voor mogelijk gehouden 
want het was toch vaak hangen en wurgen om enige leesbare tekst te 
verzamelen en er een “Bengel” mee te vullen. Aan de andere kant heeft 
De Bengel zijn bijzondere positie veroverd onder de bevolking, dit mede 
omdat men probeerde en naar ik meen probeert, ieder in zijn of haar 
waarde te laten en de burger tevens van dienst te zijn met informatie. 
Dat ze nog lang en gelukkig moge bestaan.

G.S
G.A.Vos Aaldert      Nieuweroord

Op zoek naar een Camper

Handelsonderneming  
Harm Reinders 

tel (06)11 49 58 90 
www.harmreinders.nl 
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De Schutse Bengel – 25 jaar door GVN

Donderdag 24 februari 2011, niets belangrijks verwachtend open ik 
gewoontegetrouw mijn mail. Maar vanavond staat er een mailtje in met 
een brief, in deze brief de vraag of de GVN iets wil schrijven over de 
samenwerking met De Schutse Bengel de afgelopen 25 jaren? Zie jij daar 
iets in om er wat van te maken?? 
Tjonge, jonge, wat moet je daar dan over schrijven en wat moet je daar 
dan over vertellen? Ik zit nog maar net 2 jaar in het bestuur van de GVN 
en daarvoor heb ik er nooit over nagedacht hoe iets in De Schutse Bengel 
kwam (van oorsprong blond, niets aan te doen).
In eerste instantie dacht ik: moet ik dat dan doen? Ik weet dat ook niet 
hoor en ik heb er ook geen tijd voor en zeker ook nog tijd steken om te 
zoeken in al die archieven, dat gaat al helemaal niet lukken!! En wanneer 
moet dat klaar zijn dan? Wat… 8 maart 2011. Ja zeg, dat wordt dan niet 
wat hoor…

Toch nog maar eens weer over nagedacht, want wie weet nu wel wat er 
precies is gebeurd in die 25 jaar en zitten onze Schutters erop te wachten 
om alle activiteiten die de GVN ooit heeft gedaan terug te zien in een  
jubileumbengel. Nou dacht het niet dus…

Maar waar zitten onze Schutters dan wel op te wachten en wat is dan wel 
belangrijk geweest in die 25 jaar? 
Ik denk het levendig houden van het wel en wee binnen de GVN. 
Wanneer is er gym voor mijn kind, wanneer is de gymuitvoering, de 
ledenvergadering, hoe gaat het met de selectieleden op de wedstrijden, 
wanneer is het stratenvolleybal en wie wint het deze keer (alweer de van 
der Sluisweg????), hoe gaat het met de teams in de Knappercompetitie, 
de logo-wijziging en de bijbehorende prijsvraag, de acties, het jubileum 
in 2009, enz.enz.

Ook de foto’s die er met behulp van Martin Schonewille geplaatst worden 
in De Schutse Bengel maken de samenwerking goed. Want ik denk dat 
mensen graag willen weten hoe het gaat met hun kind, kleinkind of 
buurkind. Staan er nog bekenden op de foto’s of sta ik er zelf nog op? 
Dat is de essentie van de verhalen die de GVN steeds weer aanlevert en 
dat is in 2011 zo, maar ik ga ervan uit dat het in 1986 niet anders was. 
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En wat ik ook zeer prettig vind, en dat is dan mijn persoonlijke ervaring van 
de afgelopen 2 jaar, is dat er in overleg ook genoeg kan. Een verslag wat 
op de valreep nog in De Bengel kan, foto’s die nog nagestuurd worden en 
er in kunnen. Wat dat betreft super!!

Daarmee kom ik dan denk ik ook wel aan het eind van mijn beschouwing. 
Petje af voor al die mensen die in die 25 jaar bezig zijn geweest met 
het maken van ‘De Bengel’. Elke maand maar weer zorgen dat de kopij 
weer in de juiste volgorde in ‘De Bengel’ komt, dat de agenda klopt, 
dat er advertenties in komen, dat er geniet wordt en niet te vergeten de 
bezorgers. Super!!

Wij willen dan ook namens de GVN jullie van harte feliciteren met jullie 
25-jarig jubileum en we hopen nog lang ‘ De Bengel’ te kunnen lezen en 
onze bijdrage te kunnen leveren met dezelfde prettige samenwerking.

Namens het bestuur van de GVN
 

v.l.n.r.:  Marjan Koster – Hettie Bennink – Hilko Boes – Rita Hartman – Jeanet Koekoek. 

(Hetty van Achteren en Rudie Botter ontbreken op de foto).
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Plaatwerk, machinebouw constructie, 
reparatie, laswerk en 

   T 0528-27 76 00
Stephensonstraat 103 F 0528-26 
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F 0528-26 78 00 - info@everhardus.nl - www.everhardus.nl
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Peuterfeest

Voor de peuters van de peuterspeelzaal “De Skutterties” is een ballon-
nenwedstrijd georganiseerd in het kader van het 25-jarig bestaan van De 
Schutse Bengel.

Clown “Ries” heeft aan de peuters uitgelegd dat de ballonnen een lange 
reis gingen maken. 3 Peuters waarvan de ballon de grootste afstand heeft 
afgelegd ontvangen een prijs, deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door 
bloemen- en kadoshop “Het Miniatuurtje”.

Namens het bestuur van De Schutse Bengel waren aanwezig Dick Dolder-
sum en Jan Strijker.
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(oud) Medewerkers van De Schutse Bengel

Het 25-jarig bestaan van het dorpsblad De Schutse Bengel zou niet mogelijk 
geweest zijn zonder al die vrijwilligers, die op allerlei manieren zich heb-
ben ingezet voor de totstandkoming van De Schutse Bengel en dat tot op 
de dag vandaag.  
Hieronder een overzicht van namen die nauw betrokken waren bij het 
uitbrengen en of verspreiding van het dorpsblad De Schutse Bengel dat 
maandelijks is verschenen:

Oprichters van het eerste uur:
Roelof Strijker †  - redacteur 
Roel Peters  - penningmeester
Jaap Blok  - stencil werk

Jaap Blok en Roel Peters.

Na ongeveer één jaar kwam Jan Bisschop erbij als medewerker voor het 
stencilwerk en coördinatie en het inleggen van de Bengel. Later werd hij 








