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Kopij binnen op 8 mei 2018. !!!!!!
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0900‐8844 Geen spoed maar wel politie
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Mededelingen
Weekenddiensten huisartsen Noordscheschut:
Centrale Huisartsendienst Drenthe Tel: 0900 – 112 0 112
Huisartsenpost is uitsluitend bestemd voor spoedgevallen.
Telefoonnummers huisartsen Noordscheschut:

Praktijk Ettenheim (Damman): 0528‐745060
Receptenlijn: 0528‐745062
Huisartsen Praktijk N. Schut (Dahler): 0528‐741012
Receptenlijn: 0528‐741012
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. , Uitvaartnummer: 06 ‐54377180
Uitvaartverzorgster: Mevr. E. Otten,. b.g.g. Tel: 0528 ‐343837
Penningmeester/Ledenadministratie: Dhr. H. Mulderij. Molenweg 30,
7936 PB Tiendeveen, Tel: 0528‐764000
Informatie over de vereniging kunt u vinden op onze website:
www.uitvaartvereniging‐nieuweroord.nl
Voor vragen of het doorgeven van wijzigingen (geboortes/adreswijzigingen)
kunt u ons ook mailen: info@uitvaartvereniging‐nieuweroord.nl

De Cirkel contactpersonen: De Cirkel Tel:0528‐343555
Agendabeheer: R. Giethoorn, 0528‐341875,
Voorzitter: A. Vos‐Schepers, 0528‐342869

Plaatselijk Belang: Voor het inleveren van Ideeën of informatie
aangaande ons dorp kun je bij “Het Miniatuurtje” terecht.
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Van de redactie:
Zo langzamerhand komen wij al weer aan het eind van het
verenigingsseizoen 2017/2018. De agenda wordt steeds leger met
vaste activiteiten maar daar in tegen komen de zomeractiviteiten er weer aan.
Zoals de Kofferbakverkoop op 25 april en 16 mei, meer hierover verderop in
de bengel of straks de zomerbraderie op 9 juni en Kunstzinnige Tuinen op
zaterdag 30 juni en de vele rommelmarkten in of omgeving Noordscheschut
die worden georganiseerd. Dus mocht u flink aan de voorjaarschoonmaak
gaan en van u ‘oude rommel’ af willen dan zijn er genoeg mogelijkheden.
Altijd weer leuk die rommelmarkten en ik hou helemaal van de traditie dat
het laatste half uur/ of kwartiertje je een vuilniszak kan kopen voor en klein
bedrag en die mag vullen. Een aantal jaren geleden had ik een hele doos
wekpotten gezien en vroeg of die ook ‘in de vuilniszak mochten. Ja hoor alles
wat er in paste mocht mee. Maar zowel de verkoper als mijzelf leek het toch
niet slim om al die glazen potten in de vuilniszak te doen. Hij zou ze even
achteruit zetten en ik wilde nog even bij de boeken kijken. Bij de boeken nog
een aantal leuke boeken gevonden en met die boeken in de vuilniszak en de
wekpotten had ik toch voor een mooi bedrag leuke dingen ‘gescoord’. Ik
melde mij weer bij de verkoper en hij wilde de doos pakken en weg was die,
wij nog kijken of iemand anders er mee ‘weg liep’ maar nee nergens te
bekennen en toen kwam een andere verkoper met lege manden en dozen aan
lopen en melden dat hij in ieder geval al alle glas in de glascontainer had
gegooid, dat scheelde opruimen………………….. daar waren mijn wekpotten dus
. Gelukkig had ik de boeken nog en ik neem nu gelijk mijn koopwaren
mee…………….. je weet het nooit.
Maar voordat ik weer nieuwe spulletjes koop op één van komende
rommelmarkten ga ik eerst maar weer eerst zelf “ontspullen”. Het nieuwe
woord van 2018, ontspullen. Met andere woorden flink opruimen en spullen
wegdoen en ik doe dat elk jaar en denk dan, nu heb ik niks meer op te ruimen,
en prompt een jaar later heb ik zo weer een aantal doosjes vol wat naar de
rommelmarkt/kringloop kan. Een luxe probleem dus.
Veel leesplezier, Roel & Paula
www.facebook.com/deschutse.bengel
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J. Alberts Molenweg 32A
7936 PB Tiendeveen
T O528 342632
M 06 29 24 74 73
W www.thunebed.nl
E info@thunebed.nl

Hoogeveenseweg 37, Pesse
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Middenraai 72
Voor Uw warm en koud buffet
7912 TL Nieuwerooord
Barbecue
telefoon 0528‐278146
Hapjes schalen e.d
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Bericht van uw apotheek.
Als apotheek zijn wij geïnteresseerd naar uw mening. Daarom is er een
cliëntenraad in het leven geroepen. Minimaal 2x per jaar komen de leden van
de cliëntenraad met de apothekers samen om allerlei zaken te bespreken. De
leden van de cliëntenraad kunt u benaderen wanneer u tips of
aandachtspunten heeft die wij tijdens deze vergadering kunnen bespreken.
Urgente zaken horen wij uiteraard zo spoedig mogelijk zelf van u.
De cliënten die zitting hebben genomen in onze cliëntenraad zijn:
Apotheek Tjan
Het Hoekje 43
7913 BB Hollandscheveld
Tel: 0528‐ 342995
Mevr M. Seinen,
Mevr A. de Jonge,
Dhr A.P. Heiner
Mevr. N. Kats
Mevr A. Wanders

Apotheek ’t Dwarsgat
Dorpsstraat 19
7916 PA Elim
Tel: 0528‐351964

e‐mailadres: marianneseinen@gmail.com
e‐mailadres: aleidadejonge@live.nl
e‐mailadres: apheiner@home.nl
e‐mailadres: kats.n@home.nl
e‐mailadres: aliewanders@gmail.com

(Hollandscheveld)
(Noordscheschut)
(Elim)
(Nieuw Balinge)
(alle plaatsen)

De dotterbloemen staan al weer in bloei bij de kikkerpoel
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Beste Noordscheschutters,
Op dinsdagavond 8 mei a.s. vergaderen wij weer als initiatiefgroep.
Mochten jullie als verenigingen, scholen, individuen ideeën hebben
die binnen de kaders van Smederijen vallen en op een kort termijn
gerealiseerd kunnen worden dien dan je idee in bij ons als
initiatiefgroep.
Mochten jullie het moeilijk vinden hoe het idee in te dienen of wat er
precies mogelijk is neem dan met ons contact op dan kunnen wij
jou/jullie hierbij helpen.
Een aantal ideeën die van ons al financiële ondersteuning krijgen in
2018 zijn o.a. Het Springkussenparty van Game Kids, Kunstzinnige
Tuinen 2018, rondom de sluis worden bloemenbakken geplaatst,
bijdrage voor de schoonmaakdag Noordscheschut en Reisvereniging
krijgt financiële ondersteuning .
Zend je idee voor 8 mei en dan bespreken wij deze gelijk op 8 mei. Je
kan dit mailen naar schutsebengel@hetnet.nl onder vermelding van
“IDEE SMEDERIJEN”.
Met hartelijke groet,
Bert Marissen
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VEMO TRACTOREN
IN‐ EN VERKOOP VAN: ‐ TRACTOREN (ONDERDELEN)
‐ WERKTUIGEN
‐ ZEECONTAINERS
WWW.VEMOTRACTOREN.NL
ZEPPELINSTRAAT 3 | HOOGEVEEN | H. VELD 06‐22291314 | B. MOL 06‐21266689
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Regenboog maakt muziek
Samen met PSZ De Skutterties en bs Het Blokland doet CBS De Regenboog
mee met het project Muziek van de Doorgaande Lijn Hoogeveen. Deze
Doorgaande Lijn richt zich op een doorgaande ontwikkeling van peuter naar
kleuter. Eén van de onderdelen van die samenwerking is een project doen. En
dit jaar is dat project: Muziek.
Ook op de Regenboog maken
de kleuters muziek. Op de
gang, in de muziekhoek. In de
klas met de juf. En thuis met
hun eigengemaakte
muziekinstrumenten.
Zingen en instrumenten
bespelen is erg leuk en goed
voor de ontwikkeling. De
kinderen genieten van het
zelf muziek maken. Ze leren
heel veel oude en nieuwe
liedjes en luisteren naar
verschillende soorten muziek,
o.a. ook klassieke muziek.
Al met al een heel leuk
project om samen met de
peuters mee bezig te zijn.
Muzikale groeten van het
team van de Regenboog.
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In de week van 23‐ tot 28 april hoopt de werkgroep van Dorcas in
Noordscheschut , Nieuweroord en Nieuw Balinge weer een droge
worstenactie te houden.
De opbrengst is t.b.v. het kinderproject “Kinderontwikkeling in Oost‐
Europa en Afrika”
Dorcas wil kinderen een veilige leefomgeving bieden waarin ze zich
zodanig ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als ze
eenmaal volwassen zijn. We doen dit bijvoorbeeld door naschoolse
opvang, psychosociale hulp of trainingen over hygiëne.
Helpt u ons mee om de actie tot een succes te maken? Wilt u geen worst
maar wel geven voor het goede doel? Een gift is heel erg welkom.
Dit kan op rek.nr. NL26 INGB 0007132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d.
Sluisweg 1 Noordscheschut.
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in
achttien landen in Oost‐Europa en Afrika 185 projecten
van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt
de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie,
geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn
tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers
bij Dorcas betrokken. Meer informatie: www.dorcas.nl of
tel. 0228 595900.
Daarbij nog de vermelding dat goede gebruikte kleding
(stevig verpakt in dichte plastic zak of doos) , mobiele
telefoons en verdere bruikbare spullen van harte
welkom zijn in de Dorcas Winkel .
Adres: Het Haagje in Hoogeveen. .
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Studio Tyara
Praktijk voor massage therapie & schoonheidsver zorging
Shiatsu therapie
Voetreflexzone therapie
Sport therapie
Manueel praktizijn®
E:studiotyara@planet.nl
Behandling op afspraak

Schoonheidsspecialist
Visagie & Grime
Elektrische epilatie
Zonnebank & Sauna
Netty
Geeserraai 3
7938 TE NIEUW BALINGE
T:0528 321717
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www.studiotyara.nl
Lid:NGS-ANBOS-NVST-SRBAG

Bartes en Jannes
“Hé Jannes, rie toch e’em wat
zachter. Volgens mij heb ik nog
een startie van de griep in de
pokkel zitt’n.” “Man, wat
mankeert oe?”, vrag Jannes. “Ie
hebt ja het zwiet

dwars veur de kop stoan!” Ja
man, ik word ok older. Dat
kriegt wij allemoale wel op een
dag. Vandaage is het mien dag
kennelijk. Moar of Jannes nou ok
wel zachter wol…Mienig moal had
ie geradbraakt achter de konte
van Bartes an’ebungeld. Nou kun
hij ut hum dubbel en dwars
trogge betaal’n…Dus echt zachter
gung hij niet. Hij stök een
verhaal af, oaver het Zwarte
Diekie: Ze bint nog mooi op
schema. En dat er gien beter
volk was dan een Schutter. Die
klaagt niet, dat bint namelijk
hiele flexibele meins’n. Bartes
wus wat ie had. Hij had de
zogenaamde man mit de hamer weer
‘etruffen. Dat krieg ie iens in

de zoeveule tied. Hij had nog zo
‘edacht: ai wat op leeftied
koomt, dan krieg ie een
speklage. En die wol hij d’r wel
iens weer af hebb’n. Nou mus hij
op de bloar’n zitt’n. En d’r
kwaamp nog een verhaal van
Jannes, hij was nog zoe fris as
een hoentie…:”Weet ie wel, dat
we op ’t Schut waarlijk
glasvezel kriegt?” “Is’t woar?”
Parste Bartes zwietend uut. Moar
die wus ok dat het spellegie
begunt was. “Ja, de stroate is
nou toch lös en dan kunt ze d’r
gemakkelijker bij.” “En wat weet
ie nog meer veur neis, Jannes
Pfff….?” Nou, de dierenambulance
red nogal deur de
stroaten van ’t
Schut. Dat hef
ermit te maak’n
dat de autoos nou
bij de inwoner
parkeerd stoat.
Soms wel drei
wagens. Nou hebt
ze an de Meulenweg
een pand ‘ekreeg’n. Ze wilt de
21ste mei doar intrekk’n en de
24ste wilt ze doar een heuse
opening hold’n.” “Oh, dat is
geweldig.” Pufte Bartes d’r nog
uut. “He’j nog meer?” “Jazeker”,
gunk Jannes deur: “Het team van
Noordscheschut löp mit met de MS
Motion.” “Wat is dat dan?” “Nou
dat is lopen veur onderzuuk noar
MS. Multiple Sclerose, een
verrekte rotziekte die zeg moar
de isolatie van de

‐ 17 ‐

electriciteitskabels (van de
zenuwen) beschadigt, woardeur er
een soort kortsluting ontstiet.”
“Ie weet er best veule van
Jannes…” “Ach, wel wat, moar
lang niet alles. Vake ai er
teveule verstand van kriegt, zit
ie er mangs te dichte bij.”
“Da’s woar, wie löp er dan veur
Noordscheschut?” “Marit
Benjamins, Ilona van der Sleen,
Marisha Hooijer Boer.” “Nou, dan
bint dat toch de held’n veur
dizze moand? Die doet echt iets
veur een
aander,
lös van de
prestaties
.” “Ja
precies,
want zo
lopen as
onze Henry
Rutgers
afgeloop’n
12
februari
mit de Nederlandse
kampienschapp’n ‘edoane hef,
zult zij wel niet ‘edoane
hebb’n. 32.48!!!” “En hij is
toch al boaven de veertig?” “Dat
dacht ik. En ik bin boaven de
50, dus ik wil ok wat kalmer an
doen Jannes.” “Wat heur ik nou
Bartes, heb ie oen breekpunt
bereikt?” “Ja, ja, toe moar
weer…D’r is heus wel meer dan
fiets’n allènd.” “As ik oe zo
heure, dan liek ie precies op
Jan Stoefzand. Die dut ‘et ok
rustiger an.” “Ja, dat boegbeeld
van Noordscheschut hef hem ok
wel verdiend Jannes. As ie nog
mut doen wat hij al ‘edoane hef,
dan bin ie ok roem tachtig
joar.” “Ja, ja. Verrek Bartes,

ik riede lek.” “Pssssss” dut de
baand. “Oh, dan rie ik nog e’em
deur noar dat caffeetje veur een
kop koffie.” En Bartes nam een
best mok koffie en een flinke
appelpunte met slagroom. Noa
tien minuut’n stund Jannes al
kloar. “Wol ie ok nog een kop
koffie, of wol ie wieder?” “Wij
goat wieder Bartes.” Jannes had
er zin in. Bartes was helemoale
bijgetankt en kreeg weer wat
kleur op de wang’n. Jannes had
zowaar de gaank er best in. Hij
pröt wel minder. En eerlijk
gezegd was Bartes ok wel wat
uut’e proat. Dus kwaamp er wat
rek an
de
ketting.
En
zowaar
namp
Bartes
het weer
een
beetie
oaver
van
Jannes. Die doardeur zien
zelfverzekerdheid wel een beetie
kwiet raakte. Moar hij was niet
van zins um die Bartes dit keer
te loat’n winnen. Jannes mak er
een wedstried van en reed zowaar
43 kielemeter per ure. Bartes
mus oaverneemen en op het leste
sprintte Jannes uut de rogge van
Bartes met zoen 50 kielometer
per ure Noordscheschut binnen.
“Hier mag ie moar 30 Jannes”,
röp Bartes nog. Jannes was zo
bliede, dat ie weer Engels
pröate: “Home is where our story
begins, Bartes.” Ja, ja die
kende ik al van de familie
Hekkert.
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De stratencompetitie 2018:
In de week van 27 aug 2018 is het weer feestweek! Geen feestweek zonder een
stratencompetitie. Als stratenvertegenwoordigers zijn we alweer volop bezig
om de stratencompetitie rond te krijgen. Het thema van dit jaar is: Steden
Iedere straat kiest een eigen (buitenlandse) stad en het feestterrein is
Amsterdam.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Maandag: Optocht met joker, stratenvolleybal (av.)
Dinsdag: Jeu de Boules en Pubquiz (av.)
Donderdag: Sjoelen, Buikglijden (of iets anders voor de jeugd) en ‘Kraak de
kluis’ (av.)
Kraak de kluis is het nieuwe onderdeel dit jaar.
De straten strijden om de inhoud van de kluis. Door het beantwoorden van
vragen tijdens een tocht en door spelletjes als snelste uit te voeren, kun je
cijfers voor de code verzamelen om de kluis te kraken.
Vrijdag: Koppelklaverjassen en Playbackshow (av.)
Zaterdag: Zeskamp
In de volgende Bengel meer over de onderdelen en daarbij een
opgaveformulier.
MAAR……….. Op dit moment zijn nog niet alle straten vertegenwoordigd door
een stratenvertegenwoordiger en het zou jammer zijn als jullie straat niet mee
doet in de komende feestweek…
De volgende straten hebben een stratenvertegenwoordiger:
1. Noord/Schooldijkje ‐ (Hilma Hooijer / Miranda Talen)
2. Veenlandweg / Zwarte Dijkje ‐ (Thalina en Nadia Hekker, Fenja Ham)
3. Mr. Kosterweg ‐ (Sander Karssen en Sandra van der Neut)
4. Vijzel/Komenij ‐ (Kim Tichelaar en Roelof Krikken)
5. Krakeel ‐ (Roel Strijker en Rudi Koopman)
6. Boogerdweg / Jan Naardingweg ‐ (Christel Brakel en Brenda Stoefzand)
7. Hoveniersland ‐ (Berry Kuiper / Mick Wemmenhove / Elroy Meppelink)
8. Van Marleweg ‐ (Marjan Bruins / Chantal Koster)
9. Drostenraai ‐ (Angela de Jonge & ???)
10.Bloklandweg ‐ (Ryan Prins & ???)
Maandag 14 mei is onze volgende vergadering. Dit is jullie laatste kans om aan
te sluiten. Dus indien je straat nog niet in het bovenstaande rijtje staat, meld je
dan aan bij Hilma of Roelof en kom met 1 of 2
personen/stratenvertegenwoordigers naar de vergadering!
Roelof Krikken (0624808009) of Hilma Hooijer (0613452005)
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Plaatselijk Belang Noordscheschut
Binnen PB Noordscheschut bereikt ons eigenlijk nooit de vraag of er nog
gebouwd mag worden in Noordscheschut. Ook bij de gemeente
Hoogeveen komen er niet of nauwelijks aanvragen hiervoor binnen. Dit
bevreemdt ons enigszins. Want is de vraag er daadwerkelijk niet of
weten de huidige (of nieuwe) inwoners van ons prachtige dorp de weg
hierin niet te vinden?
Om dit helder te krijgen horen wij graag van een ieder die belangstelling
heeft om een nieuw huis te bouwen in Noordscheschut.
Het gaat in eerste instantie puur om een inventarisatie van het aantal
belangstellenden. Bij voldoende interesse gaan wij dan een
informatieavond organiseren waarbij de gemeente de mogelijkheden en
de onmogelijkheden met ons gaat bespreken.
Voor alle duidelijkheid: er zijn nog geen concrete locaties of
nieuwbouwplannen vastgesteld. Eerst inventariseren, dan informeren en
daarna in gezamenlijkheid kijken welke wensen er mogelijk ingevuld
kunnen worden.
Dus loopt u rond met vragen of met een concrete wens om een nieuwe
woning in Noordscheschut te mogen bouwen, laat het ons weten!
Stuur een korte e-mail waarin u kort uw vraag of wens omschrijft met
vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Doe dit voor vrijdag 11 mei a.s. op het volgende e-mailadres:
pbnoordscheschut@gmail.com
Uiteraard kunt u uw belangstelling ook kenbaar maken door een briefje
m.v.v. uw vraag/wens, uw naam, adres en telefoonnummer in de gele
Plaatselijk Belang brievenbus te deponeren. Deze brievenbus vindt u bij
’t Miniatuurtje.
Bij voldoende belangstelling zal er medio mei een informatieavond
gehouden worden in de Cirkel. Belangstellenden worden hier dan t.z.t.
persoonlijk voor uitgenodigd.
Hartelijke groet,
Plaatselijk Belang Noordscheschut
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
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Beste dorpsgenoten,
Traditie getrouw openen we het seizoen
met paaseieren zoeken. Dit jaar is dat op
vrijdag 30 maart. Vanaf dinsdag 3 april
proberen we de speeltuin weer elke middag
en avond open te hebben.
Contributie speeltuin 2018
De contributie wordt betaald voor kinderen vanaf 4 jaar, die
naar de basisschool gaan, uit Noordscheschut of
omliggende dorpen.
Voor 1 kind € 12,50 euro
Voor 2 kinderen € 17,50 euro
Voor 3 kinderen € 22,50 euro
Voor 4 of meer kinderen €27,50
Voor kinderen onder de 4 jaar vragen wij alleen donateurschap
van 5,- euro per gezin. Dit geldt ook voor opa’s en oma’s.
Je kunt de contributie van 2018 overmaken voor
1 mei op het hieronder genoemde rekeningnummer:
NL17 RABO 0103490019 t.n.v. SPEELTUINVERENIGING
NOORDSCHESCHUT.
O.v.v. naam kind(deren) en geboortedatum
Contante betaling van de contributie is niet mogelijk.
Ben je geen lid dan is de entree €1,- per bezoek.

Met vriendelijke groeten, het speeltuin bestuur
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Regels Speeltuinvereniging Noordscheschut
Seizoen 2018


Spelen in de speeltuin is op eigen risico



De speeltuin is toegankelijk voor alle kinderen van de basisschool

Kinderen jonger dan 4 jaar zijn welkom onder begeleiding van een
persoon van 16 jaar of ouder.


Gratis toegang hebben kinderen die lid zijn (vanaf 4 jaar) of op
bezoek zijn bij een lid of donateur en zelf buiten het dorp wonen.
Donateur zijn (een gezin met alleen kinderen jonger dan 4 jaar)


Kinderen die in Noordscheschut op school zitten dienen zelf lid te
worden.


Kinderen die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen
betalen € 1,00 entree per bezoek


Indien een kind zich misdraagt in de speeltuin kan deze de
toegang tot de speeltuin ontzegd worden.


In het “speelseizoen” dat een kind na de zomervakantie over is
gegaan van groep 8 basisschool naar de 1e klas van het voorgezet
onderwijs heeft het kind dat het gehele “speelseizoen” nog toegang
tot de speeltuin.


De speeltuin mag buiten de openingstijden gebruikt worden voor
een feestje.
Het tarief hiervoor is € 15,00 per dag deel.
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Wist u dat wij uw boodschappen bij u thuis of op uw bedrijf bezorgen?
Dat geld ook voor gekoelde dranken!
U KUNT DEZE TELEFONISCH OF VIA MAIL BIJ ONS BESTELLEN.

Daarnaast kunt u ook de door u zelf verzamelde en betaalde
boodschappen bij ons achterlaten. Wij zorgen ervoor dat deze bij u
thuis bezorgd worden.
GRAAG TOT ZIENS BIJ ATTENT NOORDSCHESCHUT
ZWARTE DIJKJE 26, 7914 PC Noordscheschut, 0528-344191
noordscheschut@attent.info

Van maandag tot en met zaterdag open van 8.30 tot 19.00 uur.
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camper huren camper kopen camper vakantie.

www.camperfun.nl

info@camperfun.nl

Drostenraai 31 7914 RT Noordscheschut tel: 088 006 9001
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De oldtimerdag Noordscheschut is dringend opzoek naar nieuwe
bestuursleden zodat de “Oldtimerdag 2018” met een volledig
bestuur door kan gaan.
tel 06 25229558 of
0528342238 email oldtimerdagnschut@gmail.com
Namens bestuur oldtimerdag Noordscheschut, Chris Hekker

KOFFERBAK VERKOOP
Waar: Evenementen terrein Noordscheschut
Voor wie: Voor iedereen, jong en oud
Wanneer: woensdagavond - 25 april en 16 mei 2018
Hoe laat: 19:00 – 21:00 uur
Binnenkomst vanaf 18:00 uur
Verkoop alleen van uit de auto – niet vanaf de grond!!!!
Opgave bij Jan Vaartjes
Tel: 0528-3423333 of 06 – 51864012
Met vermelding van naam, adres, tel.nummer en kenteken auto
Let Op!!!!!! Verkoop echt alleen vanuit de auto.
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Noordscheschut
Op woensdag 21 maart werd de nieuwe gemeenteraad van gemeente Hoogeveen
gekozen. In totaal brachten ruim 23000 mensen hun stem uit, 53 procent van de
mensen die mochten stemmen. In Noordscheschut lag de opkomst hoger. Bijna 60
procent ging stemmen, in totaal bijna 1000 mensen. De Schutse uitslag was keurig
in lijn met de rest van Hoogeveen. Net als in bijna alle stembureaus waren er drie
verliezers en zes winnaars. CDA, SP en PvdA moesten met minder stemmen dan
vier jaar geleden genoegen nemen, de andere partijen kregen er stemmen bij. Toch
stemden de Schutters nog steeds wel anders dan andere inwoners van de
gemeente. CDA, GB, CU en SGP kregen in Noordscheschut meer stemmen dan
gemiddeld, de andere partijen minder. Voor het CDA was het verschil zelfs ruim 8,5
procent en voor GB 6 procent. De vier partijen samen zijn in Noordscheschut nu
goed voor maar liefst 82,5 procent van de stemmen, terwijl zij in de hele gemeente
net geen 60 procent krijgen. GB is, met tien stemmen verschil, de nieuwe grootste
partij geworden in Noordscheschut, in 2014 was dat nog het CDA. Ook
gemeentelijk moest CDA de eerste plaats afstaan aan GB. CU is de derde grootste
partij in het dorp, gevolgd door de SGP. Met 15 stemmen is GL de kleinste partij.
Uit de uitslag werd duidelijk dat Schutters het liefst op dorpsgenoten stemmen. De
zeven Schutters op de kandidatenlijsten haalden samen 351 stemmen binnen, bijna
40 procent van het totaal. Hilma Hooijer van GB deed dat, met 143 stemmen, het
best, gevolgd door Aaf‐Tineke Bisschop van het CDA met 105 stemmen. Deze beide
vrouwen kregen dan ook een plek in de nieuwe raad. En waar normaal gesproken
de lijsttrekkers van de verschillende partijen de meeste stemmen krijgen, wist in
Noordscheschut geen van de negen lijsttrekkers deze vrouwen te overtroeven. Op
mij stemden in Noordscheschut 42 mensen, samen met de andere 76 stemmen die
ik kreeg helaas niet genoeg voor een zetel. Inmiddels is de nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de partijen aan het
onderhandelen over de nieuwe coalitie. Binnenkort zal duidelijk worden welke
partijen het nieuwe bestuur van de gemeente zullen gaan vormen en dus
wethouders gaan leveren. De huidige coalitie van CDA, GB en CU is met 18 zetels
even sterk gebleven als vier jaar geleden, waarbij GB een zetel van CDA heeft
overgenomen. Deze coalitie zou dus door kunnen, maar GB mag als nieuwe
grootste partij de onderhandelingen leiden en kan dus ook aansturen op een
andere samenstelling. Mocht het CDA een wethouder leveren en er dus een plaats
in de raad vrij vallen, dan zou ik alsnog door kunnen.
Peter Koekoek
0629318901
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Heeft u binnenkort een familiedag of
een ander feestje?

Dan kunt u de speeltuin huren!!
De huur van de speeltuin bedraagt €15,00 per dagdeel. Het is mogelijk
om de tent erbij te huren voor €15,00 extra per dagdeel. We vragen dan
vooraf een bedrag van €20,00 borg, die u natuurlijk terug krijgt wanneer
de tent in goede staat is na gebruik.
De speeltuin wordt alleen verhuurd buiten de openingstijden.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jarno Smit
Jan Naardingweg 30 0528‐264150

Als iedere seconde telt….. Reanimatie groep Noordscheschut.
In het voorjaar 2018 is er weer de mogelijkheid om een cursus te volgen voor
reanimeren en bedienen AED.
Het betreft 2 cursusavonden waarna je gecertificeerd bent voor reanimatie en
bedienen AED.
Deze cursus wordt betaald vanuit de Smederijen Hoogeveen. Na de cursus
meldt je je aan bij HartslagNu.nl.
Bij een calamiteit krijg je een SMS met daarin het verzoek om hulp toe te
passen.
Wilt u meedoen, graag een mail of telefoontje naar:
Joke Nijmeijer, Van Marleweg 25
7914 RB Noordscheschut tel: 343107.
Mailadres: jb.nijmeijer@ziggo.nl
Al in het bezit van reanimatie diploma en
bedienen AED en volgt u de cursus via bv uw
werk/ sportvereniging. Meld u zich aan bij
www. HartslagNu.nl
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We hebben de afgelopen periode
met de peuters nog verschillende
onderdelen van het thema “Wat
heb jij aan vandaag “ behandeld.
De kinderen mochten allerlei
schoenen passen. Deze hadden
we in het midden van de kring
door elkaar neer gelegd. Dus
moesten ze eerst twee dezelfde
laarzen of schoenen bij elkaar
zoeken en daarna mochten ze
deze zelf aantrekken. Maar dus
eerst je eigen schoenen uit, dit
was voor sommige peuters nog
wel een uitdaging. Wat fijn dat je
een moeder hebt die dit anders
altijd doet en nu moet je het zelf
proberen ;‐)
Op de schoenen even een rondje
lopen viel ook niet altijd mee als
je laarzen met hakken uitgezocht had.
In het onderdeel “Ontdekken” mochten de kinderen zelf de kleren van Puk
uitwassen. Hierbij ontdekken ze de eigenschappen van water.
Een teiltje met water en wat gebeurt er als je daar waspoeder bij in doet. De
kleren uitwassen, uitwringen en natuurlijk aan de waslijn hangen om te laten
drogen.
Ook mochten de kinderen een hoedje van papier uitkiezen. Wil je een rode,
gele of blauwe hoed? In een liedje benoemden we telkens een andere kleur
hoed. Had je deze kleur dan mocht je gaan staan.
We hebben dit thema afgesloten met een modeshow voor de ouders. De
kinderen hadden een groot T‐shirt gekleurd en met hun zelfgemaakte ketting
om ging iedereen over de “catwalk”.
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Reis door Prentenboekenland
Dit is een vast onderdeel dat 1x in de twee jaar op onze jaarplanning staat.
We gaan met alle kinderen en ouders naar de bibliotheek waar een leuk
programma voor hen klaar staat.
Ook dit jaar zijn we weer met de bus gegaan. Alle kinderen hadden een OV‐
chipkaart om aan de buschauffeur te laten zien. We stapten in bij de bushalte
zwarte dijkje werden bij de deur van de bibliotheek afgezet.
In het verteltheater werd
door een medewerker van
de bibliotheek een boek
voorgelezen. Hoe
toepasselijk was de titel
van dit boek “De grote
rode bus”.
Hierna begon de Reis door
Prentenboekenland. Er
stonden verschillende
Prentenboeken opgesteld
en bij elk boek was een
kleine activiteit te doen.
Dus eerst gezellig met
papa, mama, opa of oma
het boek lezen en daarna
nog samen een leuk
spelletje of kleurplaat van
het boek doen.
In de pauze kregen de
kinderen een lekkere beker
Ranja en een koekje. En
dan was het alweer tijd om
naar de bushalte te lopen.
Met z’n allen weer in de
bus richting
Noordscheschut.
Het was een gezellige morgen en we vragen ons elke weer af wat de kinderen
het leukst vinden, de busreis óf het programma in de bibliotheek.
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Inmiddels zijn we gestart met het thema “Muziek”. Dit is een Centraal thema
wat betekent dat alle locaties van Spelerwijs in deze periode over dit thema
werken.
In het kader van de Doorgaande lijn doen ook beide basisscholen mee met dit
thema. We hebben wel allemaal ons eigen programma maar we hebben
afgesproken dat opa’s en oma’s samen met ons liedjes komen zingen.
We maken nog een leuk muziekinstrument met de kinderen waar ze straks
thuis naar hartenlust muziek mee kunnen maken.
Ondertussen zijn we ook al begonnen met een cadeautje voor moederdag.
Maar dat is natuurlijk nog een verrassing!
Aanmelden nieuwe peuters
Vanaf 2 jaar kunt u uw kind
aanmelden via onze website
www. spelerwijs‐hoogeveen.nl
Een vriendelijke groet namens
alle peuters
Team De “Skutterties”
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HZN INTERIEUR DESIGN
NOORDSCHESCHUT

Voor al uw op maat gemaakte stalen meubels
 Industrieel maatwerk
 Eet tafels
 Salon tafels
 Tuin tafels
 Picknick tafels
 Wandmeubels
 Industriële tafelpoten
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Zomerbraderie 2018 in Noordscheschut
Noteer alvast in uw agenda!!!!
De ondernemersvereniging Noordscheschut organiseert in
samenwerking met organisatiebureau Wildro zaterdag 9 juni
een zomerbraderie van 9.00 tot 17.00 uur
Omdat er op dit moment druk wordt gewerkt aan
reconstructie van het Zwarte Dijkje en dit waarschijnlijk niet
klaar is in juni, zal dit jaar de zomerbraderie en de
(kinder)rommelmarkt rondom de Cirkel worden gehouden.
Meer informatie zal volgen in een volgende Schutse Bengel.
Namens de Ondernemersvereniging en organisatiebureau
Wildro
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GROTE
ROMMELMARKT
en

BOEKENMARKT
ZATERDAG 21 APRIL
Van 9.00 tot 12.30 uur
Verkoop per opbod, Rad van avontuur

In en bij
de Hervormde Kerk
tramweg, Noordscheschut

Kom gezellig even rondsnuffelen !
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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S.O.N.
Het volgende seniorenrestaurant is elke tweede dinsdag van de maand.
U kunt zich aan of afmelden bij de dames Annie IJmker tel: 342419 of
Hennie Postma tel:341487.
Meld u a.u.b. op tijd af. Minimaal een week voor de aanvang van het
seniorenrestaurant. Gebeurd dit niet dan word het eten bij je thuis
gebracht en worden de kosten van de maaltijd in rekening gebracht. Dit
geld niet voor calamiteiten.
Biljarten elke maandagochtend
09.00 - 12.00 uur
Bewegen voor ouderen elke dinsdagochtend
09.30 - 10.30 uur
Koersbal elke dinsdagmiddag
14.00 - 16.30 uur.
Ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de Cirkel kunnen komen en toch
graag een gezellige middag willen bezoeken, kunnen contact opnemen met:
Annie IJmker tel: 342419

DE S.O.N. Organiseert een reisje Naar het kampereiland Op 6 juni a.s
09:00 uur Vertrek uit Noordscheschut, dorpscentrum De Cirkel richting
Kampen
10:00 uur aankomst Miniatuurboerderij Klein Kampen, Ontvangst met
koffie/thee. In de miniatuurboerderij maakt u kennis met “Kampen in het
klein”, miniaturen van de Nieuwe Toren, de oude IJsselbrug, d’Oldezwarver
(molen) en nog veel meer.
12:00 uur vertrek richting Heerde
12:30 uur aankomst restaurant De Keet van Heerde, Koffietafel met kroket
14:00 uur rondrit “Kroondomeintocht” van ca 2 uur met gids over de Veluwe
Een bijzondere, fraaie natuurtocht door bossen, langs heide en door kleine
dorpjes, die de geschiedenis van ons Koninklijk Huis herbergen!
16:00 uur terugkomst in Heerde, 1 x koffie/thee met iets lekkers
Aansluitend een 3 gangen diner
17:00 uur 3 gangen schnitzel diner (excl. drankjes, ter plaatse zelf betalen)
19.00 Vertrek richting Noordscheschut.
De kosten zijn € 50,‐ p.p. opgave voor hiervoor moet voor 1 April en kan bij
Mina Katerberg tel 342030 en Alie Koster tel 342610.
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Stichting Ouderenwerk Noordscheschut [S.O.N.] organiseert
op Woensdagmiddag 25 april 2018 in de Cirkel.
Een presentatie door Carla Leeftink. Ze is natuur en
landschapsfotograaf. Vanmiddag geeft ze een presentatie over het
Reestdal en wijdere omgeving die laat zien hoe de natuur van
Drenthe en Overijssel elkaar raken.

PRESENTATIE ‘HET REESTDAL’
De prachtige gevarieerde natuur is in foto‐ en in filmbeeld te zien.
Reeën, landschappen bijzondere libellen, de wielewaal, de ijsvogel:
Het Reestdal heeft het allemaal. Door middel van filmbeelden maakt
u onder andere het uitsluipen van een libel uit een larve mee.
Kosten €2.00 voor de koffie.
Namens het bestuur.
Sake
‐ 42 ‐

‐ 43 ‐

‐ 44 ‐

Op de startschot & Schoonmaakdag van het belevingsbos Noordscheschut is
door de Wethouder Jan Steenbergen het grote (lege) insectenhotel onthuld
en heeft samen met de aanwezige kinderen een begin gemaakt het vullen
van het insectenhotel. Deze is inmiddels helemaal gevuld , naast het
insectenhotel komt nog een klein stukje met wilde bloemen om de insecten
ook van voedsel te voorzien en maken wij het af met een wilgen hekje om zo
het insectenhotel af te schermen . Wilde Bijen en insecten leveren een hele
belangrijke bedrage aan ons voedsel. Op 21 & 22 april is het Nationale
Bijentelling, doe je ook mee. Zie voor meer info www.nederlandzoemt.nl
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Koppelkaarten
Vrijdag 18 mei om 20:00
uur in de voetbalkantine
per koppel opgeven bij:
Gerrit kooistra tel 852167
Inleg 10 euro per koppel
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BEZORGSCHEMA
Bezorgroute 1: Amber Bruins tel. 343752
Dirk ten Heuvelstraat, Veenlandweg, Jan Naardingweg,
Bloklandweg, Van der Sluisweg, Boogerdweg, Meester
Kosterweg, van Marleweg, Drostenraai, Molenweg, Schoolpad,
Achteromsedijk, Kanaal Oostzijde, Kanaal Westzijde, Noord
smalle kant, Stephensonstraat, Pesserdijk, Europaweg vanaf
schoolpad.
Bezorgroute 2: Aron Bisschop tel. 06‐14520939
Rahderweg, Tramweg, Meester Sterkenweg, Zwarte Dijkje,
Hoveniersland, Vijzel, Lossing, Komenij, Bieslook, Noord brede
kant, Schooldijkje, Weg om de Oost, Coevorderstraatweg,
Krakeel, 31e Wijk, Modderwijk, Kromme Jakken, Calkoenswijk.

Gezocht:
Ik zoek een stevige knul die wat wil bij verdienen en deze zomer bij mij het gras
komt maaien.
Beppie Verwey
Tel: 342831
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

Tijd.

April 2018:
25‐04 Kofferbakverkoop
Evenemententerrein
26‐04 Bingo
Boules Doar
Kantine Boules Doar
26‐04 Foute Party Café Troost
Café Troost

19:00
20:00
21:00

Mei 2018:
11‐05 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
De Cirkel
12‐05 Oud Papier
Scholen/muziekver.
Gehele dorp
16‐05 Kofferbakverkoop
Evenemententerrein
Kantine Boules Doar
24‐05 Bingo
Boules Doar

20:30
09:00
19:00
20:00

Juni 2018:
08‐06 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
09‐06 Oud Papier
Scholen/muziekver.
09‐06 Zomerbraderie Ondernemersver.
28‐06 Bingo
Boules Doar
30‐06 Kunstzinnige Tuinen ‐ kunst &cultuur

Gehele dorp

20:30
09:00
09:00
20:00
11:00

Gehele dorp

09:00

Juli 2018:
14‐07 Oud Papier

Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

Scholen/muziekver.

De Cirkel
Gehele dorp
Rondom de Cirkel
Kantine Boules Doar

Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur
Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur
Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 13.30 uur.
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