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Redactie:
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Van Marleweg 7
Achteromsedijk 9
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Inleveradressen kopij:
R. Benjamins

Van Marleweg 11

Bezorgers:
Aron Bisschop
Amber Bruins

Zwarte Dijkje 4
Van Marleweg 17

Website:
Facebook:

Noordscheschut
tel: 06‐14520939
tel: 343752

www.noordscheschut.com
www.facebook.com/deschutse.bengel
De volgende Bengel verschijnt vanaf 21 augustus 2018

Kopij binnen op 14 augustus 2018. !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van bestuur Schutse Bengel en leden CFN
(De bengel wordt geniet op 21 augustus om ca. 18:30 uur)

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:
Als de Schutse Bengel deze week bij u op de deurmat valt
dan begint de zomervakantie en wat hebben wij al hele mooie
zomerse dagen gehad. Ik hoop dan ook van harte dat het weer ‘niet
op’ is wanneer de vakantie begint maar eerlijk is eerlijk, een aantal
flinke regenbuien is ook van harte welkom. De landbouw zit er met
smart op te wachten en de tuinen en grasveldjes kunnen het ook
hard gebruiken. Als het nou eens ’s nachts gaat regenen en overdag
dan weer het zonnetje gaat schijnen dan kan iedereen genieten.
Maar tja………… het weer hebben wij niet te regelen en maar goed
ook.
Deze ‘bengel’ staat geheel in het teken van de Feestweek en het
complete programma voor komende feestweek staat in deze 'bengel'
vermeld dus voor u belangrijk om deze Schutse Bengel goed te
bewaren. Wat toch een leuk vooruitzicht om na een aantal weken
van 'rust' de zomervakantie af te sluiten met een geweldig
dorpsfeest. De Stratenvertegenwoordigers hebben misschien al een
beroep op u gedaan om mee te doen met een spelonderdeel van de
Stratencompetitie. Het is weer een programma waar voor elk wat
wils wel een leuk onderdeel bij zit, van Klaverjassen tot jeu de
boulen, sjoelen, darten, volleybal en nog veel meer.
Maar eerst met zijn allen genieten van de zomervakantie die voor de
één in het teken zal zijn staan van op vakantie gaan en voor de
andere genieten van even geen verplichtingen en lekker thuis blijven.
Als u op reist gaat een veilige reis toegewenst en sluit alles goed af
want helaas 'de criminelen' gaan niet met vakantie.
Veel leesplezier, Roel & Paula
www.facebook.com/deschutse.bengel
‐4‐

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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Beste dorpsgenoten.
In dit nummer van deze "Schutse Bengel" vind je het programma voor de drieënveertigste
feestweek in Noordscheschut. Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd een leuk programma in
elkaar te zetten voor jong en oud.
De dagen zijn weer gevuld met vele activiteiten en ook in de avonden staan er weer leuke
activiteiten en muzikale gezelligheid gepland. Vele dorpsgenoten hebben zich ook dit jaar weer
ingezet om allerlei activiteiten in elkaar te zetten en daarbij wordt aan alle leeftijden gedacht.
Dit kost veel voorbereiding, maar wij zijn al deze dorpsgenoten, vertegenwoordigd in de
stratenvertegenwoordigers, de dames van de 4Kids en oudere jeugd, die allemaal zo hun
dagdelen verzorgen, als bestuur veel dank verschuldigd.
Het thema van dit jaar is “Steden”, met elke straat die daarbij hun eigen stad
vertegenwoordigen. Dit thema zal terugkomen in de verschillende activiteiten van de
Feestweek. Dit jaar is het versieren van de straten geen opdracht voor de stratencompetitie.
Wel is het leuk om vlaggetjes door de straten van Noordscheschut op te hangen. Zo ziet
iedereen dat het Feest is in ons mooie dorp.
Uiteraard is het uithangen van de Schutse en/of de Nederlandse vlag tijdens de feestweek een
must. Dus ook voor dit jaar geldt het aloude motto: “Het is Feestweek dus het mag, hang uit die
vlag!”
Ook zo’n mooie vlag van Noordscheschut kopen? Voor slechts € 14,95 is hij van jou. De vlaggen
zijn verkrijgbaar bij ’t Miniatuurtje.
Dit jaar zal de kermis ook weer aanwezig zijn, dus extra gezelligheid!
Wij hopen jullie dan ook allemaal te treffen aan de Mr. Kosterweg op het evenemententerrein.
En dat wij met elkaar weer een prachtige week mogen beleven.
Met een feestelijke groet,
4Kids, Comité van Stratenvertegenwoordigers, andere organisatiegroepen van verschillende
dagdelen en Bestuur Commissie Feestweek Noordscheschut
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Commissie Feestweek Noordscheschut

Het bestuur van Commissie Feestweek Noordscheschut is weer voltallig. We tellen nu 7 leden
die de Feestweek van Noordscheschut een warm hart toedragen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Edwin Talen
Allard Kleine
Linda Seinen
Arian van Rijzewijk
Sander Karssen
Leon Vlietstra
Nicole Krikken

Samen hebben we weer een programma vastgelegd, waarvan we hopen dat deze in de smaak
zal vallen bij een ieder. Het programma kun je hierin terugvinden, maar is ook te bekijken op
onze website:

Https://www.feestweeknoordscheschut.nl
Tevens vind je hier alle sponsoren die deze Feestweek mede mogelijk gemaakt hebben. Wil jij
ook als sponsor een vermelding op de website? Meld je dan bij één van de leden van CFN.
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Hoofdsponsor Feestweek 2018

Vloerverwarming voor bedrijven en particulier
ComfortFloors is gespecialiseerd in vloerverwarming voor bedrijven en particulieren.
Bent u geïnteresseerd in vloerverwarming? Bent u op zoek naar de nieuwste
ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid, energiebesparing en korte installatietijden?
Dan bent u bij Comfort Floors aan het juiste adres. Wij zijn specialist op het gebied van
infrezen van vloerverwarming, maar ook voor traditionele vloerverwarming kunt u bij
onze specialisten terecht.
ComfortFloors kenmerkt zich door haar goede prijs‐kwaliteit verhouding en maakt
gebruik van kwalitatief hoogwaardige producten. Zo heeft u jarenlang plezier van uw
vloerverwarming. ComfortFloors behoort tot de kopgroep van de vloerverwarming sector
en wat ons uniek maakt is het door ons geïntroduceerde ALL‐IN concept.
Comfort Floors
Stephensonstraat 37
7903 AS Hoogeveen
0528 ‐ 20 11 85
06 ‐ 1190 5626
info@comfortfloors.nl
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Controle op verkoop en gebruik alcohol
Ook wij ontkomen er niet aan om te controleren op leeftijd wanneer het om de verstrekking van
drank gaat. Zorg er dus voor dat je een ID bewijs bij je hebt, wanneer je de Feesttent bezoekt. Er
kan naar gevraagd worden bij de bar en/of bij de toegangscontrole.

Pinnen in de Feesttent? Ja graag!
Dit jaar kan er ook weer met PIN worden betaald in de Feesttent. Wij ondersteunen dit initiatief
natuurlijk van harte en hopen dat iedereen gebruik gaat maken van het gemak van PIN in de
Feesttent! Uiteraard kun je ook blijven betalen met contant geld.

NIET ROKEN in de Feesttent
Vanwege aangescherpte regels in de wet, mag er NIET gerookt worden in de tent. Dat geldt voor
alle dagen, 24 uur per dag en de gehele Feestweek.
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Handig om te weten:
Wie is de stratenvertegenwoordiger van uw straat? Kijk hieronder bij wie u
zich moet aanmelden voor de Stratencompetitie:
De Stratenvertegenwoordigers zijn:
1. Mr. Kosterweg
Sander Karssen en Sandra van der Neut
2. Van Marleweg
Chantal Koster en Marjan Bruins
3. Zwarte Dijkje/Veenlandweg
Nadia en Thalina Hekker en Fenja Ham
4. Bloklandweg
Ryan Prins
5. Vijzel/Bieslook/ Komenij
Roelof Krikken en Kim Tichelaar
6. Krakeel
Roel Strijker en Rudi Koopman
7. Drostenraai
Angela de Jonge
8. Jan Naardingweg/Boogerdweg
Christel Brakel en Brenda Stoefzand
9. Hoveniersland
Berry Kuiper, Mick Wemmenhove en Elroy Meppelink
10. Noord/Schooldijkje
Miranda Talen en Hilma Hooijer

https://www.facebook.com/Feestweeknoordscheschut/
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WIE O WIE???
In de laatste jaren is er een brede vrijwilligersstructuur opgezet waardoor het mogelijk is
om een Feestweek te organiseren en
draaiende te houden. Met een breed
draagvlak en vereende krachten komen wij
ver, iets waar wij als dorp best heel trots op
mogen zijn.
Vele vrijwilligers melden zich uit zichzelf aan
om hun steentje bij te mogen dragen om er,
voor jong en oud, een fantastische Feestweek
van te maken!
Dus geen feestweek zonder vrijwilligers en
ook dit jaar kunnen wij er nog wel weer een paar gebruiken die ons komen helpen achter
de bar en op andere plaatsen. Lijkt het je leuk (en ben je ouder dan 18 jaar) om mee te
helpen om de feestweek weer te laten slagen, meld je dan bij Arian van Rijzewijk, mail
ons (arian@feestweeknoordscheschut.nl) of meld je aan via onze Facebookpagina.
Bedankt!
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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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In de feesttent mag NIET gerookt worden

Algemene zaken en mededelingen m.b.t. de Feestweek
‐ Het betreden van het feestterrein en/of de feesttent geschiedt geheel op eigen
risico.
‐ De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van
persoonlijke eigendommen.
‐ Munten zijn dagelijks verkrijgbaar in de tent, bij de daarvoor bestemde kassa, of
wanneer deze gesloten is, aan de bar. Munten kosten € 2,= per stuk.
‐ Om het feestterrein zo begaanbaar mogelijk te maken vragen wij een ieder om
zoveel mogelijk te voet naar het feestterrein te komen.
Fietsen mogen niet voor en/of bij de ingang van de tent geparkeerd worden.
Fietsen zoveel mogelijk aan de zijkant van de feesttent of op het grasveld voor het
terrein van de Jeu des Boules vereniging parkeren.
‐ Het gebruik van de toiletten kost € 0,50 per persoon per keer te voldoen bij de
toiletjuffrouwen. Er zijn tevens bandjes verkrijgbaar voor de gehele avond.
Informeer hiernaar bij de toiletdames.
‐ Gevonden voorwerpen kunnen bij de bar in de feesttent worden afgegeven. Alle
gevonden voorwerpen worden bewaard tot enkele dagen na de Feestweek. Ben je
iets verloren, vraag er dan naar bij de bar of bij één van de commissieleden.
‐ De container naast de feesttent mag uitsluitend worden gebruikt door de
organisatie.
‐ Bij vernieling en/of diefstal volgt politie aangifte.
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4 Kids Noordscheschut:
Tijdens de Feestweek worden de kinderochtenden
georganiseerd door de dames van 4 Kids. Deze dames
zijn tijdens de ochtenden te herkennen aan de fuchsia
roze shirtjes. Wat zij zoal in de planning hebben staan,
kun je volgen op:

facebook.com/4KidsNoordscheschut
De mascotte Noortje Schut is ook weer aanwezig deze ochtenden. Zij zal de
kinderen komen aanmoedigen en uiteraard kunnen de kinderen met haar op
de foto.
Voor deelname aan de kinderochtenden hebben de kinderen een
kinderpaspoort nodig. De kosten hiervan zijn € 1,50 per dag. Ook kun je voor
€ 1,‐ borg een makkelijk keycord erbij huren. Na inlevering van het keycord,
krijg je het bedrag van € 1,‐ weer retour. De paspoorten en keycords zijn op
maandagavond vanaf 18 uur tot 20.00 uur en voor aanvang van de
kinderochtenden te koop. Graag gepast betalen!
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Voor de hele feestweek geldt:

Met elkaar feestvieren
=
Met elkaar opruimen
Gooi afval zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde bakken.
Zo houden wij het terrein schoon & begaanbaar!

https://www.facebook.com/Feestweeknoordscheschut/
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Zondag 26 augustus
Tentdienst
Tent open: 18.30 uur
Aanvang: 19.00 uur
Verzorgd door de Country Trail Band
De organisatie is in handen van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie
en na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een
kopje koffie / thee en voor de kinderen zal er een beker ranja zijn.
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Maandag 27 augustus
Opening Feestweek Noordscheschut met optocht door Noordscheschut
Tent open: 18.00 uur
Verzamelen opstellen optocht: vanaf 18.15 uur
Opening feestweek: 18.30 uur (aansluitend start optocht)
Opgave: in de Feesttent bij CFN
Deelname: jeugd t/m 12 jaar & de Stratenteams met hun jokers
Vanaf 18.00 uur is de inschrijving geopend voor de optocht.
Tevens is er van 18.00 tot 20.00 uur de gelegenheid om bij de dames van 4Kids een
kinderpaspoort te kopen voor één of meerdere kinderochtenden.
WIST JE DAT:
Bij vertoning van het kinderpaspoort er gedurende de hele Feestweek
“GRATIS RANJA” verstrekt wordt?
Zonder kinderpaspoort kost een beker ranja € 0,20.
Na de officiële opening van de Feestweek volgt de traditionele optocht.
De Stratenteams tonen tijdens deze optocht hun jokers en de kinderen mogen geheel naar
eigen keus verkleed meelopen.
Voor de kinderen die het mooist/origineelst/uniekst verkleed zijn, worden mooie prijsjes ter
beschikking gesteld, dus doe je best!
Route:
Feesttent, Mr. Kosterweg, via Van der Sluisweg, Jan Naardingweg (bij Schutsborgh), Tramweg,
via Zwarte Dijkje, Hoveniersland, via Zwarte Dijkje, Boogerdweg, Veenlandweg, Jan
Naardingweg en dan terug naar de Feesttent.
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Maandag 27 augustus (vervolg)

Open N.K. Darts Koppeltoernooi
Inschrijving: van 18.45 uur tot 19.15 uur
Start: 19.30 uur
Kosten: € 10,‐ per koppel
Minimumleeftijd: 16 jaar
Na het grote succes van vorig jaar, staat hij ook dit jaar weer op het
programma: het Tweede Noordscheschutse Kampioenschap Darts
Koppeltoernooi.
Voor dit kampioenschap zijn wij wederom op zoek naar het beste Darts‐
koppel van Noordscheschut en omstreken. Je geeft je als koppel op en de
kosten zijn € 10,‐ per koppel.
Voor de nummers 1, 2 en 3 van de winnaarsronde zijn mooie geldprijzen te
winnen. De nummers 1, 2 en 3 van de verliezersronde winnen mooie
vleesschalen.
Tevens worden er nog extra prijzen beschikbaar gesteld:
‐ Voor elke 180‐er krijgt het duo één munt
‐ Voor elke 170‐finish krijgt het duo 10 munten
‐ Comfort Floors stelt € 100,‐ beschikbaar voor een 9‐darter (indien er
meerdere 9‐darters deze avond gegooid worden, wordt het prijzengeld
verdeeld)
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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

Open N.K. Koppel Darts
Het 2e Open Noordscheschuts Kampioenschap
Koppel Dartstoernooi
Maandag 27 augustus
Feestweek Noordscheschut
in de feesttent op het evenemententerrein (Mr.
Kosterweg)
Aanvang 19.30 uur
Inschrijving van 18.45 uur tot 19.15 uur

Kosten zijn € 10,- per koppel
Met:

- mooie geldprijzen voor de winnende koppels
- mooie vleesschalen voor de winnaars verliezersronde
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Maandag 27 augustus (vervolg)
Beachvolleybal voor stratenteams
Locatie: Evenemententerrein (zandbak naast de feesttent)
Aanvang eerste wedstrijden: 18.15 uur (kom allen op tijd!)
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger
Het Beachvolleybaltoernooi voor stratenteams is terug op de maandagavond.
Er worden weer enkele vrachtwagens geel zand gestort en het net staat weer gespannen: Klaar
voor actie!
Wie mag zich dit jaar de beste beachvolleybal‐straat van de Feestweek noemen en komt er als
beste uit de bus?
Met buitenbar en gezellig terras om de spelers aan te moedigen.
Wist u dat:
Het zand voor de sport‐ en spelactiviteiten tijdens de feestweek belangeloos geleverd wordt
door:

Loonbedrijf Jansen
Noorderweg 5
7936 TR Tiendeveen
06‐54352540
0528‐341697
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Dinsdag 28 augustus

4 KIDS: Zeskamp
Tent open: 9.45 uur
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 12.00 uur
Deze eerste kinderochtend is speciaal voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Op deze
ochtend staat er wederom een echte Zeskamp op het programma. De kinderen trotseren een
avontuurlijke stormbaan, springen op een vliegend tapijt, springen vooruit op skippyrupsen en
nog vele andere spectaculaire spellen zullen aan bod komen. Uiteraard winnen de beste teams
(onderbouw en bovenbouw) leuke prijzen. Deze zullen de volgende dag uitgereikt worden.
Wij willen graag om 10 uur ook daadwerkelijk starten. Daarom hopen wij dat alle kinderen op
tijd aanwezig zijn! De tent is geopend vanaf 9.45 uur. De kinderen hoeven NIET in hun
mooiste/nieuwste kleding te komen. Makkelijk zittende (sport)kleding is aanbevolen. Ze
kunnen vies en nat worden!
Om 12.00 uur is deze ochtend ten einde.
De kinderen mogen dan opgehaald worden.
Als je de kinderen aan wilt komen moedigen, ben je uiteraard van
harte welkom!

Mededeling:
Tijdens de kinderochtenden worden er foto’s genomen van de kinderen. Mocht u bezwaar
hebben tegen eventuele publicatie hiervan, dan vernemen wij dit graag voortijdig van u. Meld u
zich dan bij een van de dames in het bekende fuchsia roze 4Kids t‐shirt.
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Dinsdag 28 augustus (vervolg)
Jeu de boules
Locatie: Jeu de boules terrein “Boules doar”
Clubgebouw open: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger of vooraf
bij Jenny Stoefzand, Hoveniersland 3 (tel: 343059)

Deze middag wordt weer het aloude Franse balspel gespeeld.
De spelers die zich hiervoor hebben opgegeven kunnen punten verdienen voor hun straat.
Uiteraard mag men ook recreatief meespelen. Men moet zich dan uiterlijk maandag 21 augustus
opgeven bij Jenny Stoefzand.
Er wordt in doublettes gespeeld, 2 teams van elk 2 personen spelen tegen elkaar, met 3 boules
per speler.
De samenstelling van de teams wordt door het lot bepaald.

https://www.facebook.com/Feestweeknoordscheschut/
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Dinsdag 28 augustus (vervolg)
Pubquiz
Locatie: Feesttent
Inschrijving vanaf 18.30 uur tot 19.00 uur of vooraf bij je stratenvertegenwoordiger
Aanvang: 19.30 uur
Terug van weggeweest: de Pubquiz! En deze is geheel in een nieuw jasje gestoken. De
organisatie is geheel in handen van Marcel Kroes entertainment en het belooft een spektakel te
worden.
Je kunt je per team aanmelden (4/5 personen per team). Er is plaats voor 70 teams, dus wees op
tijd. De kosten zijn € 2,50 per deelnemer. Vooraf opgeven is mogelijk, dan kunnen deze teams al
in het systeem gezet worden. Opgeven kan bij Sander Karssen
(sander@feestweeknoordscheschut.nl). Ook de Stratenteams strijden mee deze avond. Zij
hebben zich vooraf al opgegeven en worden al in het systeem verwerkt. Zij strijden deze avond
niet alleen voor de punten in het algemeen klassement, maar zullen ook meedingen naar de
hoofdprijs van de avond:
Het winnende team gaat deze avond namelijk naar huis met € 100,‐!
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Woensdag 29 augustus

4 KIDS: Schut’s got Talent 2018 en Kinderbingo
Tent open: 9.45 uur
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 12.00 uur
Kun jij iets unieks, spectaculairs, moois, aparts, leuks,
spannends, geks, indrukwekkends, origineels of wat
anders… En wil jij dit graag aan iedereen in
Noordscheschut laten zien??
Geef je dan op voor Schut’s got Talent!!!! Er zijn
mooie prijzen te winnen en voor alle deelnemers is er
een aandenken. Alle kinderen t/m 12 jaar mogen
meedoen.
Je mag alles laten zien:
Dans, Playback, Goochelen, Voetbaltrucjes, Acrobatiek, Mime,
Moppen tappen, Theaterspel, of….
Vergeet niet je papa, mama, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s of andere bekenden mee te
nemen om je aan te moedigen! Koffie, thee, fris en ranja (op vertoon van Kinderpaspoort
gratis) zijn deze ochtend te koop bij de bar!
Opgeven kan T/M MAANDAG 27 AUGUSTUS via de Facebookpagina van 4Kids
Noordscheschut of via e‐mail 4kids@feestweeknoordscheschut.nl . LET OP: ER ZIJN EEN
MAX AANTAL OPTREDENS, DUS WEES ER OP TIJD BIJ!!!
LET OP: Muziek graag maandag 27 augustus tijdens de verkoop kinderpaspoorten
afgeven bij de tafel, zodat deze getest kan worden.@4KidsNoordscheschut

Extra: Kinder Bingo!!!
Tijdens deze ochtend is er ook een leuke Kinder Bingo. Op vertoon van je
Kinderpaspoort, kun je meedoen en leuke prijzen winnen. De Bingo is anders als anders!
Zeker de moeite waard voor alle kinderen! Vergeet je Kinderpaspoort dus niet!
Volg 4Kids op Facebook

https://www.facebook.com/4KidsNoordscheschut/
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
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Woensdag 29 augustus (vervolg)

Beachvoetbaltoernooi 4x4 voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar
Locatie: Evenemententerrein
Aanvang eerste wedstrijden: 13.45 uur
Opgave: bij het Miniatuurtje t/m vrijdag 24 augustus
Kosten deelname: € 5,= per team bij inschrijving te voldoen
Team: een team bestaan uit 4 personen in het veld (eventueel wissels naast
het veld)
Voor de jongere jeugd (12 t/m 15 jaar) wordt een gezellig, maar vooral leuk en
sportief voetbaltoernooi georganiseerd in een grote opblaasbare boarding van
20 x 10 m. Welk team beschikt over de meeste behendigheid om dit te gekke
voetbalspel te winnen?
Een sportieve middag, wie doet er mee? Er kunnen maximaal 8 teams
meedoen, schrijf je dus gauw in!
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Woensdag 29 augustus (vervolg)

Voetvolleybal voor 16+
Locatie: Evenemententerrein
Aanvang eerste wedstrijden: 18.30 uur
Opgave: bij ’t Miniatuurtje tot vrijdag 24 augustus
Kosten deelname: € 10,= per team bij inschrijving te voldoen
Team: een team bestaat uit 2 personen van 16 jaar en ouder
’s Avonds is het de beurt aan de oudere jeugd (16+) om de zand arena te
betreden, hun kwaliteiten en behendigheid aan het publiek te tonen en zo
spannende wedstrijden neer te zetten.
Er wordt in teams van twee tegen twee gestreden om de eer en de titel en
leuke prijzen!
MEDEDELING:
Frisdrank en bier is deze avond te verkrijgen bij de buitenbar, zodat iedereen
tijdig kan bijtanken na hun sportieve prestaties.
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Woensdag 29 augustus (vervolg)

Bingo
Locatie: Feesttent
Tent open: 19.00 uur
Aanvang: 20.00 uur
Kosten deelname: Boekjes kosten per stuk € 6,‐, per 2 boekjes (aan elkaar) €
9,‐ en per 3 boekjes (aan elkaar) € 12,‐.
Voor de superronde bedragen de kosten € 1,‐ per vel.

Verkoop van de bingoboekjes voor ALLE
rondes, inclusief de Superronde is
uitsluitend vóór aanvang van de bingo, bij
de ingang van de feesttent.
Er zijn diverse mooie prijzen te verdienen.
De prijs voor de superronde wordt, net
als elk jaar beschikbaar gesteld door de
Ondernemersvereniging Noordscheschut.
Op deze avond is er zowel binnen, als
buiten de tent verkoop van munten en
consumpties.
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Donderdag 30 augustus

4 KIDS: Spelletjesochtend
Tent open: 9.45 uur
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 12.00 uur
Deze ochtend is wederom een ochtend voor alle kinderen t/m 12 jaar. De jongste
kinderen verwachten we uiteraard onder begeleiding van een ouder c.q. verzorger. Vanaf
9.45 uur is de tent geopend voor de verkoop van de kinderpaspoorten.
Net als voorgaande jaren kunnen alle kinderen meedoen aan de spelletjes. Tevens kan er
op vertoon van het kinderpaspoort gesprongen worden bij het luchtkussenfestijn, rond
gereden worden met paard en wagen door het dorp en kunnen de kinderen geschminkt
worden. Daarnaast hebben we wat nieuws: het Tobbedansen! Met een bootje naar
beneden suizen naar de bel! En er is in de tent gelegenheid om lekker te kleuren en
knutselen.
Ook kunnen de kinderen op vertoon van hun kinderpaspoort weer wat lekkers ophalen!
Als de kinderen uitgespeeld zijn, kunnen de kinderen hun keycords weer inleveren bij de
kassa en krijgen zij hun borg van €1,‐ terug.
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Donderdag 30 augustus (vervolg)

Sjoelen voor stratenteams
Locatie: Jeu de boules clubgebouw Boules Doar
Clubgebouw open: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger
Ook dit gezellige familiespel is weer aanwezig dit jaar. De stratenteams strijden deze
middag tegen elkaar om de meeste punten voor hun straat te verzamelen. Iedereen
vanaf 14 jaar kan en mag meedoen om de meeste punten voor zijn of haar straat bij
elkaar te sjoelen. Geef je op bij je stratenvertegenwoordiger!
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Donderdag 30 augustus (vervolg)

Tobbedansen
(ook voor stratencompetitie)
Locatie: Evenemententerrein
Start inschrijving: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur (tot ongeveer 16.30 uur)
Deelname: iedereen van 10 jaar en ouder
Kosten deelname: 3x glijden voor € 1,‐ (kinderen 10 t/m 13 jaar gratis!)
Voor de Stratencompetitie geldt het volgende:
‐ minimaal één jongen of meisje per straat in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar
‐ opgave bij stratenvertegenwoordiger
Er wordt in drie categorieën gestreden om de prijzen:
‐ Jeugd t/m 13 jaar
‐ Dames 14+
‐ Heren 14+
Bekend van het TV‐Programma "Ter land, ter zee en in de Lucht": de Tobbedansbaan. De
bedoeling is om eerst met het bootje de helling op te klimmen en dan in het bootje van
de helling af het zwembad in. Boven het zwembad hangt een bel, die eerst geluid moet
worden. Wie is het snelst bij de bel?
Inschrijven kan vanaf 13.30 uur bij de Feesttent.
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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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Donderdag 30 augustus (vervolg)

Kraak de Kluis
Locatie: Evenemententerrein
Aanwezig: 18.30 uur
Aanvang: 18.45 uur
Eindtijd: 21.00 uur
Opgave via stratenvertegenwoordiger
Door de verschillende straten zal er begin deze avond gestreden worden om
de kluis. Door vragen te beantwoorden tijdens een tocht en door spelletjes
als snelste uit te voeren, kun je cijfers verzamelen om de code te kraken van
de kluis.
Minimaal 5 personen per team vanaf 12 jaar.
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Donderdag 30 augustus (vervolg)

QMusic the Party – 4 uur FOUT!
Locatie: Feesttent
Tent open: 20.30 uur
Aanvang : 21.00 uur
Einde: 1.00 uur
Entree: € 5,‐
Qmusic the Party ‐ 4uur FOUT! is precies wat de titel al zegt, 4 uur lang hits uit het Foute
Uur van Qmusic die er voor zorgen dat het één grote “OJAAAAAA” avond wordt!
Feesten, dansen en zingen op de muziek die zo fout is dat het weer goed is en daarnaast
weten de DJ’s van Qmusic vaak net de klappers te vinden die je eigenlijk alweer vergeten
was, maar waarvan je blij wordt ze weer te horen! Begin maar vast met je warming‐up
want 4uur lang los gaan is niet niks, het lijkt wel topsport!
Dresscode: Hoe Fouter Hoe Beter!!!
Er loopt deze avond een deskundige jury door de zaal die de outfits zal beoordelen. De
winnaar gaat naar huis met 15 muntjes ter waarde van € 30,‐!
Kaarten voor dit Foute Feestje zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij ‘t Miniatuurtje en
Cafetaria Troost. Tevens kaartverkoop aan de tent.
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Vrijdag 31 augustus

KLAVERJASSEN!
Tent open: 12.30 uur
Aanvang: 13.00 uur
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger voor de mensen die voor de straat
meespelen. Overige deelnemers opgave in de feesttent.
Kosten: € 5,‐
Oud en jong zijn welkom op deze gezellige kaartmiddag in de feesttent.
Er wordt gespeeld om mooie vleesprijzen.
Kosten deelname: € 5,= Het inschrijfgeld bedraagt voor alle deelnemers, dus
ook de mensen die voor de straat meespelen € 5,=. Uiteraard dingen alle
deelnemers dan ook mee naar de prijzen.
Alle spelers dienen zich vooraf wel te melden bij de inschrijving en het
inschrijfgeld daar te voldoen!!
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Vrijdag 31 augustus (vervolg)

Beachvolleybal (16+ jaar)
Locatie: Evenemententerrein
Aanvang: 13.30 uur
Opgave: bij ’t Miniatuurtje tot woensdag 29 augustus
Kosten deelname: € 5,= per team bij inschrijving te voldoen
Team: een team bestaat uit 2 personen van 16 jaar en ouder
Deze middag kan iedereen van 16 jaar en ouder meedingen naar de titel
“Schut’s Beachvolleybalteam van het jaar”. Geef je op tijd op, zodat we de
schema’s in orde kunnen maken!
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Vrijdag 31 augustus (vervolg)

Playbackshow
Tent open: 20.00 uur
Aanvang: 20.30 uur
Deelname: Stratenteams, opgave via de stratenvertegenwoordiger
Individuele acts kunnen zich opgeven bij de leden van CFN of via mail:
administratie@feestweeknoordscheschut.nl
Een topavond welke niet meer weg te denken is uit onze feestweek!
De Stratenteams zullen voor ons optreden deze avond, maar we zijn ook op zoek naar
individuele acts! De individuele acts dingen mee naar de prijzen:
1e prijs: 20 munten ter waarde van € 40,‐
2e prijs: 10 munten ter waarde van € 20,‐
3e prijs: 5 munten ter waarde van € 10,‐
De straten vertegenwoordigen dit jaar een bepaalde stad of bepaald dorp en zullen dit
tijdens de Playbackshow tonen in de Feesttent die in het teken van Amsterdam staat. Op
het grote podium van Carré mogen de acts zich dan ook laten zien.
LET OP!
Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen is het van het groots belang dat bij opgave
direct de muziek op een CD of USB‐stick ingeleverd wordt.
Deze graag voorzien van naam, adres, titel van het nummer en de naam van de originele
artiest.
Opgave zonder het inleveren van de muziek is niet mogelijk.
Net als voorgaande jaren wordt er gewerkt met twee “kleedruimtes”. Dit betekent dat
men zich niet allemaal tegelijkertijd aan één kant van het podium hoeft te begeven,
zodat alles ordelijk kan verlopen en men elkaar niet in de weg staat.
De straten met de oneven nummers kunnen zich achter het podium LINKS omkleden en
straten met de even nummers in de ruimte RECHTS achter het podium. Het is wel de
bedoeling dat elke straat meteen na het optreden zo spoedig mogelijk de kleedruimte
verlaat en daarbij zoveel mogelijk direct de gebruikte attributen meeneemt of op z’n
minst aan de kant zet.

Alle attributen welke gebruikt worden voor de playbackshow
dienen dezelfde avond meegenomen te worden naar huis!!!
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Zaterdag 1 september

Zeskamp
Locatie: grasveld naast de Feesttent
Aanwezig: 13.30 uur
Start: 14.00 uur
Deelname: vanaf 12 jaar
Team: minimaal 6 personen waarvan 1 vrouw, meerdere teams per straat
mogelijk.
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger
Sport en spel, kennis en kunde, spanning en plezier komen op deze middag
samen in een gevarieerd programma. De zeskampcommissie heeft weer hun
uiterste best gedaan om er iets moois van te maken. De teams uit de diverse
straten nemen het tegen elkaar op in het finalestuk van de stratencompetitie.
Welke straat zal uiteindelijk als beste uit de bus komen?
De uitslag en de prijsuitreiking van de Stratencompetitie 2018 zal om
ongeveer 17.00 uur plaats vinden, een klein uurtje na het laatste spel.
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Zaterdag 1 september (vervolg)

Feest in de tent met Great Piano’s
Locatie: Feesttent
Tent open: 20.30 uur
Einde: 1.00 uur
Entree: € 15,‐ aan de kassa (Voorverkoop bij ’t Miniatuurtje en Café Troost: € 10,‐)

The Great Piano’s: You say it, we play it!!!

www.greatpianos.nl
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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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4 KIDS Kinderpaspoort kinderdagen feestweek
Noordscheschut 2018
Net als voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer gaan werken met een
Kinderpaspoort. Met dit kinderpaspoort kunnen de kinderen deelnemen aan 1
of meerdere kinderactiviteiten waarvoor betaald dient te worden. Dit is voor
de dinsdag‐, woensdag‐ en donderdagmorgen. Op maandagavond 27
augustus kun je voor en na de optocht de kinderen d.m.v. onderstaand
strookje opgeven voor 1 of meerdere dagen. Er dient bij opgave meteen
betaald te worden.
De kosten zijn € 1,50 per dag per kind. Het paspoort wordt dan direct
meegegeven. Ook bieden we makkelijke keycords aan. Hiervoor betaal je een
borg van € 1,‐. Na afloop van de Kinderochtenden kun je deze inleveren en
ontvang je de borg van € 1,‐ weer terug. Het is de bedoeling dat de kinderen
het paspoort alle dagen meenemen.
Er zijn meerdere strookjes afgedrukt in de bengel, 1 kind per strookje en
volledig invullen a.u.b. Graag ook invullen of ze deelnemen aan alle drie de
ochtenden of alleen op dinsdag‐, woensdag‐ of donderdagochtend komen.
Het is ook mogelijk om op één van de kinderdagen een kinderpaspoort te
kopen, maar we raden u aan om dit op maandagavond te doen zodat we op
de kinderdagen hier niet zoveel werk mee hebben en tijd aan kwijt zijn.
LET OP: GRAAG GEPAST BETALEN!
Met vriendelijke groetjes en tot ziens in de feestweek!
4Kids
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1,50 – 3,00 – 4,50 (alleen in te vullen door werkgroep)
Voornaam + Achternaam:
………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………
Groep (schooljaar '17/'18): …………………
Aantal dagen: 3 dagen / Di / WO / DO
1,50 – 3,00 – 4,50 (alleen in te vullen door werkgroep)
Voornaam + Achternaam:
………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………
Groep (schooljaar '17/'18): …………………
Aantal dagen: 3 dagen / Di / WO / DO
1,50 – 3,00 – 4,50 (alleen in te vullen door werkgroep)
Voornaam + Achternaam:
………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………
Groep (schooljaar '17/'18): …………………
Aantal dagen: 3 dagen / Di / WO / DO
1,50 – 3,00 – 4,50 (alleen in te vullen door werkgroep)
Voornaam + Achternaam:
………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………
Groep (schooljaar '17/'18): …………………
Aantal dagen: 3 dagen / Di / WO / DO
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PROGRAMMA FEESTWEEK 2018 (prikbord editie)
Zondag 26 augustus
19.00 uur Kerkdienst (feesttent)
Maandag 27 augustus 18.00 uur Inschrijving optocht (feesttent)
18.00 uur Verkoop kinderpaspoorten (feesttent)
18.15 uur Start Beachvolleybal Stratencompetitie (naast tent)
18.30 uur Start optocht (vanaf feesttent)
18.45‐19.15 uur Inschrijving NK Darts Koppeltoernooi
(feesttent)
19.30 uur Start NK Darts Koppeltoernooi (feesttent)
Dinsdag 28 augustus

10.00 uur Zeskamp 4 Kids (naast tent)
13.30 uur Jeu des Boules (terrein Jeu des Boules vereniging)
18.30‐19.00 uur Inschrijving Pubquiz (feesttent)
19.30 uur Start Pubquiz (feesttent)

Woensdag 29 augustus 10.00 uur Schut’s got Talent en Bingo 4 Kids (feesttent)
13.45 uur Beachvoetbal 12‐15 jaar (naast tent)
18.30 uur Beach voetvolley 16+ (naast tent)
20.00 uur Bingo (feesttent)
Donderdag 30 augustus 10.00 uur Spelletjesochtend 4 Kids (feesttent)
13.30 uur Start inschrijving Tobbedansen (naast tent)
14.00 uur Start Tobbedansen (naast tent)
14.00 uur Sjoelen (clubhuis Jeu de Boules vereniging)
18.30 uur Kraak de kluis (naast tent)
21.00 uur Q Music The Party (feesttent)
Kaartjes: voorverkoop Troost en ‘t Miniatuurtje!
Vrijdag 31 augustus

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

Zaterdag 1 september 13.30 uur Zeskamp (naast tent)
20.30 uur Feest met Great Piano’s (feesttent)
Kaartjes: voorverkoop Troost en ‘t Miniatuurtje!
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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200e leerling voor Cbs De Regenboog!!
Op donderdag 5 juli hebben wij op De Regenboog onze 200e leerling welkom
geheten. Het is Ghislaine Kooy die 4 jaar is geworden. De oudste leerling van
de school, Bjorn Stam, heeft haar een cadeautje aangeboden. Ghislaine mocht
over de rode loper naar binnen. Het was een feestelijke dag voor de school
omdat er jarenlang een teruglopend leerlingenaantal was. Maar de laatste
jaren is er weer een groei te zien. Ook in het schooljaar 2018‐2019 zal de groei
doorgaan. Zoals het nu lijkt zal er in januari 2019 weer een extra
instroomgroep starten. Alle leerlingen van De Regenboog kregen een ijsje om
deze feestelijke dag te vieren
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Aan de inwoners van Noordscheschut en omliggende dorpen.
De laatste tijd vernemen wij steeds vaker dat mensen bij ons huishoudelijk
chemisch afval achter ( willen) laten .
Wij zijn inmiddels al een aantal jaren geen inzamelpunt meer voor de
gemeente Hoogeveen.
Alle door de gemeente aangestelde KCA inzamelpunten zijn een aantal jaren
geleden opgeheven en alleen de milieustraat aan de Vos Steenwijklaan is
gebleven
Wilt u uw chemisch afval kwijt dan zal u dit naar de milieustraat moeten
brengen
Wij hopen dat u voldoende hebben ingelicht
Garage en tankshop de Jonge
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Peuterspeelgroep De Skutterties
Voor ons gevoel ligt Vaderdag alweer een heel eind achter ons maar we hopen dat alle
vaders blij waren met hun mooie geverfde zakdoek. Deze was mooi opgevouwen in een
borstzakje van een papieren overhemd. Dit overhemd hadden de kinderen gekleurd en
met verf hadden ze er knopen op gestipt. Al en met al een heel “werkstuk”.
De week na Vaderdag hebben we in het kader van onze Doorgaande lijn samen met de
basisscholen een “spelletjesweek” geïntroduceerd. Bij de basisscholen en bij ons
mochten de ouders/verzorgers deze week ’s morgens samen met hun kind een
gezelschaps of ontwikkelingsspelletje doen.
Het was een gezellige samenzijn en de kinderen vonden het leuk om samen o.a.
ganzenbord of mens‐erger‐je ‐niet te spelen.
We hebben het thema Hatsjoe afgesloten met een spel: Bzzz, een mug.
Puk zat onder de muggenbulten en gelukkig hadden de meeste kinderen dit ook wel eens
meegemaakt.
Mouwen werden opgerold en shirtjes gingen omhoog om ook hun muggenbulten te laten
zien. Dit was voor ons een mooie gelegenheid om de lichaamsdelen te laten benoemen.
Gelukkig was Puk aan het eind van het thema weer helemaal beter. Hij had zijn kleren
weer aan, lag niet meer in bed maar moest nog wel even onderzocht worden door de
“dokter”. Hierbij mochten de kinderen Puk vragen stellen of hij zich al weer beter voelde.
En natuurlijk voor de zekerheid nog even luisteren met de stethoscoop.
De laatste weken voor de vakantie zijn we bezig met het thema “Knuffels”. In dit thema
staan knuffels en geknuffeld worden centraal. Bij knuffels hoort aaien met je handen en
je wangen, lief zijn voor elkaar en vriendjes worden. Deze aspecten komen tijdens dit
thema veelvuldig aan de orde. De kinderen nemen een knuffel van huis mee en
“snoezelen” in een knuffeltent met hun knuffels. Ook brengen ze de knuffels naar bed en
lossen een ruzie op tussen twee knuffels.
Bij de introductie mochten de kinderen iets vertellen over hun knuffel. Sommige
kinderen waren wel wat onder de indruk toen ze in het onderdeel Expressie merkten dat
Puk boos was. Er zat namelijk een knuffel op zijn stoel en dat vond hij beslist niet leuk. Dit
moest dus wel even opgelost worden.
We hebben het verhaal “Waar is Knuf” voorgelezen wat bij het thema hoort. Meestal
lezen we dit meerdere keren voor om zo te kijken of de kinderen het verhaal al na
kunnen vertellen.
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In het spel ”Opstaan Puk” wil Puk niet meer spelen maar liever slapen. We zingen een
slaapliedje en benoemen dat je gaat slapen wanneer het donker is en je weer wakker
wordt als het licht is. De knuffeltent werd donker gemaakt en d.m.v. een zaklamp
mochten de kinderen om de beurt er voor zorgen dat het weer licht werd. Daarbij werd
ook de wekker gebruikt om de kinderen weer wakker te maken.
We sluiten het thema af door de kinderen te laten vertellen wat ze altijd doen voordat ze
gaan slapen en natuurlijk mogen alle knuffels weer mee naar huis na een paar weken
logeren bij Puk.
We hebben van het geld van de bloemenactie nieuw materiaal voor buiten aangeschaft
namelijk een mooie rode tractor met kar en een graafmachine voor in de zandbak.
We kunnen terugkijken op een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar en gaan nu genieten
van een heerlijke zomervakantie.
Aanmelden nieuwe peuters
Vanaf 2 jaar kunt u uw kind aanmelden via onze website www. spelerwijs‐hoogeveen.nl
Namens alle peuters een hele fijne vakantie gewenst,
Vriendelijke groet,
Team De Skutterties
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AGENDA
Datum Wat
Augustus 2018:
11‐08 Oud Papier
26‐08 Tentdienst
27‐08 Feestweek
28‐08 Feestweek
29‐08 Feestweek
30‐08 Feestweek
31‐08 Feestweek
01‐09 Feestweek

T.B.V.

Waar

Scholen/muziekver.
Evangelisatiecomm.
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN

September 2018:
08‐09 Oud Papier
Scholen/muziekver.
12‐09 De Schutsloop Schutsloopcommissie

Tijd.

Gehele dorp
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent

09:00
19.00
18.00
10.30
10.30
10.30
13.30
13:00

Gehele dorp
Rondom Cirkel

09:00
18:00

Leveren jullie allen weer de agenda activiteiten in voor komend seizoen.
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