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De volgende Bengel verschijnt vanaf 20 november 2018
Kopij binnen op 13 november 2018. !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van Toneelvereniging MENDO.
(De bengel wordt geniet op 20 november 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:
Mededeling betreft bezorging: Aron Bisschop is er mee gestopt en
zijn jongere broer Jonah heeft het overgenomen, zijn
telefoonnummer staat nu in het bezorgschema. Aron bedankt voor jaren van
goede bezorging en Jonah succes toegewenst.
Wat kunnen wij toch nog genieten van een prachtige nazomer, bloemen staan
op nieuw in bloei en de herfstkleuren zijn nog intenser dan anders. Dan ook
raar om nu winterse activiteiten van Sinterklaas intocht tot Snerttoernooi van
Boules Doar te vermelden. Maar niets is zo veranderlijk als het weer (
normaal dan ) dus wie weet zitten wij met de volgende bengel wel in de
sneeuw. De herfstvakantie is alweer in aantocht en dan zijn er voor de
kinderen weer de kinderbijbeldagen en voor de volwassen weer het
stratenvolleybaltoernooi in de Cirkel.
In ons bos zijn ook kleine kabouters gesignaleerd en die hebben weer van
alles ontdekt in het bos. Hier zijn mooie foto’s van gemaakt door onze
Dorpsfotograaf Martin. Zie voor het verslag en foto’s blz 36.
Ook heeft Martin belangloos foto’s gemaakt voor de Stichting Actief
Samenleven waar ook de Noordscheschutse ondernemers Kapsalon Danielle
en De Olde Looierij aan mee hebben gewerkt en een oudere dame een mooie
stoere fotoshoot had ontvangen. Maar wij hadden nog zo’n held in ons dorp.
Ook namens deze stichting werd Beppy Verweij haar wens in vervulling
gebracht om eens te kunnen paragliden. Dit zijn haar woorden ( artikel
Hoogeveensche Courant) Het moment is daar. Beppie wordt samen met Arjan
aan de parachute de lucht ingetrokken. ‘Daar gaat ze!’, roepen de
kleinkinderen en ze zwaaien uitgebreid naar oma. We volgen haar met
haviksogen en al glijdend komt ze enkele minuten later weer veilig op de
grond. ‘Hoe was het’, roept Ciska terwijl haar moeder nog in harnas op de
grond zit. ‘Geweldig! Je weet niet wat je ziet! Wat wijds! En je kunt zoveel
zien.’
Geweldig dit toch.
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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Noordscheschut

23‐9‐2018

Jeu de Bouleclub Boules Doar uit Noordscheschut heeft vanaf 2008 een
uitwisseling weekend met Bouleclub KäsKöSäh Paderborn e.V.
In dat weekend strijden 10 teams tegen elkaar met als inzet een wisselbeker.
Afgelopen weekend was de 10e keer dat dit evenement plaatsvond.
Tot op heden heeft elke club op eigen terrein gewonnen en de stand om de
wisselbeker was voor het weekend 5‐4 in het voordeel van de Paderborners.
De vraag was, gaat Boules Doar de stand op 5‐5 brengen.
Zaterdag werd er gespeeld bij goed weer met een klein beetje regen.
Na 4 ronden leek allesgoed te gaan en was er een voorsprong van 6
gewonnen partijen.
In de laatste ronde, van zaterdag, leek het even mis te gaan.
Maar de dag werd toch nog afgesloten met een 26‐24 stand.
Zondag werd er al vroeg begonnen, want er was slecht weer opkomst.
De eerste 2 ronden, bij droog weer, gingen gelijk op en bleef het verschil 2
punten, dus heel spannend.
Ronde 3 en 4 leverden een winst op van totaal 8 punten, zodat de laatste
ronde inging met een voorsprong van 10 punten.
De laatste ronde was gelijk, daardoor bleef de voorsprong 10 punten en won
Boules Doar met 55‐45 van Paderborn.
Overigens werden de laatste 3 ronden gehouden in de stromende regen, want
het is tenslotte een buitensport.
Hierna kon de wisselbeker worden overhandigd aan de wedstrijdleider en
blijft die weer een jaartje in Noordscheschut.
Volgend jaar moet de beker in Paderborn verdedigd worden.
Wederom, ondanks de regen, een zeer gezellig weekend met onze Duitse
vrienden, want ondanks de strijd staat de gezelligheid voorop.
Met vriendelijke groet,
Piet van der Helm
Boules Doar
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Bartes en Jannes
Ik zing dit liiied alleeen
voor jaaouw.
Wat ben ie an’t
doen Jannes? Ik
probere mien naamgenoot te
evenaar’n. Nou, dat lek
nog nargens op, dus flink
deur oefen’n. Dat ku’j
mooi doen op zoe’n oavend
bij een jamsessie in de
Cirkel. Doar hebt ze een
microfoon en dan ku’j nog
meer loat’n heur’n wat ai
kunt. Moar Bartes, dat is
toch heel mooi veur
Noordscheschut?
Die jongen is hier begunt
in de feesttente en kiek
nou iens wat hij presteerd
hef! Dat zoe’n keerl de
Buma NL pries wint is toch
mooi!? Jannes, Jannes hef
een Award ‘ewunn’n….
Ja?en..da’s Engels veur
pries,
Bartes.
Woarumme
zegt ze dát
dan niet,
Jannes? Wat
weet ie doar
nou van, Bartes, mu’j nou
op elk slakkie zolt
legg’n? Nou, as ik dat zul

doen, dan zul ik ok zegg’n
dat wat ai net zung’n van
Jantje Smid was en niet
van Jannes,
Jannes….Jannes? “Ga maar
weg, ik zeg je
ga maar weg
Ja, dat doe ik
zo Jannes. En natuurlijk
zet Jannes Noordscheschut
op de koarte! Moar ik wil
oe wel e’em zegg’n dat ai
mooi zingt, d’ai d’r mooi
van opknapt, vooral
doorgaan. En zonder
geintie, goa gewoon noar
de Jamsessie in de Cirkel.
Vrijdag 9 november is het
er weer. Wille wet wat het
oplevert en ‘tis er nog
gezellig ok!
Ik goa nou noar huus, want
ik mut nog wat bijleer’n
op de compjoeter. Ie’e en
een compjoeter, Bartes?
Da’s hetzelfde as een vis
op het dreuge. Da’s woar!
Moar nou hef zoen
buurjonge van mij vertelt,
dat hij op de Regenboage
complete less’n kreg op
een compjoeter. Ik kriege
nou nog de belastingpapier
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met blauwe envelopp’n
thuus. Dat giet dan ok
vaste veraander’n. Ik mut
er eindelijk an geleuv’n.
Dat kleine jonk hef mij
oavertuugd. Doarbij hef

mien schoonmoe die rommel
ok al op de compjoeter
stoan, hartstikke haandig
zeg zij. Dan liek ik zo
achterlek a’k dan niet mit
doe. Ik dacht dat die
schoel’n allange
compjoeters hadd’n. Jawel,
moar niet zokke modules.
Moar ik wus nooit dat de
legere schoel’n van
Noordscheschut bij de EN3
schoel’n beheurde. Wat is
dat dan Bartes? Nou dat
bint de schoel’n van Elim,
Neilande, Neieroord en

Noordscheschut afgekort
EN3. Ze keek’n eerst de
katte uut de boom bij
aandere schoel’n en umdat
die ontwikkeling zo goed
verlöp, doet zij nou ok
mit met die compjoeter
modulair leer’n. Zo sluut
ze ok beter an op het
vervolg onderwies, denk
ik.
Varder is er niet zoveule
gebeurd. Dus ik goa nog
een lekker stokkie
fiets’n, want het is toch
ongeleufelijk mooi weer in
oktober. Kalm an. Ik wil
je elke dag een beetje
beetje meer
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Hallo ouders/verzorgers en kinderen,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige Schutse Bengel hadden wij op
woensdag 26 september 2018 een inloopmiddag van de Knutselclub. Deze
middag kon je je opgeven voor het nieuwe knutselseizoen, maar omdat de
groepen nog niet vol zijn, kun je je alsnog opgeven.
Dus lijkt het je leuk dan kan dit t/m woensdag 24 oktober.
We kunnen 18 kinderen per groep plaatsen, dus het is wel zo vol=vol.
Ook zijn we nog dringend op zoek naar nieuwe leiding.
Voor groep 2 t/m 4 is het vrijdagmiddag van 13:30 tot 14:45 uur.
Voor groep 5 t/m 8 woensdagavond van 18:45 tot 19:45 uur.
We beginnen na de herfstvakantie 1 keer in de 2 weken. De kosten zijn 1 euro
per keer.
Ouders/verzorgers worden bij toerbeurt ingeroosterd om te komen helpen,
omdat we te weinig leiding hebben.
Wil je je opgeven dan kun je dit mailen naar c.schelhaas@hetnet.nl
In de mail even opgeven: naam en groep kind, telefoonnummer en e‐
mailadres.
Via je e‐mailadres krijg je de datums door van de knutselmiddagen/avonden.
Groetjes de leiding,
Miranda Schelhaas, Anja Botter en Gerda Benjamins
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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

Lieve kinderen,
Zaterdag 24 november is het weer zover… dan wil ik
jullie graag een bezoekje komen brengen!
Om half 3 kom ik aan, aan het Noord en zou ik het leuk
vinden om jullie daar te zien en om daarna samen naar
dorpshuis “de Cirkel” te gaan.
Met lieve groet, Sinterklaas en mijn zwarte pieten
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Zangdienst Zondag 21 oktober – 19.00 uur.
Gereformeerde kerk Noordscheschut

Thema: “De ontdekking van de hemel”.
M.m.v.
Evangelisatiekoor – Noordscheschut.
Organist: Gerrit Hilberink.
Voorganger: Hans Lowijs, pastor.

zangdienst
op zondag 11 November a.s. is er in
de Chr. geref. kerk te Noordscheschut
een zangdienst:

De aanvang van de dienst is om 14.30
uur.
Deze dienst is een verzameling van oude en nieuwe liederen.
Kom samen zingen!!!!!!
M.m.v.
Organist: Aaldert Otten.
Voorganger: Aart Mulder.
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Stay Tuned festival
Op zaterdag 17 november wordt voor de tweede keer het Stay
Tuned festival georganiseerd. Tijdens het Stay Tuned festival
treden diverse bands op. Deze bands spelen elk in hun eigen
genre. Van pop tot metal, maar wat ze met elkaar gemeen
hebben is een Christelijke inslag.
Dit jaar wordt het festival in Het Podium in Hoogeveen
gehouden. De zaal is open vanaf 19.00u en de eerste band zal
om 20.00u de aftrap verzorgen. Het doel van het Stay Tuned
festival is om mensen in contact te brengen of in contact te
houden met het Christelijk geloof door middel van muziek.
Doordat het muziekgenre breed is, spreken we hiermee een
groot publiek aan.
Inmiddels zijn MyParable, Angelic Forces, Nobuts en Proclaim
al vastgelegd. De voorverkoop is gestart. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij De Tamboer en Bakkerij De Soete Suickerbol te
Noordscheschut.
De Earlybird‐tickets zijn te koop tot 1 oktober voor € 7,50 per
stuk.
Daarna gaat de normale voorverkoop van start voor € 10,‐ per
kaartje. Vanaf 8 november zijn de tickets alleen nog aan de
deur verkrijgbaar en kosten ze € 12,50.
Meer informatie is te vinden via www.staytunedfestival.nl
En hou onze facebookpagina in de gaten voor leuke acties!
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
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Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven.
Hoogeveen – Van 4 tot en met 11 november 2018 wordt voor de
drieëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Vele vrijwilligers en
consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op
honderden locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen –
zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld
in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen
leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen,
vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De
ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties
geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder
programma van Dorcas. De organisatie helpt juist ook door in de omgeving
van diegene die hulp nodig hebben mensen te zoeken die op hun kunnen
letten en praktisch kunnen ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal vangnet
en is de ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig. Onderstaand
een lijst met producten die nodig zijn om een voedselpakket samen te stellen.
U kunt hieruit een keuze maken en op zondag 4 nov. of woensdag 7
november inleveren voor of na de kerkdiensten of voor 7 november bij , fam.
Kooistra, van der Sluisweg 1 (852167) of bij fam. Pekel, De Vijzel 13 (344149).
1x Liga (geen milkbreak), 1x theebiscuit, 1 blik limonadesiroop (geen plastic
fles) ,2 plastic flessen zonnebloemolie van 1L, 2 blik groenten (800 gr.), 2
blik witte of bruine bonen (800gr), 1 x 1 kg. suiker, 3 x 1 kilo rijst (geen
grootverpakking, 1 blik fruit (blik 800 gram), 2 x thee, 3 x 500 gr. pasta, 2x
jam, 2 tandenborstels en 2 tubes tandpasta,
Giften voor voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen
levensonderhoud leren voorzien, zijn van harte welkom en kunnen worden
overgemaakt op nr. NL26 INGB 000 7132544. t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d.
Sluisweg 1 Noordscheschut.
Werkgroep Dorcas Nieuweroord/Noordscheschut
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Noordscheschut ‐ Met ingang van het nieuwe schooljaar werken alle
leerlingen van de bovenbouw van VPCO‐EN3 (cds de Palm te Elim, cbs de
Hoeksteen te Nieuweroord, cbs de Regenboog te Noordscheschut en cbs de
Hoeksteen te Nieuwlande) met Chromebooks.
Een aantal jaren geleden werden op veel scholen in Nederland tablets
geïntroduceerd. De scholen van EN3 waren toen terughoudend. Veel liever
wachtten ze de ervaringen van andere scholen af. Daarnaast is men van
mening dat het werken met chromebooks en laptops een hulpmiddel moet
zijn en geen doel op zich.
Nu de verschillende methoden goede programma’s hebben ontwikkeld,
hebben ook de scholen binnen EN3 de stap gemaakt.
Een groot voordeel (naast vele andere voordelen) is dat leerlingen meteen
feedback krijgen op de opgaven die ze maken. Een leerling ziet meteen dat hij
of zij een som wel of niet begrepen heeft en kan meteen ergens op ‘klikken’
voor extra uitleg. Dat werkt veel beter dan dat een leerkracht pas de volgende
dag kan helpen, na het nakijken van de schriften.

Goede uitleg blijft onmisbaar
EN3 is van mening dat chromebooks nooit een leerkracht kan vervangen. Een
goede uitleg blijft onmisbaar. Daarnaast wordt er in de klassen kritisch om
gegaan met de tijd waarop leerlingen op een scherm kijken. Een goede
afwisseling is daarbij belangrijk.
Ondanks dat de opbrengsten (toetsresultaten) van de scholen al goed waren,
hopen de scholen van EN3 tot ‘nog betere’ prestaties te komen.
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Goedendag,
Het zit er weer aan te komen, het volleybal‐toernooi gaat maandag
22 oktober weer van start.
Zorg er dus ook dit jaar weer voor dat u met een leuk team in de zaal
komt te staan!
Dus, stuur je buurt een email, ga langs de deur of gooi een
uitnodiging in de brievenbus, om zoveel mogelijk deelnemers op te
trommelen.
Als u een team bij elkaar hebt geraapt, mag u mij een bevestiging
mailen met daarin de voorkeur datum van spelen (maandag 22,
dinsdag 23 of woensdag 24 oktober).
Verder ben ik opzoek naar een opvolger voor het organiseren van dit
toernooi. In verband met het klaar zijn met school, heb ik weinig tijd
meer over om het toernooi te organiseren.
Zo hier een verzoek om ook even rond te vragen of er iemand is die
de organisatie wil overnemen!
Of u zelf natuurlijk 😉
Met vriendelijke groet,
Gijs Snippe
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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.
‐ 27 ‐
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Uitslag stratencompetitie 2018: Steden
Door privéomstandigheden is de terugblik op de feestweek er de vorige
Bengel bij ingeschoten.
Uiteraard komen we daar in deze Bengel nog even op terug.
De negen deelnemende straten hebben zich weer op allerlei manieren ingezet
om er mooie feestweek van te maken. Mede dankzij het mooie weer was het
genieten tijdens de verschillende spelen.
Hoogtepunten dit jaar waren zoals gebruikelijk de playbackshow en de
zeskamp maar ook de Pubquiz was een enorm succes. Tijdens het spel: ‘Kraak
de kluis’ werd er door jong en oud fanatiek gezocht naar de aanwijzingen.
Helaas lukte het niet alle straten om zonder extra aanwijzingen de code te
kraken. Het enthousiasme was er echter niet minder om.
Het thema was dit jaar ‘Steden’, waarbij de straten zelf een stad konden
kiezen. Dit ging van Volendam tot Barcelona en van Duckstad tot Zonnedael.
Deze laatste is voor velen geen onbekende. Wie heeft er niet genoten van de
familie Flodder. Heb je dan ook nog mensen in je straat wonen die de
personages goed kunnen neerzetten….tja dan kun je niet anders dan winnen
met je joker en de playbackshow. Voor het winnen van de wisselbeker is
echter meer nodig dan een stukje creativiteit. Voor de Bloklandweg pakte dat
dit jaar ook goed uit. Daarom gingen zij er met de wisselbeker vandoor.
Nogmaals de felicitaties voor alle deelnemers van de Bloklandweg.
Op vrijdagavond 19 oktober hebben we onze evaluatie om 20.00u. bij Troost.
Dus ook straten die dit jaar even niet meededen: Kom vrijdag de 19e naar
Troost. Na de evaluatie gaan we alweer aan de slag voor het nieuwe jaar: Het
THEMA!!! Wanneer iemand ideeën heeft, laat het ons weten.
Verder willen wij iedereen bedanken die zich, op welke wijze dan ook, heeft
ingezet voor de feestweek en met name de stratencompetitie.
Namens de stratenvertegenwoordigers: Roelof Krikken en Hilma Hooijer.
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Bericht van Plaatselijk Belang
Noordscheschut
Zwarte Dijkje
Alle goede dingen komen langzaam. Dit geldt zeker voor de reconstructie van
het Zwarte Dijkje. Het is voor alle betrokken partijen een langdurig maar
inspirerend proces. Het is ook niet niets, een eerste project in het kader van
bestuurlijke vernieuwing waarbij de burgers ‘op de bok zitten’. Dat vergt
continu aanpassingen want het is voor de leden van de commissie niet altijd
gesneden koek en er komt ontzettend veel bij kijken om een dergelijk
omvangrijk proces tot een goed, en voor iedereen bevredigend einde te
brengen.
Maar de finish is nu toch werkelijk in zicht. In week 44 zal begonnen worden
om het plein voor de winkels verder in te richten en af te ronden. Dit heeft
langer geduurd dan vooraf was gedacht. Dit lag voornamelijk in het feit de
commissie het maximale uit het plein wilde halen en er echt iets moois van
willen maken. Dat dit dan soms op financiële weerstand stuit is inherent aan
een dergelijk proces. Het blijft altijd passen en meten, wikken en wegen
binnen de gestelde kaders. Zoals het zich om het moment van schrijven laat
aanzien komt het helemaal in orde en wordt het plein volledig conform wens
van de commissie en bewoners prachtig afgewerkt. Medio november zullen
de bomen gepland gaan worden en zullen de groenvakken zoveel mogelijk
ingepland worden met winterplanten. De rest van de beplanting zal dan in het
voorjaar gepland worden. De officiële opening van het Zwarte Dijkje zal dan
ook in het voorjaar gaan plaats vinden.

SPAR SUPERMARKT
Enkele weken geleden heeft onze dorpssuper een volledige metamorfose
ondergaan. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat het een prachtige,
volwaardige en moderne supermarkt is geworden!
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Plaatselijk Belang wil langs deze weg Sjon en Vera en hun team van
medewerkers van harte feliciteren en hen allen heel veel succes toewensen!
Daarnaast een groot compliment voor deze ondernemers dat zij hun nek op
deze manier uitsteken om ons dorp een volwaardige winkel te geven.
Laten wij er met z’n allen voor zorgen dat deze winkel, en uiteraard ook alle
andere winkels in ons dorp bestaansrecht houden door regelmatig een bezoek
te brengen en uw euro’s in Noordscheschut te besteden waar dit mogelijk is.
Een dorp zonder winkels en voorzieningen is minder leefbaar en zal op den
duur ook minder nieuwe inwoners trekken. Denkt u zich is in wat dit
bijvoorbeeld met de waarde van de huizen zal doen en wat dit betekend voor
de toekomst van het verenigingsleven en de scholen? Veel zaken zijn meer
met elkaar verweven dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Laten wij
dus trots zijn op onze winkeliers en voorzieningen en er met elkaar voor
zorgen dat deze overeind blijven voor een mooie en levendige toekomst van
ons prachtige dorp!
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Peuterspeelgroep De Skutterties
We zijn na de zomervakantie gestart met het Thema “Oef, wat warm”. Voor
ons wel de vraag of het na zo’n mooie vakantie nog wel mooi weer zou zijn.
Maar het geluk was met ons want we hebben gedurende de zes weken van
het thema nog heerlijk weer gehad.
In dit thema staat warm weer en het verschil tussen warm en koud centraal.
Dit thema vindt bij uitstek plaats tijdens een warm voorjaar of een warme
zomer. Het warme weer geeft aanleiding om lekker met water te spatten,
ijsklontjes te maken en ijsjes te kopen in de ijscohoek. De kinderen helpen Puk
af te koelen, vergelijken koud en warm water en luisteren naar het verhaal
van Gijs en Guusje die met hun laarzen aan in het zwembadje gaan.
Bij de introductie hebben we gekeken welke kleren je aan moet bij warm en
koud weer. Het was die dag heerlijk warm weer maar de kinderen keken toch
wel vreemd op toen de Juf met een muts, sjaal en handschoenen aan in de
kring ging zitten.
Het was voor hen ook heel interessant om ze zien hoe snel een ijsklontje
smelt als je het in de handen vast houdt. In onze ijscohoek werden heel veel
ijsjes verkocht. Hierbij leren de kinderen dat ze soms even op hun beurt
moeten wachten. Ook mochten ze zelf een ijsje verven, een mooie
dubbellikker of een raket ijsje.
In de ijscohoek moesten natuurlijk ook de ijsjes weer schoongemaakt worden
na gebruik. Dit hebben we samen met de kinderen gedaan. In een heerlijk
“warm” sopje werden de ijsjes weer schoon en fris.
Op een mooie dag met veel zonneschijn hebben de kinderen buiten kunnen
ervaren dat ze hun eigen schaduw kunnen laten bewegen. Ook op andere
dagdelen kwamen er reacties dat ook binnen in de peuterspeelzaal de
schaduw te zien was.
Bij het onderdeel “Ontdekken” hebben de kinderen kennis gemaakt met
drijven en zinken. Iedereen mocht wat uitkiezen wat ze in de bak met water
mochten doen. En wat gebeurt er dan…….. ze mochten zelf vertellen of het
bleef “drijven” of dat het naar de bodem ging “zinken”. Voor sommige
kinderen nog wel een moeilijk begrip.
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In dit onderdeel was ook een doel verwerkt of het kind kon zeggen wat hij
wou. Dit hebben we tijdens het fruit eten uitgevoerd door de kinderen te
laten kiezen tussen warm of koud water om te drinken. De kinderen die voor
warm kozen hebben heerlijk genoten van een kopje thee.
We hebben het thema afgesloten met een herfstwandeling op een prachtige
zonnige dag in ons eigen mooie dorpsbos. Wat is het mooi om daar te
wandelen en wat zal het straks nog mooier worden als het wordt omgetoverd
als beleefbos. Er is dan van alles te beleven voor groot en klein. Dit was al op
de informatie‐avond van de werkgroep te bekijken. We hopen dat er veel
ouders of opa’s en oma’s van peuters enthousiast worden om dit te
realiseren.
We hebben al een leuke gezamenlijke activiteit in gedachten om jullie
hiervoor enthousiast te maken. Maar hierover later meer.
Een vriendelijke groet namens alle peuters
Team De Skutterties
Aanmelden nieuwe peuters
Vanaf 2 jaar kunt u uw kind aanmelden via onze website www. spelerwijs‐
hoogeveen.nl
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Peuters bedenken ideetjes voor aan te leggen
peuter- en kleuterontdekpad
Noordscheschut – Afgelopen dinsdag was er een inloopavond in dorpshuis de
Cirkel in Noordscheschut over de aan te leggen peuter‐ en kleuterontdekpad
in het bos ten oosten van het dorp.
Op deze avond konden belangstellenden de plannen bekijken, maar was er
ook volop ruimte voor ideeën voor het aan te leggen pad. Donderdagmorgen
trokken de peuters van de ‘Skutterties’ uitgedost als kabouters alvast het bos
in om aan de ‘grote’ mensen te laten zien wat hun beleving is in een bos. En
uit deze wandeling zijn ook weer ideetjes ontstaan. Overigens zal het pad eind
2018 klaar moeten liggen om in aanmerking te komen voor een subsidie van
het leefbaarheidsfonds.
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Is oktober warm en fijn,
het zal een scherpe winter zijn.
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HZN INTERIEUR DESIGN
NOORDSCHESCHUT

Voor al uw op maat gemaakte stalen meubels
 Industrieel maatwerk
 Eet tafels
 Salon tafels
 Tuin tafels
 Picknick tafels
 Wandmeubels
 Industriële tafelpoten
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S.O.N.
Het volgende seniorenrestaurant is elke tweede dinsdag van de maand.
U kunt zich aan of afmelden bij de dames Annie IJmker tel: 342419 of
Hennie Postma tel:341487.
Meld u a.u.b. op tijd af. Minimaal een week voor de aanvang van het
seniorenrestaurant. Gebeurd dit niet dan word het eten bij je thuis
gebracht en worden de kosten van de maaltijd in rekening gebracht. Dit
geld niet voor calamiteiten.
Biljarten elke maandagochtend
09.00 - 12.00 uur
Bewegen voor ouderen elke 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

Woensdagmiddag 28 November a.s. organiseert de S.O.N.
een gezellige middag in Dorpshuis De Cirkel. Deze middag
komt de heer Jan Wiersma vertellen over het huwelijk door
de eeuwen heen. Allemaal hartelijk welkom. De middag
begint om 14.00 uur.
26 september hadden wij als Stichting Ouderenwerk Noordscheschut
een broodmaaltijd in combinatie met een spelmiddag georganiseerd.
Wij als bestuur willen een ieder bedanken die deze morgen/middag
hebben bezocht, samen gegeten, spelletjes gespeeld, maar vooral
elkaar te ontmoeten, te praten over allerlei dingen. Het was een
goed geslaagde middag ,[zeker voor ons als bestuur ]die voor
herhaling vatbaar is ,en ook zeker zal gebeuren.
Nogmaals hartelijk dank dat jullie met zo velen zijn gekomen ,dat
heeft ons als bestuur goed gedaan.
Het bestuur: Alie, Mina, Henk, Roelof, Sake.
‐ 42 ‐

Stichting de reddende engel.

Stichting de reddende engel is op gezet door Anja Engels, voor mensen die het
wat minder hebben. Wij helpen de mensen met noodzakelijke spullen die ze
zelf niet kunnen kopen. De spullen bestaan uit; kleding, verjaardagen voedsel
(noodpakketten als het echt nodig is).
Ook organiseren wij voor de kinderen elk jaar een sinterklaasfeest zodat ze
het gevoel hebben dat ze er wel bij horen.
Hier vragen wij ook nog pepernoten, ranja, chocomelk en yogo voor.
Heeft u iets liggen wat niet over de datum is dan mag dit gebracht worden
aan de meester Kosterweg 40 in Noordscheschut.
Ook proberen wij elk jaar de mensen iets te geven voor de kerstdagen.
Iedereen verdient ten slotte een mooie kerst.
Verdere informatie kunt u altijd en kijkje nemen op de Facebook pagina van
stichting de reddende engel. Ook kunt u contact opnemen met Anja Engels
06‐19625768.
Wilt u, of uw gezin, zich aanmelden dan kunt u dat ook doen bij Anja Engels.
En donatie is ook van harte welkom.
Wilt u gewoon een kijkje nemen? Dat is mogelijk op:
Woensdag en zaterdagochtend van 9:00 t/m 12:00 uur in de Lijster,
boxnummer 22 te Hoogeveen.
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Als iedere seconde telt….. Reanimatie groep
Noordscheschut.
In het voorjaar 2019 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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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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De ledenkaarten kunnen ook dit
jaar weer afgehaald worden bij ijsbaan kantine. Dit is op
zaterdag 10 en 17 november van 10:00 tot 12:00. We hopen
hier veel leden te ontmoeten De leden vergadering is dit jaar op
11 december om 20:00. Agenda komt in volgende Schutse
Bengel .
Met vriendelijke groet bestuur ijsvereniging

Sint Maarten
De bewoners van de Schutsborgh verwachten de kinderen met
Sint Maarten op maandagavond 12 november vanaf 18.00 uur!
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Belevingsbos Noordscheschut:
Wij doen ook mee met de landelijke Natuurwerkdag op 3
november. Wij beseffen dat dit op de Open Bedrijven dag valt
maar wij hopen al is het maar voor 1 uurtje dat jullie allen ons
mee willen helpen met klusjes doen in het bos.
Van Snoeiwerkzaamheden tot Insectenhotel aanleggen en nog
veel meer klusjes zijn er deze dag te doen.
Voor de kinderen hebben wij ook weer een leuke activiteit.
Ook gaan wij intensief bezig met het Peuter – en
Kleuterontdekpad waar de elementen Zien ‐Horen – Doen
(ontdekken) in worden verwerkt. Aan de hand van deze
elementen leren de Peuters en Kleuters alles spelenderwijs
over de natuur en zijn lekker bezig in de natuur.
Ook gaan op 2 november groep 6 en 8 van CBS de Regenboog
met Landschapsbeheer Drenthe het bos in en gaan de
kinderen mee helpen aan stukje onderhoud van het bos op
een educatieve manier. Deze samenwerking met
Landschapsbeheer Drenthe gaat ook met de andere scholen
plaatsvinden.
Wij hopen jullie allen te zien op zaterdagmorgen
3 november van 09:00 – 13:00 uur in ons bos bij
het evenementterrein.
Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut
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BEZORGSCHEMA
Bezorgroute 1: Amber Bruins tel. 343752
Dirk ten Heuvelstraat, Veenlandweg, Jan Naardingweg,
Bloklandweg, Van der Sluisweg, Boogerdweg, Meester
Kosterweg, van Marleweg, Drostenraai, Molenweg, Schoolpad,
Achteromsedijk, Kanaal Oostzijde, Kanaal Westzijde, Noord
smalle kant, Stephensonstraat, Pesserdijk, Europaweg vanaf
schoolpad.
Bezorgroute 2: Jonah Bisschop tel. 06‐83533656
Rahderweg, Tramweg, Meester Sterkenweg, Zwarte Dijkje,
Hoveniersland, Vijzel, Lossing, Komenij, Bieslook, Noord brede
kant, Schooldijkje, Weg om de Oost, Coevorderstraatweg,
Krakeel, 31e Wijk, Modderwijk, Kromme Jakken, Calkoenswijk.
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

Oktober 2018:
22/23/24/25 Stratenvolleybaltoernooi
24/25/26‐10
Kinderbijbeldagen
25‐10 Bingo
Boules Doar

Kantine Boules Doar

18:00
10:00
20:00

November 2018:
02‐11 Bingo
Supp.ver. Voetbalv
Kantine
09‐11 Kaarten
Supp.ver. Voetbalv
Kantine
09‐11 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
De Cirkel
10‐11 Oud Papier
Scholen/muziekver.
Gehele dorp
22‐11 Bingo
Boules Doar
Kantine Boules Doar
24‐11 Sinterklaasintocht Onderdernemersver. Rondom de Sluis

20:00
20:00
20:30
09:00
20:00
14:30

December 2018:
07‐12 Bingo
Supp.ver. Voetbalv
08‐12 Oud Papier
Scholen/muziekver.
14‐12 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
14‐12 Kaarten
Supp.ver. Voetbalv
20‐12 Bingo
Boules Doar
28‐12 Kaartmarathon Supp.ver. Voetbalv
29‐12 Snerttoernooi Boules Doar

20:00
09:00
20:30
20:00
20:00
10:00
10:00

Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

De Cirkel
Hervormde kerk

Tijd.

Kantine
Gehele dorp
De Cirkel
Kantine
Kantine Boules Doar

Kantine
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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