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De volgende Bengel verschijnt vanaf 18 december 2018
Kopij binnen op 11 december 2018. !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van Toneelvereniging MENDO.
(De bengel wordt geniet op 18 december 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
Email: infodecirkel@ziggo.nl

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:
Langzamerhand komen een aantal dingen op zijn einde.
Huisartsenpraktijk Noordscheschuts start op 19 november
spreekuur in hun prachtige nieuwe huisvesting. Laat ik het zo zeggen, van de
buitenkant met die prachtige raambekleding ziet het er al goed uit, voor de
binnenkant doe ik het nog even met de foto’s van Facebook maar vast en
gauw dat wij een kijkje mogen nemen in het nieuwe gebouw. Heel veel
succes en plezier toegewenst.
Dan nadert ook heel langzaam het einde van de renovatie van het Zwarte
Dijkje en als het allemaal straks echt helemaal klaar is ben je ook vaak de hele
rompslomp er om heen en de overlast ervan snel vergeten. Dit hoop ik met
name ook voor de Werkgroep Zwarte Dijkje. Want ik wil hierbij onze respect
uitspreken voor de inzet en de lange adem van deze werkgroep. Een groep
‘gewone’ burgers die opeens de expertise in huis moesten hebben over
allerlei zaken en hier denk ik op zijn tijd, gewoon een dagtaak aan hadden.
Hoop dat jullie ook snel mogen genieten van het mooie resultaat. Ik geniet
zelf al van de mooie beplanting die al is aangebracht, mooie
kleurencombinatie ook.
Wordt wel wat minder vrolijk van het harde rijden en met name van “Ik heb
voorrang, dus trap hem flink op gas” mentaliteit. Automobilisten geven vanaf
de Tramweg al flink gas want je hebt vanuit het dorp voorrang en ja die wil je
dan ook, niet kijkend of er bij de Mr. Sterkenweg ook iemand van rechts komt.
Heb dus al menig keer flink in de remmen van mijn fiets in moeten knijpen
omdat er zo ineens keihard een auto voor mijn neus de brug over reed. Ook is
het ontzettend hinderlijk als men de auto pal voor Troost neerzet, dit houdt
ontzettend het verkeer op. Met elkaar zijn wij dorp ook in het verkeer en gun
nu de andere ook de ruimte en voorrang, wat scheelt het…. 30 seconde?, 1
minuut?... vast niet meer.
En dan iets om weer naar uit te kijken…………. Sinterklaas is inmiddels al in het
land en komt op 24 november naar Noordscheschut per boot met zijn Pieten
en zal om 14:30 uur bij de sluis aan komen varen. Spannend! Er zullen weer
vele schoenen worden gezet, surprises worden gemaakt, gedichten worden
geschreven en Sinterklaasavondjes worden gehouden, wie houdt hier niet
van.
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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Geslaagde Natuurwerkdag en Educatief Schoolproject.
Wij mogen terug kijken op 2 leuke evenementen betreft ons bos. Op
vrijdagmiddag 2 november zijn wij met groep 6 en 8 van de CBS de
Regenboog het bos in geweest. Nadat Lotte van Landschapsbeheer
Drenthe eerst een presentatie op school heeft gehouden over de natuur in
Drenthe en over ons eigen bos zijn wij met elkaar ook daadwerkelijk aan de
slag gegaan in het bos. Bij toerbeurten ging een groep met 2
werkgroepsleden het bos in met Natuur‐zoekkaarten van IVN wat er zoals
leeft in ons bos en is de andere groep de Hazelaars langs de Trambaan gaan
snoeien. Hiervoor werden takkenscharen en beugelzagen gebruikt. De
takken werden in rillen gelegd zodat vogels en kleine dieren hier een
schuilplaats hebben en er in het voorjaar nestje in kunnen maken. Dit is
nog maar het begin van zowel het snoei werk als onze samenwerking met
de scholen op Noordscheschut. In de toekomst zullen wij vaker met
groepen van de 3 scholen ( Eben‐Haëzerschool, Het Blokland en CBS de
Regenboog) natuurprojecten gaan opzetten.
Dan was op zaterdagmorgen 3 november ons allereerste deelname aan de
landelijke Natuurwerkdag. Wat een geweldige productieve dag hebben wij
mogen beleven tijdens de Natuurwerkdag. Onder een stralend zonnetje is
er flink hard gewerkt, waar men begon met een jas en sjaal ging die al snel
uit want het was hard werken met elkaar.
Doorlopend hebben wij flinke hulp gehad van wel 21 kinderen en 15
volwassen. Van klein tot groot kon helpen met zagen en snoeien. Onder de
flinke werkers was er verbazing dat deze 'kikkerpoel' verstopt lag in dit
stukje bos. “Nooit geweten dat hier een vijver lag” was dan ook een veel
gehoorde reactie. De zuidkant van de 'kikkerpoel' is nu behoorlijk uitgedund
en het is de bedoeling dat de rest van de vijver ook meer in zicht komt. Dit
zorgt voor meer biodiversiteit omdat de zon nu meer kan schijnen op de
vijver, dit zorgt voor meer insecten en dit zorgt voor weer meer vogels.
Ook konden de kinderen nog vogeltaartjes maken en alvast vogelhuisje
(gekregen van IVN) voor het bos in elkaar zetten. Ophangen gaan wij dan
een samen een andere keer doen.
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Namens Landschapsbeheer Drenthe kregen alle deelnemers een
vogelhuisje mee en van IVN een tasje met spullen om een vetbol voor de
vogels te maken en deze dag werd ook mede mogelijk gemaakt door
Smederijen Noordscheschut.
Wij werden weer gastvrij ontvangen in clubhuis van Boules Doar, waar de
kachel lekker branden en de koffie/thee/ranja goed smaakte. En van het
harde werken krijg je honger dus de patat met frikandel/kroket namens de
Ondernemersvereniging ging er ook goed in.
Iedereen bedankt, zowel betreft sponsering als een ieder die deze dag flink
hebben geholpen. Laten wij ook de vaste groep vrijwilligers niet vergeten
die in deze winterperiode bijna dagelijks aan het werk zijn in ons bos. Van
zaag werkzaamheden tot snoeiwerk tot het realiseren van het Peuter‐ en
Kleuterpad en wandelroutes. Er valt genoeg te doen en te beleven in ons
Belevingsbos.
Nog even 2 mededelingen namens de werkgroep:
 Helaas is er weer tuinafval in het bos gegooid en misschien is
onschuldig bedoeld maar planten/struiken uit de tuin kunnen gaan
zorgen voor verstoring van vegetatie van het bos. Je kan tot 1000 kg
inleveren bij de Milieustraat of een extra gratis groen container
aanvragen. Zie hiervoor de website van Area.
 Er kan weer stookhout worden gekocht voor € 40,‐ de kub en het
wordt in blokken van ongeveer 30 cm gezaagd. (zelf kloven). Heb je
belangstelling neem dan contact op met onze vrijwilliger Dicky Kip M:
06‐538 417 13
Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Paula Benjamins plmbenjamins@hetnet.nl of
M: 06‐ 17451066
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Fysiotherapie Hollandscheveld‐Noordscheschut
heeft een nieuwe naam! Fysio‐HN!
Met de nieuwe praktijknaam starten we 3 december 2018 op onze
nieuwe locatie aan het Zwarte Dijkje 32 in Noordscheschut! Fysio‐HN is
enthousiast over deze nieuwe locatie midden in het dorp. De praktijk zal
alle werkdagen geopend zijn en het telefoonnummer zal ongewijzigd
blijven:0528‐342080. Vanuit deze locatie bieden wij net als in
Hollandscheveld fysiotherapie aan huis aan.
Fysio‐HN wil de VV Noordscheschut bedanken voor de geboden ruimte
op hun accommodatie en voor de fijne samenwerking de afgelopen 3
jaar. Een ieder blijft natuurlijk ook van harte welkom in onze
fysiotherapie vestiging in Hollandscheveld!
Voor verdere gegevens, zie onze website. www.fysio‐hn.nl

‐ 13 ‐

Bartes en Jannes
Nou Bartes, dat blad weit zo
hard van de boom’n, ie kunt
‘et fietspad hoaste niet meer
zien. Dat klopt, Jannes!
Sommige leu viendt ‘et moar
ondankbaar wark umme dat blad
weer op te ruum’n, moar ik kan
dat wel waardeer’n. De putt’n
raakt ok niet zoe gauw vol,
woardeur hiel
Schut weer
plezier hef
van de
waterafvoer.
Dus ai ‘et
niet doet,
krieg ie er wel last van…En
‘et vrös al mooi, eindelijk
dan, want het is toch wel gek
da’j nog sloat van de tuun
kunt eet’n in november. Zoen
joar kriegt we eerst niet
weer, denk ik Jannes. Of nog
arger, Bartes… Nou ja, we zult
zien. Mien moeder zei vrogger,
dat ‘et weer veraanderde as
wij as kiender ruzig waar’n.
Ja, die ken ik! Dat zei mien
moe ok, Bartes.
Nou, mien moe
kun hiel wat
hebb’n.
Teeg’nwoordig is
een beetie
drokte bij de
intocht van
Sunterkloas al
normaal. Ach Jannes begun ie
doar alweer oaver? Doar hebt

wij hier in Noordscheschut
gien last van. Die hebt ‘et
‘etröff’n met ‘et weer, zegt
wij hier. Nou bint wij in
Noordscheschut ok niet zoe
snel veur de schienen te
schupp’n. Wij schupt een
aander eerder veur de
schien’n. Kiek moar noar
Melvin Mol op de video. Dan
weet ie ok weer woarumme
voetballers
schienbeschar
mers veur de
schien ’n
hebt. Moar
feitelijk was
er dus niks wieder an de
haand. Ie weet ok niet wat er
allemoale in het spel teeg’n
mekaar wordt uut’ekraamd. Nee,
dat is woar Bartes, moar ai
doa rdeur de beker uut
‘eknikkerd wordt is dat gien
haandige zet. Deur dat gedrag
goa ik niet noar de voetbal.
Dan kan ik net zo goed noar
kickboks’n kiek’n. Ja, ja
Jannes…ieje met oen
vergliekings. Nee, moar
meins’n kienders, we kiekt
toch noar een pottie voetbal.
We mut ons niet zoe snel veur
de schien ‘eschupt vuul’n. Ze
stoat weer op en speult weer
wieder en zo heurt dat. Een
beetie contact heurt erbij.
Toen die zwane uut de wieke
van de Mölenweg ‘ered was,
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waar’n d’r toch gien
voetballers langs ‘ewest, of
wel? Nee Jannes, dat is weer
een aander speulveld, moar die
zwane is gelokkig ‘ered. ‘tWas
nog een jong bieesie, dat kun
ie zien an zien veer’nkleed.
Ie kiekt er nog helemoale wat
poarsig op. Het biest was
best kwiek, moar uuteindelijk
hadd’n z’em dan toch. Ja,
vien ie het
gek, die had
de poote er
half af
hang’n. Het
lek wel
Hunted, dat
programma
woar Rob
Schenk an mit ‘edoane hef.
Doar zug een professioneel
team noar iene die dat team
probeert te ontvlucht’n. Noa
drei daag’n hadd’n z’em dan
toch ok te pakk’n. Zegt dat
nou wat van het team, of van
de vaardigheed’n van de
vluchter. Da’s een goeie
vroage. Moar ik geef het oe
te doen umme ut de haand’n
van zokke speurders te
blief’n. Straks mag dat
programma ok niet meer.
Woarumme dan niet, Jannes? Nou
weet ie wel hoeveule slaaf’n
in de geschiedenis hebt
probeer’n te vlucht’n?
Hoevake mut ik oe nog zegg’n
Jannes: een knecht is gien
slaaf! En een Pieterbaas is ok
gien slaaf. En doarmit basta,
ik begun dat Sunterkloas gedoe

en die Zwarte Piet’n discussie
met oe niet weer opnei!!
Dan wil ik mit oe wel een
aandere discussie op gangs
breng’n, Bartes. D’r wordt in
’t Hoogeveine en umstreek’n
527 boom’n ‘ekapt.
Viefhonderzeumtwintig?! Ai dan
een dikke dartig kuub per boom
rekent en ie vermenigvuldigd
die keer viefhonderdartig
boom’n veur het gemak en dat
verm enigvuldig ie met
viefenzeumtig euro per kuub,
dan zit ie zo op een
honderdtwintigduzend euro! De
gemiente Hoogeveine komp al
die zieke boom’n wel goed
uut…zoe lek het. Doar ku’j wel
een paar rondties van
schaats’n bijveurbeeld. Ja, ja
Jannes, moar in de politiek is
niks zoas
het lek en
spekuleer’
n hef gien
zin. Moar
het is
zeker de
meuite
weerd d’r
iens wat
beter noar
te kiek’n.
En zonder mij al teveule veur
de schien’n ‘eschupt te
vuul’n, kan ik wel zegg’n dat
het mij wel arg begroot, dat
die olde kastanjes an de
Coevorderstroatweg het mut
ontgeld’n. Ik begriep oe
Bartes:”Eigen haard is goud
waard.”
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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.
Daar kun je op de foto met sinterklaas, kleuren, springen,
dansen… en tegen een klein bedrag, €2,50, een eigen
pietenmuts laten maken met je naam erop. Hoe leuk is dat! 😊
Verder aanwezig ranja voor de kinderen en voor de ouders
een lekker kopje koffie/thee…
Met lieve groet, Sinterklaas en mijn zwarte pieten
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5de editie Top2000 avond in Dorpshuis de Cirkel
Op vrijdagavond 28 december wordt alweer de 5de editie van de
Top2000 avond georganiseerd. Een gezellige avond met live muziek
verzorgd door de Top2000 band (Jamsessieband), een uitdagende
Muziekrebus, gezellige Muziekbingo en de enige echte Top2000 kwis.
Na het meedoen van alle 4 de rondes van de Top2000 kwis kun je in
aanmerking komen voor de titel: “Winnaar Top2000 Kwis ‐ 2018" en
mag je naast eeuwige roem ook LP‐bokaal en de enige echtte
Top2000 taart mee naar huis nemen. Deze is gemaakt door onze
eigen bakkertje Dicky Bosman van De Soete Suickerbol. Ook bij de
muziekbingo en muziekrebus is zo’n heerlijke taart te winnen.
Deze avond begint om 20:00 uur waar eerst de Top2000 band tot half
9 live nummers uit de Top2000 spelen. Dan is er al de mogelijkheid
om te beginnen met de muziekrebus en je bingolijstje in te vullen en
gaan wij om 20:30 uur beginnen met de kwis. Je mag per ronde mee
doen maar voor de ‘hoofdprijs’ moet je alle 4 de rondes meedoen.
Je mag per individu mee doen of per groep maar de groep mag niet
groter zijn dan 5 deelnemers. Er mag geen mobiel gebruikt
worden!!!!!!!!!
Tussendoor is er live muziek en na ongeveer 23:00 uur kunnen de
voetjes van de vloer en worden plaatjes draaien met live muziek
afgewisseld.
Dit alles onder genot van wat lekkers bij de “borrel”, gesponsord
door Huls Kosterworst en Smederijen Noordscheschut, gaan wij er
weer een gezellige avond van maken.
Werkgroep Kunst & Cultuur i.s.m. Dorpshuis de Cirkel.
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
‐ 23 ‐

‐ 24 ‐

Erg vonden de kinderen van groep 6 en 8 van basisschool de ” Regenboog” uit
Noordscheschut het vrijdagmiddag echt niet. Lekker een middagje de handen uit de
mouwen steken in het bos en niet de laatste paar uurtjes van de lesweek doorbrengen in
het leslokaal.
En het was niet zomaar een klus, de leerlingen gingen aan de slag met
snoeiwerkzaamheden in het nieuw aan te leggen belevingsbos in Noordscheschut. Dit
gebeurde in samenwerking met landschapsbeheer Drenthe.
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SPAR NOORDSCHESCHUT
DE WINKEL VOOR DE VERSE EN DAGELIJKSE
BOODSCHAPPEN

MAANDAG T/M ZATERDAG OPEN VAN 8.00 TOT 19.00 UUR
ZWARTE DIJKJE 26, 7914 PC Noordscheschut, 0528‐344191

Wist u dat wij uw boodschappen bij u thuis of op uw bedrijf bezorgen?
Dat geld ook voor gekoelde dranken!
U KUNT DEZE TELEFONISCH OF VIA MAIL BIJ ONS BESTELLEN.

Daarnaast kunt u ook de door u zelf verzamelde en betaalde
boodschappen bij ons achterlaten. Wij zorgen ervoor dat deze bij u
thuis bezorgd worden.
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Voorzieningen en activiteiten voor
ouderen
De SWW biedt verschillende diensten, voorzieningen
en activiteiten voor ouderen, onder andere op het
gebied van ontmoeting en ontspanning.
Dagontmoetingen

Om allerlei redenen kan het voor ouderen soms moeilijk zijn om deel te nemen
aan activiteiten, zoals een ouderensoos. Anderen voelen zich thuis vaak alleen
of kunnen niet zonder de steun van een ander en hebben daarom wat extra
begeleiding nodig voor een prettige en zinvolle dagbesteding. Deze mensen
kunnen deelnemen aan een Dagontmoeting. Dit betekent dat u een of twee keer
per week een vaste locatie buitenshuis bezoekt, waar u samen met anderen de
dag of een dagdeel doorbrengt. Het is fijn om andere mensen te ontmoeten en
eventueel samen te eten en/of iets ontspannends of creatiefs onderneemt.
Op verschillende locaties in de gemeente worden activiteiten voor
ouderengeorganiseerd.
Maaltijdvoorziening

Goed en gezond eten is belangrijk. Wanneer het koken problemen oplevert,
kunt u met tafeltje-dek-je van de dienst maaltijdvoorziening toch een goede en
gezonde maaltijd krijgen. Een groep(je) ouderen kan samen met de dienst
maaltijdvoorziening een zogenaamd Samen Eten restaurant organiseren. Dit
betekent dat u van tijd tot tijd gezellig samen kunt eten op een vaste locatie, en
dat is niet alleen voor senioren!
Samen op Pad

Als boodschappen halen voor u moeilijker wordt, kunt u daarbij hulp krijgen
van Samen op Pad.
Vrijwilligers thuis

Bij de Vrijwillige thuisondersteuning kunt u ook de hulp aanvragen van een
vrijwilliger. Deze komt bijvoorbeeld een keer per week voor een bezoekje of
een activiteit bij u langs. U kunt samen een wandeling (met rolstoel) maken,
samen een spelletje spelen, een boek voorlezen etc.
Klussendienst

De klussendienst helpt bij kleine klusjes in en rond het huis. Ook een
tuinabonnement behoort tot de mogelijkheden. Door de hulp van vrijwilligers
werkt de klussendienst tegen een aantrekkelijke prijs.
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Peuterspeelgroep De Skutterties
We zijn begonnen met het thema “Reuzen en Kabouters”. In dit thema staan
de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ centraal.
Deze begrippen worden uitgewerkt door het thema te starten met een
voorleesverhaal over een kabouter en een reus. Het is van belang dat de
kinderen een beeld hebben van wat een kabouter en wat een reus is, want
niet alle kinderen kunnen zich hier iets bij voorstellen.
Het knieboekverhaal ‘Kabouter Bim’ en de ondersteunende prenten uit de
voorleesactiviteiten maken de begrippen ‘reus’ en ‘kabouter’ duidelijk.
Naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de slag met de
begrippen ‘groot’ en ‘klein’.

Wat sluit er nu mooier aan bij dit thema dan een herfstwandeling in ons
mooie Belevingsbos. De oudercommissie had een hele mooie route uitgezet
die te volgen was via de wegwijskabouters.
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Tijdens de route waren er allerlei opdrachten voor de peuters. Zoals luisteren
naar de geluiden die je hoort in het bos, over de sloot springen (net alsof
natuurlijk), bij een dikke of dunne boom je handen of je armen er omheen
passen. Ook was er een plaatjes bingo met voorwerpen uit het bos. De
kinderen mochten deze zoeken om zo de Bingo kaart vol te krijgen.
Aan het eind van de wandeling was er voor elke peuter een kabouterdiploma
en een leuke windgong in de vorm van een kabouter.
We hebben onder een heerlijke herfstzon genoten van een prachtige
wandeling en het mooie bos!

Tijdens de zes weken van dit thema komt het begrip groot en klein heel vaak
voorbij. Zo gingen we oefenen met grote reuzenstappen en kleine
kabouterstapjes.
We hadden verschillende grote en kleine voorwerpen zoals borden, kopjes,
boeken, tassen, een grote broek van de reus en een kleine broek van de
kabouter. De kinderen mochten dan een groot en een klein voorwerp
aanwijzen.
Om ook de herfst niet ongemerkt voorbij te laten gaan hebben we
geprobeerd om bepaalde onderdelen met voorwerpen uit het bos uit te
voeren.
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Ze mochten benoemen wat de grootste kastanje, dennenappel of eikel was en
wat de kleinste.
Deze begrippen vonden ze nog wel moeilijk.
Voor de motoriek was er een bewegingsspelletje waarbij de kinderen hun
evenwicht moesten bewaren. Ze mochten op een strandbal gaan zitten en
heen en weer bewegen. Voor sommige kinderen was dit geen enkel probleem
maar voor anderen was het nog wel even wennen.
Ondertussen zijn we ook druk bezig geweest met een lampion voor St.
Maarten. Eerst mooi versieren door er leuke figuurtjes op te plakken en
daarna knippen. De ouders werden uitgenodigd voor de première van de
lampionnenshow en u heeft ze vast kunnen bewonderen tijdens St.
Maarten.

Wijziging aanmelden nieuwe peuters
Er is geen leeftijd meer verbonden voor het aanmelden van nieuwe peuters.
Voorheen was dit vanaf 2 jaar maar deze regel is nu vervallen.
Aanmelden kan via onze website
www. spelerwijs‐hoogeveen.nl
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Houden de bomen hun blaren lang,
wees voor een strenge winter bang.
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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.
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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Oproep stratenvertegenwoordigers
Tijdens de evaluatie van de feestweek 2018 hebben wij afscheid van enkele
stratenvertegenwoordigers genomen en enkele nieuwen mogen
verwelkomen.
De straten die nog geen stratenvertegenwoordiger hebben zijn:
1. Drostenraai
2. De Lossing
3. Van der Sluisweg
4. Coevorderstraatweg
5. Mr. Sterkenweg/ Dirk ten Heuvelstraat/Rahderweg
6. Hoveniersland
Woensdag 23 januari 2019 hopen wij nieuwe straten(vertegenwoordigers) te
mogen verwelkomen.
Voor vragen kunnen jullie terecht bij Roelof Krikken (06‐24808009) of Hilma
Hooijer (06‐13452005)

Bericht apotheek Tjan m.b.t. de feestdagen.
Op 24 december 2018 en 31 december 2018 is het Servicepunt
van apotheek Tjan in Noordscheschut geopend van 9.30 11.30 uur en van 14.00 – 15.00 uur. Apotheek Tjan in
Hollandscheveld is deze dagen geopend tot 16.00 uur.
De kerstdagen en nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.
Voor spoedgevallen kunt u buiten onze openingstijden terecht
bij de Spoedzorgapotheek in de centrale hal van het ziekenhuis
Bethesda (0528-286411).
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We hebben een oplossing gevonden voor de verkoop van
gasflessen, petroleum en mengsmering
Vrijwel iedere zaterdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 zijn we
aanwezig voor de verkoop van gasflessen, petroleum en
mengsmering.
Verder op werkdagen 's avonds op afspraak , contact overdag
tot 18:30 uur via sms op 06‐48714297 ( telefoon wordt niet
opgenomen i.v.m grotendeels vd dag niet bereikbaar zijn,
sms’jes worden z.s.m beantwoord) of na 18:30 tot 20:00 uur,
bellen 0528‐341366

Tankshop de Jonge

De Chr. Gereformeerde kerk verkoopt ook dit jaar weer mooie kerststukken.
Wij doen dit op vrijdag 14‐12 van 16.00‐19.00 bij de kerk aan het Zwarte Dijkje
Wilt u er zeker van zijn dat u met een mooi stuk naar huis gaat dan kunt u ook
een bestelling bij ons plaatsen voor 13‐12.
Ook kunt u op donderdagmiddag 13‐12 uw eigen schaal/pot brengen om deze
op te laten maken.
Bestellen kan via telefoonnummer 06‐12572380
of mail mveck77@gmail.com
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Seizoen 2018-2019
IJsvereniging Noorscheschut
Het bestuur van de IJsvereniging Noordscheschut roept al haar leden op voor het
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op
Dinsdag 11 december 2018 om 20.00 uur
in ons clubhuis aan de Boogerdweg 8 te Noordscheschut.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door voorzitter.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017.
Ingekomen stukken.
Bestuursmededelingen.
Jaarverslag door secretaris.
Financieel overzicht 2018:
a. Financieel verslag boekjaar 2017-2018.
b. Begroting boekjaar 2018-2019.
7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid van de
kascontrolecommissie.
8. PAUZE.
9. Voorstel: Investering nieuw hekwerk rondom terrein.
10.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar:
Dhr. E. Mulderij
Aftredend en niet herkiesbaar:
Mevr. H. Giethoorn
Dhr. J. Boertien.
Voor de nog niet ingevulde vacatures stelt het bestuur de volgende
kandidaten voor:
Mevr. G. Benjamins
11.
Rondvraag.
12.
Sluiting.
Het bestuur van de IJsvereniging Noordscheschut.
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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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SCHAATSEN -----SLIJPEN

SCHAATSEN -----SLIJPEN

tevens diverse maten gebruikte Hoge en
Lage Noren.
Verstelbare Combi Noren.
Kinderschaatsen o.a. IJshockey,
Kunstschaatsen, Houtjes, Glijders, enz….
OUDEJAARSDAG--MOBIELE CARBITBUSSEN,
Diverse maten. Bel of kom even langs
TEL. 06-25577355 OF 06-34846724.
A.LOOPERS, COEVORDERSTRAATWEG 45,
NOORDSCHESCHUT.

‐ 49 ‐

KLEURPLAAT
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Kerstconcert
Vrijdag 21 december
Op vrijdagavond 21 december vindt het jaarlijkse kerstconcert van
Chr. muziekvereniging Irene plaats. Dit jaar verzorgen we het kerstconcert
samen met gospelkoor Living Lord Singers uit Diever.
Living Lord Singers is een enthousiast en verrassend koor dat bestaat uit 24
leden, afkomstig uit de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel. Het koor
staat onder leiding van Carola Tavenier.
We kijken er naar uit om met jullie op een muzikale manier de kerstperiode in
te gaan.
We zien je graag verschijnen op vrijdag 21 december in de Cirkel te
Noordscheschut. Aanvang: 19.30u
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

November 2018:
22‐11 Bingo
Boules Doar
24‐11 Sinterklaasintocht Ondernemersver.
December 2018:
14‐12 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
14‐12 Kaarten
Supp.ver. Voetbalv
20‐12 Bingo
Boules Doar
23‐12 Koppeldarttoernooi Café Troost
28‐12 Kaartmarathon Supp.ver. Voetbalv
28‐12 Top2000avond De Cirkel
29‐12 Snerttoernooi Boules Doar
Januari 2019:
11‐01 Kaarten
11‐01 Jamsessie
12‐01 Oud Papier
24‐01 Bingo
Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

Supp.ver. Voetbalv
Jamsessie N. Schut
Scholen/muziekver.
Boules Doar

Kantine Boules Doar

Rondom de Sluis

De Cirkel
Kantine
Kantine Boules Doar

Café Troost
Kantine
De Cirkel
Kantine Boules Doar

Kantine
De Cirkel
Gehele dorp
Kantine Boules Doar

Tijd.
20:00
14:30

20:30
20:00
20:00
14:00
10:00
20:00
10:00

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

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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