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De volgende Bengel verschijnt vanaf 16 juli 2019

Kopij binnen op 9 juli 2019 !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van de vereniging Vrouwen van Nu – afd.
Noordscheschut. (De bengel wordt geniet op 16 juli 2019 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:
En zo zijn wij al beland in de maand juni, een maand waar vele
activiteiten ten einde lopen en een wel verdiende vakantie wordt
ingelast. Dus even geen Bingo of Jamsessies avonden meer. (misschien nog een
optreden bij de sluis). Boules Doar houdt traditie getrouw op de 1ste zaterdag van
juli het NK toernooi en dat is een mooi begin van de zomervakantie. In augustus is
er natuurlijk weer de feestweek en afgelopen pinksterweekend hebben wij al even
warm kunnen draaien met 2 muziekavonden en een kindermiddag.
A.s. zaterdag 22 juni wordt er voor het eerst op het gerenoveerde Zwarte Dijkje de
Zomerbraderie gehouden en dat is voor iedereen weer even zoeken naar een vaste
opstelling en route hoe te lopen maar dat zal vast goed komen. Net voor de
zomervakantie wordt nog de Wandel 3 daagse georganiseerd op 25‐26‐27 juni en
heeft de organisatie weer prachtige routes uitgezet van 4 of 8 km, dus voor
iedereen te doen. En wat ook heel leuk is om de Imker dag te bezoeken. (zie voor
meer info blz. 30)
Normaal is dit de tijd van EK of WK voetbal van mannen maar wij zijn nu helemaal
in de ban van de WK vrouwen voetbal en op moment van dit voorwoord schrijven,
hebben ze nog maar 1 wedstrijd gespeeld en gelukkig nipt gewonnen. En de
keepster was de ster van de avond want zij heeft heel wat ballen tegen gehouden.
Het is maar goed dat ze mij niet op doel hadden gezet want de allereerste
wedstrijd van het vrouwenteam van HZVV was ik keepster. Denk jaren 1982/1983.
De eerste wedstrijd kreeg ik 30 doelpunten om de oren, zelfs als de laatste ‘man’
terug schoot liet ik die nog door. ( moet wel zeggen dat ze dan ook wel keihard de
bal terugspeelde ). Maar die wedstrijd daarna moesten wij tegen
Noordscheschut, toen al aan de top en daar verloren wij met 2‐0 van, netjes toch.
Maar ik hou het dus wel bij flink juichen voor de Oranje Dames.
Verenigingen denken jullie aan jullie agenda schema’s toe te sturen.
(Bingo/kaarten enz) kunnen wij dat melden in de agenda.
Iedereen een fijne vakantieperiode toegewenst.
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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Op 25 26 en 27 juni hopen we in Noordscheschut weer de
avond wandel3daagse daagse te houden.
Start: is bij Het Blokland.
Starten tussen 18:00 en 18:30.
Kosten zijn 3 euro pp.
Er zijn weer 2 routes uitgezet per avond ± 4 en 8 km.
Onderweg wordt u weer verrast met iets te drinken. Het is
verstandig om dichte schoenen te dragen.
We hopen u allen te ontmoeten.
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Wat speelt er in de Hoogeveense raad?
De afgelopen weken zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest in de
Hoogeveense gemeenteraad.
Regiodeal Drenthe
De raad heeft ingestemd met deelname aan de Regiodeal Drenthe. Deze deal is
gesloten tussen het rijk, de provincie en zes gemeenten in Zuid en Oost Drenthe en is
bedoeld om de regio te versterken. De zes deelnemende gemeenten melden
projecten aan voor de deal met een gezamenlijk maximale waarde van € 10 miljoen.
De bijdrage van de gemeente Hoogeveen is in totaal circa € 1,8 miljoen gedurende de
looptijd van deze deal die vier jaar is. De provincie verdubbelt de bedragen tot
maximaal € 20 miljoen en het rijk verdubbelt de bedragen vervolgens tot maximaal €
40 miljoen. In Hoogeveen hebben we afgesproken dat we alleen projecten aanmelden
die we toch al doen, waardoor we geen extra uitgaven krijgen.
Mobility Mentoring
De raad is geïnformeerd over Mobility Mentoring: een nieuwe manier van begeleiding
bij armoede. In Hoogeveen is onlangs een pilot gestart met een looptijd van één jaar
voor deze nieuwe werkwijze. Mobility Mentoring start vanuit de wetenschap dat de
hersenen minder goed gaan functioneren op het moment dat iemand in de
(financiële) stress zit. Bij de oude manier van hulp verlenen zegt een hulpverlener: "Jij
hebt dit probleem. Doe wat ik zeg en je problemen worden opgelost." Bij Mobility
Mentoring vraagt de hulpverlener: "Wat is volgens jou jouw probleem?"'
De financiële problemen worden gestructureerd en stap voor stap aangepakt. Er
wordt bijvoorbeeld met een schema gewerkt met daarop acht leefgebieden: wonen,
gezin, gezondheid, sociaal netwerk, schulden, spaargeld, opleiding, inkomen. Per
gebied geeft de cliënt aan waar hij staat. Als de cliënt het hele schema heeft ingevuld,
kijkt de hulpverlener met de cliënt wat hij wil veranderen. Vervolgens wordt er
gestructureerd en in stappen gewerkt aan het helstel.
Energietransitie
Ameland heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 zelfstandig in zijn
energievoorziening te zijn. Het college van burgemeester en wethouders en de raad is
tijdens een bezoek aan Ameland geïnformeerd over de energietransitie op dit eiland.
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Bartes en Jannes
Hé Jannes! Hé Bartes, ik heb oe
een tied niet ‘eziene. Dat
klöpt. Is er nog wat gebeurd
dan dizze daag’n? Nou jazeker!
Die voetballers die hebt er noa
een moatig seizoen toch nog wat
van weet’n te bakk’n. En
waarachtig muss’n ze op bezuuk
in Spijkernisse umme doar nog
mit te ding’n noar de

wat hef dat
er
mit te maak’n? Nee, Jannes zo
bedoel ik dat niet. Ik bedoele
dat ze nou beter nog e’em een
pas op de plekke mut maak’n,
zodat ze volgend speuljoar
uutblinkt in de competie. Ze
hebt er weer goeie speulers bij
‘ehaald. Moar Spijkernisse is
ja Rotterdam? Ja, “onder de
rook van Rotterdam”, nuumt ze
dat. Ie kunt er zo mit de metro
hin vanuut Rotterdam. Nou, dat
hin en weer getjak kost toch ok
allend moar geld? Dat is woar,
moar een prestatie blef het. Ze
hebt het goed ‘edoane. Het zul
mooi weez’n as ze iens een
mooie foto in de Bengel goat
zett’n met de naam’n d’r onder.
Doar zeg ie zo wat Bartes. Ik
wus nooit, dat ai zo van de
voetbal waar’n. Ai’t al Jannes.
Moar ie kiekt nooit. Er is ok
nog zoeveule aanders moois
Jannes. Ja, dat is woar,
H Bartes, zoals vissen. Ja, doar
nuum ie wat.
oofdklasse! En….? Ze hebt ‘et
an de broek ‘ekreeg’n met drei Moar ie hebt inderdoad
teamsport’n en individuele
– nul. Dus die Hoofdklasse
wordt het nog niet? Dat hebbie sport’n. Ai nou die Henry
goed, Bartes... Moar doar hoef Rutgers neemt. Joar’n lang
lekker ‘evoetbald en die komp
ie helemoale niet rouwig umme
te we’en, Jannes, want dat team er later achter dat die nog
hef potentie. Potentie? Ja, wat beter kan hardloop’n. Die wint
in Klazienaveen op de de halve
dach ie dan, ze hebt bijna
marathon met oavermacht met een
allemoale al een meid en
tijd van 1.10,04.
sommigen hebt al kiender. Dat
bint allemoale jongkeerls, moar
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Nummer tweie komp 3 minuut’n
later binnen. Dan zit Henry al
lang en bried and de koffie.
Mieters Bartes, moar dan löp
hij net zoe hard, of nog harder
as ik op mien daagse fietse
fietse. Ja, moar dat fiets’n
van oe is ok moar net tuss’n
deur ried’n en umme donder’n
in, Jannes. Ja, dat
is woar. Ik mut de
baand’n moar iens
oppomp’n.
Varders nog neis,
Jannes? Ja, op ‘et
Zwarte Diekie hebt
ze ok weer een paar
stien’n verlegd. Ze
blieft doar bezig.
Wat is doar toch an
de haand. En die
dikke stoepraand die zet ze ok
moar niet an mekaar. Ach, ie
mut er een beetie vertrouwen in
hebb’n. Het stiet nog niet
stille, hè. Nee, dat is woar,
ze poat er plaanties, maakt wat
putt’n geliek, moar er zit gien
schot in. Ik denke dat de
planner een vakaantie hef. Denk
ie dat? Dan denk ik dat die
emigreerd is. Goed dan, aander
onderwarp.
Wat ik wel mooi viene is dat we
een neie patatboer hebt,
Bartes. Wat!? Hebt wij een neie
patatboer, Jannes? Ja,
patatboer Margriet. Oh, moar
dat is een patatboerinne,
Jannes! Bartes ik hol mij
genderneutraal. Ja, ja, moar ik
kan het verschil wel goed zien
heur, Jannes. Moar Bartes, het
is echt op’eknapt. Het is

helemoale meer Rock & Roll.
Rood‐witte kleur’n met zwart‐
wit geblokte vloere, mooie
barkrukk’n. Allend de Cadillac
ontbrek nog. Hé Jannes des
Bouvrie in de dop, smak de
patat wel wat dan? Zekers! Dan
hef Troost er een concurrent
bij? Ja, dat weet zo net nog ik
niet. De tied zal het
uutwiez’n. Umme eerlijk te
weez’n gun’t we Margriet veule
succes en lat ze er moar
volledig veur
goan.
Moar Bartes, ie
zeid’n lest ok,
dat ai wel graag
een pizzaria, of
een kababzaak in
dat paand woll’n
zien. Ja, en…?
Nou dit is een
patatzaak. Nou
en…? Is dat dan
niet een beetie hypocriet van
oe? Wat is dat nou weer veur
een domme opmarking, Jannes!
Teeg’n de tied dat ik hier alle
ondernemers kan bepaal’n, wordt
ik burgemeester van
Noordscheschut. Elke ondernemer
hier in Noordscheschut, dus
elke ondernemer drag letterlijk
en figuurlijk een stientie bij
an een goed leven hier in
Noordscheschut! En doar mut we
mieters zunig op weez’n! Lat
dat e’m dudelijk weez’n. Ja, ja
Bartes, moar ik dacht…Ja, dat
doe ie vaker Jannes. En ja, ik
hol veule van pizza, moar dat
denk’n mut ie nou moar e’em an
een peerd oaver loat’n.
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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

Inloopavond plannen woningbouw Noordscheschut
De gemeente is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om nieuwe
woningbouw te realiseren in Noordscheschut. De beoogde locatie is gelegen
aan de Boogerdweg/Modderwijk.
Op verzoek van en in samenwerking met een aantal inwoners van
Noordscheschut en Plaatselijk Belang Noordscheschut zijn we begonnen met
het maken van een stedenbouwkundige verkaveling.
Dit plan willen we graag aan u laten zien. U wordt uitgenodigd om op maandag
1 juli 2019 tussen 19.00 en 21.00 te komen kijken. Vanaf 19.00 uur zijn we
aanwezig in dorpshuis De Cirkel. U kunt tijdens de inloop het plan bekijken en
vragen aan ons stellen.
U kunt eventueel ook uw belangstelling voor het bouwen van een woning op
dit perceel aangeven. Het bouwen van een vrijstaande of twee‐onder‐één kap
woning behoort beide tot de mogelijkheden.
Daarnaast is er informatie te verkrijgen over het nieuwbouwplan op
deze locatie voor patiowoningen door Vadémo. Ook worden er vier
huurwoningen gebouwd door Domesta. Beide ontwikkelaars zijn
aanwezig op deze avond om uw vragen te beantwoorden.
Heeft u nog vragen over deze uitnodiging? Neemt u dan contact op met
projectleidster Jeanette van Slochteren
(j.van.slochteren@dewoldenhoogeveen.nl).
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Hallo Schutters en wie maar mee wil,
Over ruim 4½ maand is het weer zo ver, dan willen we op de
3e vrijdag in september (20 september) ons jaarlijkse reisje
maken.
De commissie gaat, zoals elk jaar, weer een leuke reis
uitzoeken,
dus zal het weer een verrassingstocht worden.
Verdere mededelingen komen in de Schutse Bengel van de
maand juni te staan.
Hebt u zin om mee te gaan, geeft u zich dan op bij één van
onderstaande personen:
Puck Prins,

J. Naardingweg 5-007 0528-341523

Tineke Claus,

v. Marleweg 21,

Lubbert Vaartjes, Hollandscheveld
De reiscommissie
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0528-341894
0528-342224

o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
‐ 17 ‐

Zwarte Dijkje 39
7914 PB Noordscheschut
Tel. 0528‐343158
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Belevingsbos Noordscheschut,
Afgelopen seizoen hebben wij weer veel werkzaamheden
kunnen verrichten. Zo zijn alle bomen die door de Essen
sterfte zijn omgewaaid of om gezaagd uit het bos gehaald
waar dat nodig was. Ook hebben wij boomstammen laten
liggen omdat ‘dood hout leeft’ en dit goed is voor het
ecosysteem. Er zijn 2 extra padden aangebracht in vak 7 + 8.
Dit i.v.m. het aan te leggen Peuter‐ en Kleuterpad. Er zijn al
een paar kleine speelobjecten gemaakt en dit wordt langzamerhand uitgebreid.
Helaas mogen wij niet zomaar van alles neer zetten in het bos i.v.m. de veiligheid,
hierin werken wij nauw samen met de Gemeente Hoogeveen, maar daardoor duurt
het iets langer voor er ook daadwerkelijk iets geplaats kan worden.
Ook willen wij zoveel mogelijk speelobjecten van natuurlijk materiaal maken en het
liefst van onze ‘eigen’ bomen. In het najaar moeten er een aantal bomen gekapt
worden om de veiligheid van de wandelaars te waarborgen en dit hout zou dan
eventueel gebruikt kunnen worden voor nieuwe speelobjecten.
Er is in de maand mei een extra dam aangelegd bij de waterberging om zo het
onderhoud aan de waterberging beter te kunnen uitvoeren. De kikkerpoel is de
afgelopen periode ook flink aangepakt met hulp van vele Noordscheschutters en dit
is een prachtig stukje bos geworden. Daarnaast zijn wij een pad ingeslagen om
natuurlijke bermen en oevers te creëren en te behouden. Er bloeien al vanaf maart
prachtige bloemen, van “Look zonder Look”, gele “Waterlissen”,
“Dagkoekoeksbloem” en dit jaar volop aanwezig , het “Vingerhoedskruid”. En nog
veel meer prachtige bloemen. Wij hopen daarmee dat wij veel insecten aantrekken
en houden en daarmee vergroten wij het aantal soorten vogels die gaan nestelen in
ons bos ook weer.
Wij zijn druk bezig om 2 wandelroutes af te ronden, de palen staan er al en hier
komen wandelbordjes aan voor 2 routes. Elke route is ongeveer rond de 2,5 km. De
gele laarzen route is de ‘ Strune route’ en gaat door en over kleine paadjes en de
blauwe wandelschoenen route gaat over de gangbare paden van ons bos.
In september gaan wij voor alle kinderen een “Slootjes dag” organiseren, hier meer
over in de Schutse Bengel van augustus en op 2 november doen wij weer mee met
de Landelijke Natuurwerkdag.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paula Benjamins
plmbenjamins@hetnet.nl of M: 06‐ 17451066

‐ 19 ‐

ONDERNEMER STELT ZICH VOOR …

Hallo,
Ik wou me even via deze weg voorstellen aan jullie.
Ik ben Margriet Winkel 39 jaar en moeder van 3 kinderen. Kom uit Hoogeveen
en geboren in Noordscheschut.
Ik heb snackbar Royal overgenomen en heet nu snackbar Margriet. Ben
8/6/2019 open gegaan aan het Zwarte dijkje 22. Ik doe het samen met mijn 2
dochters Leida en Dientje. Het is voor ons alle 3 nog nieuw maar we gaan ons
best voor u doen en hopen u hier te verwelkomen in onze snackbar.
Groetjes Margriet Winkel
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Beste Noordscheschutters,
De zomervakantie staat voor de deur en voor vele vereniging en
vrijwilligerswerk betekent dit een zomerstop en even geen activiteiten en/of
vergaderingen meer voor een aantal weken.
Afgelopen eerste halfjaar hebben wij als Smederijen weer mooie initiatieven
mogen goedkeuren die mede met financiële hulp van Smederijen tot mooie
activiteiten of initiatieven zijn uitgewerkt. Zoals de filmdag en kinderbingo
middag voor alle kinderen, of de prachtig gevulde bloemenbakken rondom de
sluis en een aantal activiteiten van Stichting Ouderwerk Noordscheschut. Ook
de aankomende wandel 3‐Daagse, de kinderdagen en de zeskamp spelletjes in
de Feestweek, worden mede mogelijk gemaakt door Smederijen.
Voor iedereen is het altijd niet duidelijk wat er mogelijk is via Smederijen om te
worden ondersteunt in organiseren van activiteiten en/of het aanschaffen van
materiaal. Daarom staan wij als werkgroep Smederijen Noordscheschut
aankomende Zomerbraderij met de Smederijen Caravan en kunnen jullie bij
ons ‘aanschieten’ met vragen of ideeën om zo te kijken wat mogelijk is.
Hilbert Zilverberg, Jan Vaartjes, Annette Bartels en Paula Benjamins staan voor
u klaar.
Verder wijzen we er nog maar eens op, dat er nog er nog een plaats
beschikbaar is in de initiatiefgroep en wij zoeken iemand die middenin de
basisschoolleeftijd zit om juist die doelgroep ook goed vertegenwoordigt te
hebben binnen de initiatiefgroep worden.
Het kost niet al teveel tijd en je maakt zo toch deel uit van een leefbaarder
Noordscheschut. Ook de jongere Noordscheschutter vanaf 18 jaar zijn van
harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Bert Marissen.
bert.marissen@hetnet.nl
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Heeft u binnenkort een familiedag of
een ander feestje?
Dan kunt u de speeltuin huren!!
De huur van de speeltuin bedraagt €15,00 per dagdeel. Het is mogelijk om de
tent erbij te huren voor €15,00 extra per dagdeel. We vragen dan vooraf een
bedrag van €20,00 borg, die u natuurlijk terug krijgt wanneer de tent in goede
staat is na gebruik.
De speeltuin wordt alleen verhuurd buiten de openingstijden.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jarno Smit
Jan Naardingweg 30 0528‐264150
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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.
‐ 23 ‐
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Sponsorloop Edukans.
Omdat onze school dit jaar 25 jaar bestaat maken we gedurende het schooljaar
25 zilveren koffertjes open. Daar zit dan een traktatie, een opdracht of iets
anders in. In koffer 22 zat de opdracht om een sponsorloop te organiseren. Het
doel zou Edukans zijn, een organisatie die het onderwijs in ontwikkelingslanden
probeert te verbeteren.
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Op maandagavond 23 mei was het dan zover. Heel veel kinderen hebben
meegelopen met de sponsorloop. Er waren ook heel veel ouders, grootouders
en andere belangstellenden om de kinderen aan te moedigen. En wat hebben
de kinderen veel geld bij elkaar gebracht. Tot nu toe staat de teller op

€2400,‐!
Kinderen en gulle gevers: allemaal heel hartelijk bedankt!

Wie nu zijn vel niet brandt, staat straks als
een bleekscheet op het strand.
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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 woensdagmiddag
13.30 - 14.30 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

GEFELICITEERD!
Aan alle geslaagden......... van harte gefeliciteerd 🎈en geniet ervan ..........
voor alle herkansers ....... heel veel succes................. en voor alle gezakte
examenkandidaten.........hopelijk dat de vlag er volgend jaar wel goed mag
bijhangen.
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Hallo Schutters en omwonende van Noordscheschut.
Het is bijna weer zover, op zaterdag 6 juli organiseren wij weer het
jaarlijkse evenement de “NK BOULES” bij jeu de bouleclub Boules
Doar.
We beginnen om 10.30 uur en melden vanaf 10.00 uur.
Prijs is 3 euro per persoon en we spelen 5 ronden geloot.
Hierna nog een finale ronde voor de bovenste 8 van het klassement.
Na afloop hebben we een DJ en zanger Mathijs Laverman.
Tot ziens.

Groet,
Piet van der Helm
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Peuterspeelgroep De
Skutterties
Na de meivakantie zijn we gestart met
het thema “Dit ben ik”.
In dit thema staat het lichaam centraal. De kinderen kijken naar de
verschillende delen van het lichaam, kijken wat je hier mee kunt doen, en
praten hierover. Ze poetsen bijvoorbeeld hun tanden, ruiken met hun neus,
bekijken hun eigen lichaam in de spiegel, maken hun gezicht schoon en kijken
afwisselend boos en blij.
Bij de introductie had Puk een klein spiegeltje in zijn rugzak. De kinderen
mochten er ook in kijken en vertellen wat ze in de spiegel zagen. Kun je je
helemaal in de spiegel zien? Of alleen je gezicht?
Voor sommige kinderen nog wel moeilijk om te vertellen wat ze zagen.
Bij het voorlezen van het Knie boek verhaal “Trompie wil spelen” hebben we
gekeken of de kinderen de begrippen groot/klein en lang/kort konden
benoemen.
In het onderdeel “Ontdekken” mochten de kinderen aan verschillende dingen
ruiken zoals een ui, takje munt, dropjes, parfum en zeep. Vind je het lekker
ruiken of stinkt het?
Het is altijd spannend als Puk iets in zijn rugzak heeft zitten. Deze keer had hij
een tandenborstel mee. Wat doe je met een tandenborstel, wanneer gebruik
je hem en wat ben je nog meer nodig als je gaat tandenpoetsen? We hebben
met de kinderen tanden gepoetst en daarna mochten ze de tandenborstel
meenemen naar huis.
In de kring mochten de kinderen de lichaamsdelen van Puk benoemen. We
hadden verschillende maten papier om Puk op te tekenen. Op een
memoblaadje ging dit niet lukken en na nog een aantal te kleine papieren
hadden we toch een vel waar hij wel helemaal op getekend kon worden.
Soms kunnen we een onderdeel invullen tijdens een vrij moment voorlezen.
Bij het boek “Bang Boos en Blij komen er hele leuke reacties op de vraag of je
wel eens bang, boos of blij bent. Zo kunnen we invullen of het kind vertelt
over zijn gevoelens.
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In het onderdeel “Ontdekken” hebben we geoefend met de begrippen dichtbij
en ver weg. Ze mochten benoemen of een voorwerp dichtbij hen stond of dat
het ver weg stond. Voor sommige kinderen nog een moeilijk begrip.
Tussen alle vrije dagen, feesten en ons uitstapje door zijn we met het
Vaderdag cadeau begonnen want voor je het weet is het al weer zover.
We hopen ook de vaders dit jaar te verrassen met een leuk cadeautje.
In de laatste week van ons thema mochten de kinderen met hun blote voeten
voelen in een bak met zand, stro en verf. We doen deze activiteit in een klein
groepje van drie á vier kinderen tegelijk.
Maar bij het klaar zetten van alles stond iedereen er al bij te kijken kwam de
vraag: “Juf , wat gaan we doen?”.
Het was leuk om te zien dat alle kinderen het aandurfden om in alle bakken
te stappen en te benoemen hoe het voelde.
Na de verf bak mochten ze op een papier gaan staan en zo werd een afdruk
van hun voeten gemaakt.
Aanmelden nieuwe peuters
Er is geen leeftijd meer verbonden voor het aanmelden van nieuwe peuters.
Aanmelden kan via onze website
www. spelerwijs‐hoogeveen.nl
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Overstap ‐ gezinsdienst.
Thema: " De volgende stap"
Zondag 14 juli ‐ 9.30 uur.
Gereformeerde Kerk Noordscheschut.
Voorganger: Hans Lowijs.
M.m.v. Band Online.

Vakaansie
In de vakaansie goat wy op pad
Noar de barg’n ,de zee,of noar een grote stad
Of noar een van de waddeneilaan’d van ons eig’n laand
Doar lope wy dan te zuul’n deur het mulle zaand
Maar mit een dag of wat begunne wy wat te mokken
Dan denk ik wat doek ik nog te sjokken
Wy struunt deur een dorp en dan denk ik woarumme loop ik
hier, woarumme ?
Ik bin toch t ,allerliefste op mien eigen achterumme !
JBS
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT JULI 2019
Kerk:

Chr. Geref. Kerk

Herv. Kerk
Noordscheschut
/Nieuweroord

Datum:

Locatie:

Tijd:

Zo. 7 juli

Zwarte Dijkje

Zo. 14 juli

Zwarte Dijkje

Ds. A. Hilbers
Ds. L. van Dalen
ds. C. Cornet
ds. C. Cornet

Zo. 21 juli

Zwarte Dijkje

10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.00 uur

Zo. 28 juli

Zwarte Dijkje

10.00 uur
19.00 uur

n.n.b.
n.n.b.

Zo. 7 juli

Rehoboth

10.00 uur

Zo. 14 juli

Geref. kerk
Immanuelkerk
Rehoboth

19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Geref. Kerk
Rehoboth
Immanuelkerk
Rehoboth
Geref. Kerk

09.30 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

Ds. N. Noorlander –
Onstwedde
Ds. F. den Oudsten ‐ Enter
Ds. W.J. Bakker
Dhr. M. v. Heijningen ‐
Dorkwerd
Ds. W.J. Bakker
Ds. J.A. Geerts ‐ Zalk
Dhr. H. Lowijs
Ds. J. Snaterse ‐ Hoogeveen
Ds. J. de Kok – Wilsum

Rehoboth

19.00 uur

Dhr. H. Lowijs

Zo. 7 juli

Drostenraai

Zo. 14 juli

Drostenraai

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Ds. Oberink ‐ Urk
Ds F. Den Oudsten ‐ Enter
Dhr. H. Lowijs

Zo. 21 juli

Drostenraai
Rehoboth
Immanuelkerk

09.30 uur
19.00 uur
10.00 uur

Ds. W.J. Bakker
Ds J.A.Geerts‐Zalk
Dhr. H. Lowijs

Drostenraai
Rehoboth

09.30 uur
19.30 uur

Ds J.de Kok‐Winsum
Dhr. H. Lowijs

Zo. 21 juli
Zo. 28 juli
Zo. 4 aug

Geref. kerk

Zo. 28 juli
Zo. 4 aug
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Voorgang(st)er:

Bijzonderheden:
Voorbereiding H.A.
H.A.
Nabetrachting H.A.

ds. R.J. Soeters
ds. J.J. Lof

Interk. themadienst

Doopdienst

Gezamenlijke dienst
Gezamenlijke dienst
Gezamenlijke dienst
Gezamenlijke dienst /
koffie drinken

Koffie drinken
Interk. themadienst
overstapdienst

Koffie drinken
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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

Tijd.

Juni 2019:
22‐06 Zomerbraderie Ondernemersver.N‐schut Centrum‐dorp
27‐06 Bingo
Boules Doar
Kantine Boules Doar

10:00
20:00

Juli 2019:
06‐07 NK Jeu de Boule Boules Doar
13‐07 Oud Papier
Scholen/muziekver.

Boules Doar
Gehele dorp

10:15
09:00

Augustus 2019:
10‐08 Oud Papier
18‐08 Tentdienst
19‐08 Feestweek
20‐08 Feestweek
21‐08 Feestweek
22‐08 Feestweek
23‐08 Feestweek
24‐08 Feestweek

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

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

September 2019:
13‐09 Jamsessie
14‐09 Oud Papier
26‐09 Bingo

Jamsessie N. Schut
Scholen/muziekver.
Boules Doar

De Cirkel
Gehele dorp

20:30
09:00
20:00

Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

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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