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www.noordscheschut.com
www.facebook.com/deschutse.bengel
De volgende Bengel verschijnt vanaf 17 april 2018

Kopij binnen op 10 april 2018. !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van de Supportersvereniging vv Noordscheschut
(De bengel wordt geniet op 17 april 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:
“Maart roert zijn staart” en dat is te merken in de maand maart.
Van een schaatsweekend begin maart naar de week erop een
Lente weekend met tempraturen rond de 17 graden naar weer een zeer koud
weekend half maart en dan zijn wij nog maar op de helft. Maar met al die
“snotneuzen” om mij heen en er zelf ook flink aan meedoen mag het nu toch
wel echt snel lente worden. Weer lekker aanrommelen in de tuin, de
bloementjes letterlijk buiten zetten, een kopje thee op een bankje in de zon
…………… ik kijk er naar uit en ik denk velen met mij. Maar we zullen moeten
afwachten wat het weer ons brengt.
De Schutse Bengel staat weer vol met activiteiten, de jaarlijkse Paaseieren
zoeken, (geef je op tijd op), de foute party op Koningsnacht,
Springkussenparty, ledenvergadering Plaatselijk Belang, Stille Week,
Showavond Irene en o.a. een presentatie over de natuur “Reestdal” door een
landschapsfotograaf georganiseerd door SON. Hhhhmmmmm als
hobbyfotograaf en met name voorkeur voor fotografie van natuur/landschap
ga ik misschien wel een kijkje nemen bij deze presentatie al val ik (nog) niet in
doelgroep van de SON. Maar wil wel eens zien hoe mooi zij dit gebied in
beeld heeft gebracht. Op Facebook volg ik de Facebookpagina van ‘Mooiste
foto van Nederland” en daar komen prachtige natuurfoto’s voorbij van ons
mooie land waar ik met regelmaat jaloers op ben.
In ons bos zit een prachtige grote buizerd en als ik het fototoestel niet bij mij
heb lijkt het wel of hij mij uitdaagt en met regelmaat over mij heen vliegt van
ene top van een boom, over de sloten heen, naar een top van een andere
boom. Wanneer ik het fototoestel wel bij mij heb en ik hem soms al zie zitten
in de top van veraf maakt hij dat hij wegkomt wanneer ik in de buurt kom en
dan niet over mij heen vliegen zodat ik nog mooie foto’s kan maken, nee altijd
de andere kant op…………. Ik zal mij ongetwijfeld verbeelden maar ik blijf het
gevoel houden dat hij mij flink in de maling neemt . Ik blijf het proberen. Op
het moment is het een drukte van jewelste in het bos met allerlei vogels die
druk nesten aan het maken zijn. Zo ook vele roodborstje die uit Noorwegen
hier komen overwinteren en broeden en ach, je smelt toch ook bij zo’n
eigenwijs vogeltje die er graag voor gaat poseren en zich laat fotograferen.
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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VEMO TRACTOREN
IN‐ EN VERKOOP VAN: ‐ TRACTOREN (ONDERDELEN)
‐ WERKTUIGEN
‐ ZEECONTAINERS
WWW.VEMOTRACTOREN.NL
ZEPPELINSTRAAT 3 | HOOGEVEEN | H. VELD 06‐22291314 | B. MOL 06‐21266689
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In de week van 23‐ tot 28 april hoopt de werkgroep van Dorcas in
Noordscheschut , Nieuweroord en Nieuw Balinge weer een droge
worstenactie te houden.
De opbrengst is t.b.v. het kinderproject “Kinderontwikkeling in Oost‐
Europa en Afrika”
Dorcas wil kinderen een veilige leefomgeving bieden waarin ze zich
zodanig ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als ze
eenmaal volwassen zijn. We doen dit bijvoorbeeld door naschoolse
opvang, psychosociale hulp of trainingen over hygiëne.
Helpt u ons mee om de actie tot een succes te maken? Wilt u geen worst
maar wel geven voor het goede doel? Een gift is heel erg welkom.
Dit kan op rek.nr. NL26 INGB 0007132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d.
Sluisweg 1 Noordscheschut.
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in
achttien landen in Oost‐Europa en Afrika 185 projecten
van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt
de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie,
geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn
tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers
bij Dorcas betrokken. Meer informatie: www.dorcas.nl of
tel. 0228 595900.
Daarbij nog de vermelding dat goede gebruikte kleding
(stevig verpakt in dichte plastic zak of doos) , mobiele
telefoons en verdere bruikbare spullen van harte
welkom zijn in de Dorcas Winkel .
Adres: Het Haagje in Hoogeveen. .
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Studio Tyara
Praktijk voor massage therapie & schoonheidsver zorging
Shiatsu therapie
Voetreflexzone therapie
Sport therapie
Manueel praktizijn®
E:studiotyara@planet.nl
Behandling op afspraak

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

Bartes en Jannes
“Wat een prachtig mooi weer is’t
Bartes”. “Ja, Jannes, dat ku’j
wel zegg’n. Moar t’is nou al
meert en die giet ok zien eig’n
gaank.” “Maart roert zijn
staart, Bartes”. Ie kunt wel
hoge priet’n en lage driet’n,
Jannes.” “Nou, wat’n teut,
Bartes.” De beide heer’n vlög’n
mit de Siberische wiend mit
vanuut Klazienaveen richting
Noordscheschut langs ‘t kanaal.
Bijna gratis veur niks. Dat
bracht de gedacht’n van Jannes
in warking: “Weet ie wel dat VV
Noordscheschut uut ‘eroep’n is
tot de meest duurzame
sportvereniging
van Nederland,
Bartes?” “Oh,
dat verrast mij
gienszins en dat
lek mij ze de
meuelwiekers
bint. Wat is er
nou duurzamer
dan een meule?” “Van die kaante
had ik ‘et nog gieniens
bekeek’n, zeg Jannes.” “Nou,
Jannes, ik zal oe iens uut de
droom help’n. Dit soort proaties
wordt vake de wereld in’ebracht,
as publiciteit.” “Bartes, wil
ie zegg’n dat ze ‘fake‐news’in
de wereld helpt?” “Nee Jannes,
moar loat ze eerst moar eerst
iens van’t gas af weez’n en dan
proat we wel iens wieder. Want
ik denke dat veur een warme
douche doar op de Meulewieke ok
nog wel wat gas verbraand mut

word’n…” “Man, oh man, zo heb ik
dat nog nooit bekeek’n,
Bartes…ik zet een onderzuuk in.”
“Moar Jannes, t’is mooi weer en
ik heb het verrekte kold, ik kan
d’r hoaste niet teeng fiets’n um
et warm te krieg’n, moar we doet
er nog een taandtie
bij.” “Man Bartes,
we riedt al 45
kielemeter per ure…
Wil ie mij dood
hebb’n ofzo? Oaver
zoe hard ried’n ‘esprök’n,
Bartes...Op het Zwarte Diekie
mag ie echt niet harder dan 30
kielemeter per ure.” “Dat klöpt
Jannes. Nou moar hoop’n dat ai
doar niet al teveule meins’n van
de maaltiedbezorging kriegt.
Want dat bint laagvliegers. Hoe
weet ie dat nou? Hoe vlieg ie
aanders zoe mieters hard uut de
böchte an de Coeverderstroatweg?
Daor stund vast gien gruun
smiley bord.” “Wat een
veuroordeel, Bartes!” “Ja, ja,
ik begriep het al, Jannes. Ie
denkt
natuurlijk dat
die maaltied
bezorger een
ham van een
lama wol
bezorg’n, deur
de böchte
scheurde, oaver het fietspad
hin, deur de sloot hin, deur de
afrastering hin, een hek an gort
broezde en dat die
moaltiedbezorger de lama pas in
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‘et laand pas te pakk’n kreeg…?”
“Nee! Bartes! Zo was’t niet.
Misschien was de grond wel
op’evrören!” “Tja, dat kan ok
nog, Jannes, moar’t klinkt lang
zoe leuk niet. Ien gelok,
iederiene hef’t oaverleefd. En
dat is dacht ik het
belangriekste!” “Eindelijk he’j
oen verstaand weer trogge.” “An
de aandere kaante, Jannes, as
die lama’s nou iens an de wandel
gung’n, e’m bij de schaatsbane
oaverstikk’n; dan was er in het
belevingsbossie echt wel iets te
beleef’n.” “Hoezo, Bartes, d’r
is nou toch ok wel wat te
beleef’n, ik heb ’t volk weer
zien zwoeg’n mit vuil ophaal’n
en daadwerkelijk
een insectenhotel
an’t maak’n.” “Een
insectenhotel,
Jannes?” “Ja, dat
is een onderkoom’n
veur kevers,
torr’n, vlinders,
solitaire bijen,
steenbijen,
honingbijen enzovoort.” “Ja,
veural dat ‘enzovoort’ holdt mij
bezig. Ik denke bij een
insectenhotel veural an de
Chinees!” “An de Chinees,
Bartes?!” “Noa de bestelling
vroagt ze mij vake:
“Sambalbij?”” “Bartes, wat
mieterse flauw bin ie”. “Ie hebt
geliek, Jannes. Weet ie wel dat
er nou zoen 15 huuz’n te koop
stoat in Noordscheschut? Wat
denk ie, kunt jongeren
gemakkelijk een huus viend’n in
Noordscheschut? As dat niet zo
is, dan mut ze dat moar iens
angeef’n bij ’t Plaatselijk
Belang.” “Hoe dat zo?” “Nou, die

wilt dat
iens
pols’n,
ten
aanzien
van de
toekomst
en leefbaarheid van ’t
Noordscheschut. Zij wilt weet’n,
of er belang is bij meer
betaalbare woonruumte. Moar wil
iederiene fut en viendt ze ons
dorp nog wel mooi genog? Doar
bint ze geïntresseerd in.” “Wat
bin ie serieus Bartes…Ik valle
d’r hoaste stille van.” “Oh
Jannes, gewoon deurfiets’n, want
ik heb er nog wel iene: Weet ie
wel dat ze waarschijnlijk de
vrijdagmiddag veur de joarmarkt
an, het Zwarte Diekie wilt
openen?” “Nee, toch?” “Ja! En
dat is afhankelijk van de
snelheid woarmit de stroate d’r
in komt te ligg’n. E’m onder ons
gezegd: Die Buning die mak er
toch wat moois van, of niet? Die
hele stroate kreg al vorm,
fantastisch gewoon.” “Dat is
woar, Bartes. Is de wiend
‘edreid,
ofzo?” “En dan
nog e’m mien
leste puntie.
Weet ie wel
dat er een
zogenaamde
plantdag wordt
organiseerd?” “Nee, ok dat nog?”
Jazekers! En doarveur hebt we
veul volk van ’t Zwarte Diekie
en aandere vrijwilligers veur
nödig. In de volgende Bengel
stiet doar alles oaver
beschreef’n.” “Bartes, is oe een
ape uut de kont ‘evlög’n?”
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Laten we dansen..
Zaterdag 7 april houdt Christelijke Muziekvereniging Irene haar jaarlijkse
showavond. Dit jaar nemen we u mee in de wereld van de DANS.
De muziekvereniging zet ook dit jaar weer alles op alles om er een
onvergetelijke en plezierige avond van te
maken.
Locatie: Vuurkörf te Nieuweroord
Aanvang concert: 19:30
Toegangskaartjes te koop aan de deur.
€5,‐ per toegangskaartje (donateurs zijn
natuurlijk gratis)
Vergeet uw dansschoenen niet!
Schoonmaakactie 10 maart jl:
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Boek ‘Tiggeljong, het verhaal van Yp, de steenfabrieksarbeider’ gepresenteerd van
Onderdendam tot Voorst (Gld)
Ter gelegenheid van Meertmoand Dialectmoand verschijnt
de historische roman Tiggeljong, het verhaal van Yp, de
steenfabrieksarbeider’, geschreven door Jan Bos uit
Bedum. Het boek vertelt een indringend verhaal over
sociale armoede, werk en huisvesting in de periode 1860‐
1890. Over de armsten, degenen die werden uitgebuit; het
steenfabrieksvolk. Dit historische verhaal werd
opgetekend aan de hand van werkelijk vertelde verhalen
van vele mensen, over hoe hun voorouders leefden en
werkten in die tijd.
Het verhaal van Yp
Met enkel drie jaar lagere school staat Yp al op z’n dertiende op het land om ‘als een
grote’ zijn vader te helpen met klei spitten voor de steenfabriek. Omdat hij vooruit
wil in het leven en de armoede wil ontvluchten, breekt hij met zijn verleden in
Onderdendam.
We volgen zijn levenspad van de Groninger klei tot op de Gelderse uiterwaarden aan
de IJssel; van de steenfabrieken van Strating in Oude Pekela, Boogerd in
Noordscheschut, Hengforden in Olst tot ‘t Hoendernest in Voorst, waar hij zich wil
opwerken tot brander, of misschien wel meer…
Alles wat deze periode kenmerkt komt in zijn verhaal tot leven: de hongerwinters, de
stakingen, de crises, de armenhuizen en de mechanisatie. Maar ook de liefde voor de
turfschippersdochter, die door omstandigheden pas laat tot bloei komt; en zijn
uiteindelijke terugkeer naar Onderdendam.
Streektalen
Wat dit boek bijzonder maakt, is dat het is geschreven in het Hogelandsters, maar
ook dialogen bevat in de streektalen van de oorden waar Yp woonde en werkte. Dit
gebeurde in samenwerking met de omtaolers van de Nedersaksisch plaatselijke
dialecten: het Hoogelandsters, Drents, Veenkoloniaals, Sallands en Oost‐Veluws.
Auteur Jan Bos uit Bedum kun je het beste omschrijven als ‘jonge laatbloeier in
Hogelaandster toal’. Hij werd geïnspireerd door de verhalen over het caféleven van
zijn ouders, grootouders, en overgrootouders. Vaak kwamen daar herinneringen
boven aan noeste, bonkige kleigravers van de 'tiggelwerken' (steenfabrieken).
Nieuwsgierig hoe het in vroeger tijden geweest moest zijn, ben ik op zoek gegaan
naar de verhalen van die oude noeste werkers; verhalen van hun ouders, grootouders
en overgrootouders. Zo ontstond langzaamaan de fictieve persoon Yp”.
Tiggeljong, het verhaal van Yp, de steenfabrieksarbeider • auteur Jan Bos • isbn 978
90 79742 15 8 • softcover • A5 • 160 pagina’s • intekenprijs € 12,50 / na verschijning
€ 15,00 • verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen
op https://noordproof.nl/boeken/tiggeljong
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
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Beste dorpsgenoten,
Traditie getrouw openen we het seizoen
met paaseieren zoeken. Dit jaar is dat op
vrijdag 30 maart. Vanaf dinsdag 3 april
proberen we de speeltuin weer elke middag
en avond open te hebben.
Contributie speeltuin 2018
De contributie wordt betaald voor kinderen vanaf 4 jaar, die
naar de basisschool gaan, uit Noordscheschut of
omliggende dorpen.
Voor 1 kind € 12,50 euro
Voor 2 kinderen € 17,50 euro
Voor 3 kinderen € 22,50 euro
Voor 4 of meer kinderen €27,50
Voor kinderen onder de 4 jaar vragen wij alleen donateurschap
van 5,- euro per gezin. Dit geldt ook voor opa’s en oma’s.
Je kunt de contributie van 2018 overmaken voor
1 mei op het hieronder genoemde rekeningnummer:
NL17 RABO 0103490019 t.n.v. SPEELTUINVERENIGING
NOORDSCHESCHUT.
O.v.v. naam kind(deren) en geboortedatum
Contante betaling van de contributie is niet mogelijk.
Ben je geen lid dan is de entree €1,- per bezoek.

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


Spelen in de speeltuin is op eigen risico



De speeltuin is toegankelijk voor alle kinderen van de basisschool

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


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


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


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


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


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


De speeltuin mag buiten de openingstijden gebruikt worden voor
een feestje.
Het tarief hiervoor is € 15,00 per dag deel.
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Plaatselijk Belang Noordscheschut
Jaarvergadering Vereniging van Plaatselijk Belang Noordscheschut
Hierbij nodigen we u uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering
Datum : 11april 2018
Locatie: Cafe Troost drostenraai 5‐7
Aanvang: 19:30uur
Agenda
1.Opening door de voorzitter dhr R.Koekoek
2.Notulen
3.Inventarisatie voor vragen rondvraag
4.Jaarverslag 2017 secretaris
5.Jaarverslag 2017 penningmeester
6.Verslag kascontrole commissie
7.Verslag C.F.N. (I Kleine)
8.Verslag Vliegveld. Dhr. Van de Driessen.
9.Pauze
10.Verslag werkgroep Zwarte dijkje
11.Verslag werkgroep Belevingsbos
12.Bestuursverkiezing
*Dhr.R. Koekoek treed af als voorzitter en is niet herkiesbaar.
Dhr J. Stoefzand neemt voorlopig waar als 2e voorzitter.
De positie van voorzitter is vacant en we zijn naarstig op zoek naar een
opvolger.
* Mevr. B. Boer wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid.
* Dhr. A. van Rijzewijk wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid ter
vertegenwoordiging van de C.F.N
Tegenkandidaten kunnen zich of kunnen worden aangemeld bij de
voorzitter voorafgaand aan de vergadering.
13. Voortgang Buurt Whats App.
14.Rondvraag.
15. Sluiting
We hopen u op deze avond te mogen verwelkomen
Het bestuur
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Wist u dat wij uw boodschappen bij u thuis of op uw bedrijf bezorgen?
Dat geld ook voor gekoelde dranken!
U KUNT DEZE TELEFONISCH OF VIA MAIL BIJ ONS BESTELLEN.

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

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

www.camperfun.nl

info@camperfun.nl

Drostenraai 31 7914 RT Noordscheschut tel: 088 006 9001
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Ina’s kapperije
Geknipt met gezelligheid
Hallo allemaal,
mijn naam is Ina Loopers‐Benjamins. Ik ben 51 jaar, gelukkig getrouwd en
moeder van 2 kinderen. Ik ben al 35 jaar kapster in de ruime omgeving van
Zuidwolde, Hollandscheveld en Hoogeveen.
Nu mijn verhaal; de afgelopen jaren heb ik met heel veel liefde voor mijn
ouders gezorgd, waarvan de laatste jaren in het verzorgingstehuis, waar ik
dus vaak te vinden was. Daardoor ben ik de zorg voor ouderen erg leuk gaan
vinden.
Omdat ik de omgang met ouderen nu enorm mis lijkt het mij een leuk idee
om het kappersvak hiermee te combineren en alleen nog ouderen te
knippen... het geeft mij zo’n voldoening om het ouderen naar de zin te
maken en ze te zien genieten! Ook ben ik bekend met dementie, en ik neem
er dan ook alle tijd voor.
Graag kom ik je opzoeken, thuis of in het
verzorgingstehuis, om je te knippen en samen op ons
gemak een kopje koffie te drinken.
Leuk dus voor de ouderen die houden van wat
gezelligheid naast het knippen.
Lijkt dit je leuk voor jezelf, je vader of moeder, je opa of
oma, of een andere oudere, bel mij dan gerust voor een
afspraak!
Groetjes,
Ina Loopers‐Benjamins Mobiel: 06‐51397761

De oldtimerdag Noordscheschut is dringend opzoek naar nieuwe
bestuursleden zodat de “Oldtimerdag 2018” met een volledig
bestuur door kan gaan.
tel 06 25229558 of
0528342238 email oldtimerdagnschut@gmail.com
Namens bestuur oldtimerdag Noordscheschut, Chris Hekker
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Heeft u binnenkort een familiedag of
een ander feestje?

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

Als iedere seconde telt….. Reanimatie groep Noordscheschut.
In het voorjaar 2018 is er weer de mogelijkheid om een cursus te volgen voor
reanimeren en bedienen AED.
Het betreft 2 cursusavonden waarna je gecertificeerd bent voor reanimatie en
bedienen AED.
Deze cursus wordt betaald vanuit de Smederijen Hoogeveen. Na de cursus
meldt je je aan bij HartslagNu.nl.
Bij een calamiteit krijg je een SMS met daarin het verzoek om hulp toe te
passen.
Wilt u meedoen, graag een mail of telefoontje naar:
Joke Nijmeijer, Van Marleweg 25
7914 RB Noordscheschut tel: 343107.
Mailadres: jb.nijmeijer@ziggo.nl
Al in het bezit van reanimatie diploma en
bedienen AED en volgt u de cursus via bv uw
werk/ sportvereniging. Meld u zich aan bij
www. HartslagNu.nl
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Een geslaagde productieve NLdoet dag op Noordscheschut.
Op de NLdoet dag en op de Bijenwerkdag hebben wij onze jaarlijkse
schoonmaakdag tegen zwerfafval gecombineerd met zowel de Bijenwerkdag
als het startschot voor aanpak van ons bos door wethouder Jan Steenbergen.
Het weer en de temperaturen waren ons goed gezind en wij hebben heel veel
hulp gekregen met het opruimen van zwerfafval en na een heerlijk lunch is
door de wethouder Jan Steenbergen met de kinderen het grote Insectenhotel
geopend en gevuld.
Daarna mochten de kinderen voor zichzelf insectenhotels maken en zouden er
boomschijven met verschillende grote aan gaatjes in de bomen van het bos
op het zuiden worden opgehangen, maar dat ging de kinderen zo sneu af dat
ze deze 'moesten' afgeven dat ze deze ook mee mochten nemen naar huis.
Dat betekent nog wel dat er voor de wilde bijen in ons bos nog nesten moeten
komen daar gaan wij dan ook komende periode mee aan de slag. Ook moet
het grote insectenhotel nog goed ingericht worden zodat o.a. de wilde bijen
zich daar in kunnen vertoeven. (deze staat op het evenemententerrein bij de
volkstuinen). Alle kinderen en vrijwilligers kregen een zakje bloemenzaad mee
om in de tuin te zaaien om zo o.a. wilde bijen aan te trekken en ook een kaart
om bijen te herkennen.
Een "Imker" familie uit Tiendeveen presenteerde zich met allerlei materiaal
die met bijen houden te maken hadden en dit was zeer interessant.
Landschapsbeheer Drenthe vertelde alles over "Nederland Zoemt" en de
scholen hadden aandacht gegeven aan het Belevingsbos en de kinderen
hadden hun wensen voor het bos in een mooie collage of tekening verwerkt.
Wij willen iedereen die aan deze dag een bijdrage heeft geleverd bedanken.
Deze dag is mede mogelijke gemaakt door de grote gastvrijheid van Boules
Doar, Smederijen Noordscheschut, NLdoet, Landschapsbeheer
Drenthe, Gemeente Hoogeveen en Plaatselijk Belang
Noordscheschut.
Als werkgroep Belevingsbos Noordscheschut kijken wij terug
op een hele mooie dag.
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HZN INTERIEUR DESIGN
NOORDSCHESCHUT

Voor al uw op maat gemaakte stalen meubels
 Industrieel maatwerk
 Eet tafels
 Salon tafels
 Tuin tafels
 Picknick tafels
 Wandmeubels
 Industriële tafelpoten
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Zomerbraderie 2018 in Noordscheschut
Noteer alvast in uw agenda!!!!
De ondernemersvereniging Noordscheschut organiseert in
samenwerking met organisatiebureau Wildro zaterdag 9 juni
een zomerbraderie van 9.00 tot 17.00 uur
Omdat er op dit moment druk wordt gewerkt aan
reconstructie van het Zwarte Dijkje en dit waarschijnlijk niet
klaar is in juni, zal dit jaar de zomerbraderie en de
(kinder)rommelmarkt rondom de Cirkel worden gehouden.
Meer informatie zal volgen in de volgende Schutse Bengel.
Namens de Ondernemersvereniging en organisatiebureau
Wildro
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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S.O.N.
Het volgende seniorenrestaurant is elke tweede dinsdag van de maand.
U kunt zich aan of afmelden bij de dames Annie IJmker tel: 342419 of
Hennie Postma tel:341487.
Meld u a.u.b. op tijd af. Minimaal een week voor de aanvang van het
seniorenrestaurant. Gebeurd dit niet dan word het eten bij je thuis
gebracht en worden de kosten van de maaltijd in rekening gebracht. Dit
geld niet voor calamiteiten.
Biljarten elke maandagochtend
09.00 - 12.00 uur
Bewegen voor ouderen elke dinsdagochtend
09.30 - 10.30 uur
Koersbal elke dinsdagmiddag
14.00 - 16.30 uur.
Ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de Cirkel kunnen komen en toch
graag een gezellige middag willen bezoeken, kunnen contact opnemen met:
Annie IJmker tel: 342419

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

PRESENTATIE ‘HET REESTDAL’
De prachtige gevarieerde natuur is in foto‐ en in filmbeeld te zien.
Reeën, landschappen bijzondere libellen, de wielewaal, de ijsvogel:
Het Reestdal heeft het allemaal. Door middel van filmbeelden maakt
u onder andere het uitsluipen van een libel uit een larve mee.
Kosten €2.00 voor de koffie.
Namens het bestuur.
Sake
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Hartelijke dank,
Voor alle belangstelling in het afgelopen half jaar. Eerst rond ziekte en het overlijden van
mijn man Roelof Schipper. Dank dat zovelen hem de laatste eer hebben bewezen.
De vele bezoekjes, telefoontjes, kaartjes, een hand, een blijk van medeleven ook voor
Roelof, het heeft ons erg gesteund en getroost.
Daarna met mijn gezondheidsproblemen en acute ziekenhuisopname, tijdens de aanloop
naar de hartoperatie . Ook toen mocht ik uw hulp ervaren, dit is fijn.
De operatie is naar wens verlopen. Het uiteindelijk herstel zal nog maanden gaan duren
maar ook nu voel ik mij gesteund, gesterkt en getroost door de vele blijken van
medeleven.
De telefoontjes, bloemen, kaarten, bezoek, lekkernijen enzovoort, het heeft mij en ons
gezin goed gedaan.
Hiervoor onze hartelijke dank,
Johanna Schipper en familie

Hallo inwoners van Noordscheschut,
Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid voor Stichting Bosbad
Zwinderen. Wij zijn op zoek naar iemand die uit de regio komt tussen
Zwinderen en Hoogeveen. Zou u wel plaats willen nemen, of weet u
iemand die plaats zou kunnen en willen nemen in ons bestuur.
Het nieuwe bestuurslid is gewoon algemeen bestuurslid en heeft verder
geen functie. We vergaderen 1x per maand.
Het is voor ons zeer belangrijk om iemand uit uw regio binnen ons
bestuur te hebben omdat deze persoon voor ons de oren en ogen is
binnen uw regio. Wij hebben namelijk nogal wat kinderen uit uw regio
die ’s zomers bij ons zwemlessen volgen, en ook genoeg mensen die
op warme dagen een heerlijke duik in ons zwembad komen nemen.
Voor vragen kunt u contact met opnemen met
Janny Tietema-Anninga
Email: jhtietema@ziggo.nl
Stichting Bosbad Zwinderen
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BEZORGSCHEMA
Bezorgroute 1: Amber Bruins tel. 343752
Dirk ten Heuvelstraat, Veenlandweg, Jan Naardingweg,
Bloklandweg, Van der Sluisweg, Boogerdweg, Meester
Kosterweg, van Marleweg, Drostenraai, Molenweg, Schoolpad,
Achteromsedijk, Kanaal Oostzijde, Kanaal Westzijde, Noord
smalle kant, Stephensonstraat, Pesserdijk, Europaweg vanaf
schoolpad.
Bezorgroute 2: Aron Bisschop tel. 06‐14520939
Rahderweg, Tramweg, Meester Sterkenweg, Zwarte Dijkje,
Hoveniersland, Vijzel, Lossing, Komenij, Bieslook, Noord brede
kant, Schooldijkje, Weg om de Oost, Coevorderstraatweg,
Krakeel, 31e Wijk, Modderwijk, Kromme Jakken, Calkoenswijk.
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

Tijd.

Maart 2018:
22‐03 Bingo
23‐03 Klaverjassen

Boules Doar
Boules Doar

Kantine Boules Doar
Kantine Boules Doar

20:00
20:00

April 2018:
06‐04 Bingo
13‐04 Kaarten
13‐04 Jamsessie
14‐04 Oud Papier
26‐04 Bingo

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

Kantine
Kantine
De Cirkel
Gehele dorp

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

Mei 2018:
11‐05 Jamsessie
12‐05 Oud Papier
24‐05 Bingo

Jamsessie N. Schut
Scholen/muziekver.
Boules Doar

De Cirkel
Gehele dorp

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

Kantine Boules Doar

Kantine Boules Doar

De Cirkel
Gehele dorp
Rondom de Cirkel
Kantine Boules Doar

Gehele dorp

20:30
09:00
20:00

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

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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