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De volgende Bengel verschijnt vanaf 19 juni 2018

Kopij binnen op 12 juni 2018. !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van de vereniging Passage Noordscheschut
(De bengel wordt geniet op 19 juni 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:
Allereerst willen wij Sake Tichelaar feliciteren met een Koninklijk Lintje, dik
verdiend. Zolang wij al redactie echtpaar zijn ontvangen wij van Sake heel
veel kopij van allerlei activiteiten namens allerlei verenigingen. Wij hopen dat
je nog vele jaren plezier mag beleven met al je vrijwilligerswerk.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat alle activiteiten voor jong en oud, van
sportief tot kunst of muziek, men de vrijwilligers hard nodig hebben om het te
kunnen organiseren. Daarom ook jammer om te lezen dat de Oldtimer dag
voor 2018 i.v.m. te kort aan vrijwilligers niet door kan gaan. Misschien voor
de toekomst eens meerdere activiteiten samen voegen om het draagvlak wat
groter te maken.
Voor 9 juni staat de zomerbraderie van Noordscheschut gepland en dit keer
voor ‘nood’ rondom de Cirkel want het Zwarte Dijkje is dan nog niet klaar
maar je kan al heel goed zien hoe mooi het wordt en dat kan alleen nog maar
mooier worden als alle groen er ook wordt ingezet, voor een deel van de
beplanting hebben ze onze hulp nodig en wordt er op 2 juni een Plantdag
georganiseerd, zie voor meer info en opgave hiervoor verder op in de bengel.
Dan is er in grote lijnen ook al het programma van de Feestweek bekend
gemaakt en komen de stratenvertegenwoordigers eerdaags vragen of jullie
mee willen doen en om zo weer een sportieve strijd met de andere straten
aan te gaan. Maar eerlijk is eerlijk die Feestweek mag nog wel even op zich
laten wachten, met al vele mooie dagen in de meivakantie ontzettend zin in
om in de vakantiemodus te gaan, niks doen ( geen vaste verplichtingen meer)
mooie fietstochten maken, heerlijk van de tuin genieten en op vakantie
gaan………….
Ik kan niet wachten en vermoed jullie ook niet. Maar wij hebben eerst nog
een Kunstzinnige Tuinen te organiseren maar dat is bijna vakantie, zo
leuk………..
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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Beste Noordscheschutters,
8 mei is de Initiatiefgroep van de Smederijen Noordscheschut weer bij elkaar
gekomen. De groep is met 1 lid uitgebreid. Naast Paula Benjamins, Hilbert
Zilverberg, Bert Marissen en Annette Bartels, schuift ook Jan Vaartjes aan tafel. En
we kunnen rustig nog nieuwe initiatiefleden gebruiken, dus meld je aan. Het kost
niet al teveel tijd en je maakt zo toch deel uit van een leefbaarder Noordscheschut.
Ook de jongere Noordscheschutter vanaf 18 jaar is van harte welkom. Je kunt je
aanmelden bij Bert Marissen: bert.marissen@hetnet.nl, of bij de Schutse Bengel.
De initiatiefgroep is momenteel tevreden over hoe het aantal ideeën dat
aangedragen wordt. Deze kunnen en vrij snel beantwoord worden.
Aan de oproep dat je al je ideeën kwijt kunt geeft u dus gehoor. En dat is goed,
want immers: niet geschoten is altijd mis.
Wat wel opvalt is, dat er ideeën worden aangedragen die een oplossing lijken voor
een probleem. Mogelijk heeft dit te maken met de introductie van de zogenaamde
“DorpenTeam”. Hieraan zullen we aandacht besteden.
Wanneer men een probleem in plaats van een idee heeft, dan kan men dat melden
bij het Plaatselijk Belang, of het “Dorpenteam”.
Voor de duidelijkheid: De Initiatiefgroep Smederijen is een kleine groep
dorpsbewoners die zogenaamde korte klap ideeën (duidelijke, sociale ideeën
waarvoor draagvlak is om uitgevoerd te worden) financieel te ondersteunen. Het is
dus niet zo van: ik heb een idee, dus voer maar uit en betaal maar. De aanvrager is
zelf betrokken bij de uitvoering van het idee.
Nieuwe ideeën zijn bijvoorbeeld: Bewegwijzeringborden voor de wandel
driedaagse (deze borden zijn in overleg dus uit te lenen voor andere doeleinden).
Ook het CFN heeft zijn idee gehonoreerd gekregen, voor de activiteiten die worden
georganiseerd gedurende de feestweek.
Met vriendelijke groet,
de Initiatiefgroep Dorpssmederij Noordscheschut
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Bericht van uw apotheek.
Apotheek Tjan
Het Hoekje 43
7913 BB Hollandscheveld
Tel: 0528‐ 342995

Apotheek ’t Dwarsgat
Dorpsstraat 19
7916 PA Elim
Tel: 0528‐351964

Als apotheek zijn wij geïnteresseerd naar uw mening. Daarom is er een
cliëntenraad in het leven geroepen. Minimaal 2x per jaar komen de leden van
de cliëntenraad met de apothekers samen om allerlei zaken te bespreken. De
leden van de cliëntenraad kunt u benaderen wanneer u tips of
aandachtspunten heeft die wij tijdens deze vergadering kunnen bespreken.
Urgente zaken horen wij uiteraard zo spoedig mogelijk zelf van u.
De cliënten die zitting hebben genomen in onze cliëntenraad zijn:
Mevr M. Seinen,
Mevr A. de Jonge,
Dhr A.P. Heiner
Mevr. N. Kats
Mevr A. Wanders

e‐mailadres: marianneseinen@gmail.com
e‐mailadres: aleidadejonge@live.nl
e‐mailadres: apheiner@home.nl
e‐mailadres: kats.n@home.nl
e‐mailadres: aliewanders@gmail.com

(Hollandscheveld)
(Noordscheschut)
(Elim)
(Nieuw Balinge)
(alle plaatsen)

KONINGSDAG SCHOLEN:
Het duurde weliswaar nog een weekje voordat Koningsdag werd
gevierd. Maar vrijdag 20 april werden er bij diverse scholen van alles
uit de oranje kast gehaald om de koningspelen een waar feest te
maken.
In Noordscheschut kwamen de scholen samen op de sportvelden van
Voetbalvereniging Noordscheschut. Hier was een groot
spellenparcours was uitgezet. Het weer kon niet beter getroffen
worden, en omdat het al flink aan de warme kant was in de
morgenuren werden er extra drinkpauzes ingelast waar dankbaar en
gretig gebruik van werd gemaakt.
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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

‐ 13 ‐

‐ 14 ‐

Zaterdag 9 juni 2018
Zomerbraderie en Kinder- / rommelmarkt
In tegenstelling tot eerdere berichten zal er dit jaar WEL een
zomerbraderie en rommelmarkt zijn!
In eerste instantie was besloten de zomerbraderie niet door te laten
gaan i.v.m. werkzaamheden aan het Zwarte Dijkje.
Maar we hebben besloten het toch doorgang te laten vinden, rondom
dorpscentrum de Cirkel, Jan Naardingweg.
Dus willen wij ook bedrijven, verenigingen, sportclubs, scholen e.d.
uitnodigen om op de markt te komen staan om je zelf te promoten of je
clubkas te spekken.
Wilt u een kraam huren dan kan dit via www.wildro.nl
Voor verdere info roelyvette@home.nl
Ondernemersvereniging Noordscheschut en Organisatiebureau
Wildro
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Kinderrommelmarkt tijdens de
Zomerbraderie 9 juni 2018
Op de Zomerbraderie van Noordscheschut is er voor alle
kinderen weer de gelegenheid om hun “rommelmarkt”
spulletjes te verkopen op de kinderrommelmarkt.
i.v.m. de renovatie van het Zwarte Dijkje is de Zomerbraderie
verplaatst naar dorpshuis de cirkel, de kinderen kunnen zich
vanaf 9 uur melden bij de organisatie die zal jullie de plek
aanwijzen .

Dus duik je kasten in, vraag aan papa, mama, opa of oma of ze
nog spulletjes hebben en kom zaterdag 9 juni op de
kinderrommelmarkt staan om zo extra zakgeld te verdienen.
P.S de speeltuin is gestopt met het organiseren van een
kinderrommel markt.
Ondernemersvereniging Noordscheschut
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De stratencompetitie 2018:
In de week van 27 aug 2018 is het weer feestweek! Geen feestweek zonder een
stratencompetitie. Als stratenvertegenwoordigers zijn we alweer volop bezig om de
stratencompetitie rond te krijgen. Het thema van dit jaar is: Steden
Iedere straat kiest een eigen (buitenlandse) stad en het feestterrein is Amsterdam.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Maandag: Optocht met joker, stratenvolleybal (av.)
Dinsdag: Jeu de Boules en Pubquiz (av.)
Donderdag: Sjoelen, Buikglijden (of iets anders voor de jeugd) en ‘Kraak de kluis’
(av.)
Kraak de kluis is het nieuwe onderdeel dit jaar.
De straten strijden om de inhoud van de kluis. Door het beantwoorden van vragen
tijdens een tocht en door spelletjes als snelste uit te voeren, kun je cijfers voor de
code verzamelen om de kluis te kraken.
Vrijdag: Koppelklaverjassen en Playbackshow (av.)
Zaterdag: Zeskamp
In de volgende Bengel meer over de onderdelen en daarbij een opgaveformulier.
MAAR……….. Op dit moment zijn nog niet alle straten vertegenwoordigd door een
stratenvertegenwoordiger en het zou jammer zijn als jullie straat niet mee doet in
de komende feestweek…
De volgende straten hebben een stratenvertegenwoordiger:
1. Noord/Schooldijkje ‐ (Hilma Hooijer / Miranda Talen)
2. Veenlandweg / Zwarte Dijkje ‐ (Thalina en Nadia Hekker, Fenja Ham)
3. Mr. Kosterweg ‐ (Sander Karssen en Sandra van der Neut)
4. Vijzel/Komenij ‐ (Kim Tichelaar en Roelof Krikken)
5. Krakeel ‐ (Roel Strijker en Rudi Koopman)
6. Boogerdweg / Jan Naardingweg ‐ (Christel Brakel en Brenda Stoefzand)
7. Hoveniersland ‐ (Berry Kuiper / Mick Wemmenhove / Elroy Meppelink)
8. Van Marleweg ‐ (Marjan Bruins / Chantal Koster)
9. Drostenraai ‐ (Angela de Jonge & ???)
10.Bloklandweg ‐ (Ryan Prins & ???)

Maandag 14 mei is onze volgende vergadering. Dit is jullie laatste kans om aan te
sluiten. Dus indien je straat nog niet in het bovenstaande rijtje staat, meld je dan
aan bij Hilma of Roelof en kom met 1 of 2 personen/stratenvertegenwoordigers
naar de vergadering!
Roelof Krikken (0624808009) of Hilma Hooijer (0613452005)
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De stratencompetitie tijdens de feestweek 2018:
Zoals u vorig jaar heeft kunnen lezen hebben we de taken verdeeld over de
straten. Hilma Hooijer is voorzitter en Roelof Krikken notulist.
Het thema is dit jaar STEDEN, waarbij elke straat een stad kiest.
1.

De joker: (Hoveniersland)

Maandag 27 augustus 2018
Tijdens de optocht wordt de joker meegenomen en daarna beoordeeld.
2.

Beachvolleybal: (Jan/Boogerdweg)

Maandag 27 augustus 2018 vanaf 18.00u.
Minimaal 1 team; Minimaal 4 spelers in het veld.
Minimumleeftijd 14 jaar.
3.

Jeu de Boules: (Hoveniersland)

Dinsdag 28 augustus 2018
Vanaf 13:00 uur aanwezig; Start om 13:30 uur
Minimaal 2 deelnemers; Koppels van 2.
4.

Pubquiz:

(Mr. Kosterweg)

Dinsdag 28 augustus 2018 ’s avonds
Iedere straat levert een team van minimaal 3 en maximaal 5 personen.
Minimumleeftijd 14 jaar.
5.

Sjoelen:

(Van Marleweg)

Donderdag 30 augustus 2018
Aanwezig vanaf 13:45 uur; Start 14:00 uur
Minimaal 2 personen. Minimale leeftijd 14 jaar
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6.

Buikglijden o.i.d.: (Zwarte Dijkje/Veenlandweg)

Donderdag 30 augustus 2018 ’s middags
Minimaal 1 jongen en 1 meisje per straat.
Leeftijd 11‐ 16 jaar.
7.

Kraak de kluis: Noord/Schooldijkje en Vijzel/B./Komenij)

Donderdag 30 augustus 2018
Aanwezig 18:30 uur; Start 18.45 uur, eindtijd uiterlijk 21.00 uur
Door het beantwoorden van vragen tijdens een tocht en door spelletjes als
snelste uit te voeren, kun je cijfers voor de code verzamelen om de kluis te
kraken.
Minimaal 5 personen. Minimumleeftijd 12 jaar.
8.

Koppelklaverjassen: (Drostenraai e.o.)

Vrijdag 31 augustus 2018
Aanvang: 13.30 uur
Het is een koppeltoernooi dus er wordt met minimaal 2 personen gespeeld.
Je moet per persoon € 3,00 betalen, dan ding je ook mee naar de prijzen.
9.

Playbackshow: (Krakeel)

Vrijdag 31 augustus 2018
Aanvang 20:00 uur
Alle leeftijden
10.

Zeskamp: (Bloklandweg)

Zaterdag 1 september 2018 ’s middags.
Minimumleeftijd: 12 jaar
In de komende periode komen de stratenvertegenwoordigers bij u langs om
het opgaveformulier bij u op te halen. Laat ze niet in de kou staan en geef u
massaal op!
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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
“Het is erdeur, Jannes, het is
er deur!!!” “Watte? De koffie?”
“Nee man! De plantdag. Die wordt
2 juni organiseerd!” “Oh ja? Dat
is goed neis. Die Buning kan
toch wel goed wark’n heur. Stoat
de
plantebakk’n
dan kloar?”
“Jazeker,
moar dat is
ok niet het
ienige. Die
Buning zorgt
er ok nog
iens veur,
dat hij die
vrijwilligers sponsort met
koffie, thee, frisdraank en
lunch!” “Mieters, dan komp half
Noordscheschut erop af, Bartes.”
“Nee, d’r magt er 40
vrijwilligers mit doen.” “Dan
meld ik mij gelieke an! Bij wie
mut ik dat doen, Bartes?” Oh,
bij het Miniatuurtje, of bij
bert.marissen@hetnet.nl.” “Ik
kriege d’r nouw al zin an.
Gezellig man mit zoen buurte
an’t wark.” D’r wordt een bulte
organiseerd, Bartes.” Dat klöpt,
Jannes, ze hebt al een all
inclusive bijenhotel ‘ebouwd.
Allerlei soort’n bijen koomt
erop af. Zelfs de Chineze
Sambalbij?” “Ach, wees nou ok
eerlijk, Bartes, dat Zwarte
Diekie knapt er toch mieters van
op?” “Ja man, weet ie wel dat ik
denke dat die huuz’n doar ok
niet minder van wordt?” “Ai nog

e’m deur proat, dan wordt het
Zwarte Diekie een stroate veur
de poenige elite, Bartes.” “Nou,
het blef Noordscheschut Jannes,
moar het giet de goeie kaante op
en dat was hard neudig. As het
kloar is kunt we wel een feessie
vier’n.” “Ja, da’s een goed
idee, Bartes! Dan vroagt we
Patricia Volbeda, um een paar
lekkere chocolade toart’n te
bakk’n. Ze was verduld eerstes
‘eworde’n in hiel ‘t ‘Oogeveine
bakt.” “ Oh, dan nemp ze mooi
het stokkie oaver van Mirjam
Boele‐Paas. Die Schutters kunt
bakk’n, jongens…” “Can I have

another piece of chocolate cake?
Dan he’j het huus weer vol
volk.”
“Ai’ het zo oaver priez’n hebt:
Jan Voarties die hef de
kofferbak verkoop weer
organiseerd. Mooie spullegies
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veur mieters lage priez’n. En ze
hebt er goed an verdiend. Allend
het volk uut Noordscheschut
zelluf mag
dan wel iens
wat meer d’r
op af
koom’n.”
“Dat hold
wij in de
gaat’n,
Jannes.”
“Moar oaver
een aandere
pries
‘espröken. Sake Tichelaar stiet
bekend as verbiender van
contact’n tuss’n older’n. En is
doarumme 26 april Lid in de orde
van Oranje‐Nassau. Jan
Stienbargen hef hum versierd.”
“Oh, dat klinkt as een vrolijke
bedoening.” “Dat was het ok.”
“En dan bent er ok nog dingen
die niet zo priezenswoardig
bint. Weet ie wel, dat er
oaveral van die bedriev’n as
paddestoel’n de grond uut
schiet, die zich bezig hold met
het creëren van zunnepark’n?
Nou, ik heb er wat van ‘eheurd,
moar dan hold dat ok op. Jannes,

ie wilt niet geleuv’n, moar ze
wilt eigenlijks hiel
Noordscheschut wel inpakk’n mit
zunnepanneel’n.” “Oost, west, en

thuus is’t ok niet alles!” “Moar
Noordscheschut zul een dom dorp
weez’n as ze zich an alle
kaant’n lat inpakk’n deur die
park’n. Ze bint dus al petities
‘estart, bezwoarschrift’n
verstuurd enzovoort.” “Nou
gelokkig. We hebt niet veur niks
in de Bartes en Jannes
beschreef’n, dat er vieftien
huuz’n te koop stoat. Dat is ja
niks. Het is mooi woon’n hier.
En ai wat bouwruumte wilt hold’n
mu’j d’r gien bedrief opzett’n
met zunnepanneel’n.” An de
snelweg, an de zuudkaante, woar
het olde kamp hef ‘estoane. Dat
is de ienige plek woar ai
fatsoenlijk zoen park kwiet
kunt. En misschien an de
oostkaante woar as de gasleiding
löp, moar dat mut ze iens zwoar
oaverweeg’n.” “Bartes, het wordt
al weer donderse serieus. En ie
weet wat dat betiekent.”
“Jazeker, Jannes, we stapt weer
mooi op de fietse en raakt alle
frustraties weer kwiet. Met
aandere woord’n: ik loat oe mien
achterkaante e’m zien. Dat heb
ie nog tegoed van de veurige
keer en ik ben weer in topvorm.”
“Euhh, he’j gien zin um te goan
viss’n, ofzo?” “Ik heb gien
hengel, Jannes. Die hef de
plietsie mit ‘eneumen. Ik had
gien vergunning.” “Zult we dan
goan dammen?” “Nee, ik mag niet
meer sloan van mien vrouwe…”
“E’m wandel’n dan?” “Nee Jannes,
stop met piep’n, dus neem een
slokkie olijfölie, da’s goed
veur de ketting, dus misschien
ok wel veur oe. Stap moar op, we
doet het rustig an.” “Rustig an,
rustig an, dat ken ik van oe.”

‐ 24 ‐

Plaatselijk Belang Noordscheschut
Woningbouw Noordscheschut
N.a.v. onze oproep in de Schutse Bengel en op Facebook
hebben zich een kleine twintig belangstellenden gemeld voor
eventuele nieuwbouw in Noordscheschut.
Blijkbaar leeft dit toch meer dan wij samen met de gemeente
op voorhand hadden verwacht/gedacht.
Wij gaan met de gegadigden en de gemeente om tafel om de
mogelijkheden voor nieuwbouw te bespreken. Uiteraard is de
insteek hierbij om te komen tot daadwerkelijke uitvoering
zodat de mensen die dit graag willen op een mooie nieuwe
plek in ons dorpje kunnen gaan wonen.
Uiteraard houden wij iedereen op de hoogte van de
ontwikkelingen hierin.
Zwarte Dijkje
Afronding werkzaamheden
Met het prachtige weer van de laatste tijd komen de
werkzaamheden op het Zwarte Dijkje in een
stroomversnelling. De contouren van de nieuwe situatie
worden zo langzamerhand steeds duidelijker en dat is mooi
om te zien.
Wanneer de weergoden ons gunstig gezind blijven dan
verwacht de aannemer om op 1 juli klaar te zijn.
Lantaarnpalen
Er is enige vertraging opgelopen met de bestelling/levering
van de lantaarnpalen. Uiteraard worden deze zo spoedig
mogelijk alsnog geplaatst.
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Landbouwverkeer
Op 17 mei is er een overleg geweest met de provincie,
gemeente, LTO en een aantal lokale loonwerkers. Tijdens dit
overleg is aandacht gevraagd om het landbouwverkeer te
ontmoedigen zodat de verkeersveiligheid op het Zwarte
Dijkje zal toenemen. Daarnaast is het natuurlijk ook zeer
wenselijk dat de mooie nieuwe bestrating zo lang mogelijk
mooi blijft. Het is dan ook onze wens dat landbouwverkeer
ook om die reden voortaan het Zwarte Dijkje gaat mijden.
Wat de uitkomst is van dit overleg is ten tijde dat dit
geschreven wordt nog niet bekend. Wij hopen hier in de
volgende Bengel meer over te kunnen vertellen.
Plantdag
In het kader van eigenwerkzaamheid wordt er op zaterdag 2
juni a.s. een plantdag georganiseerd op het Zwarte Dijkje.
Er zullen naar verwachting ongeveer 30 vrijwilligers nodig zijn
om deze klus te klaren. Dit gebeurd uiteraard onder het
toeziend oog van de hovenier.
Lijkt het u/jou leuk om hier een bijdrage aan te leveren, u/jij
bent van harte welkom!
Meer info hierover elders in deze Bengel.
Officiële opening
Doordat de bomen en de struiken pas in het najaar gepland
kunnen worden, zal de officiële opening van het vernieuwde
Zwarte Dijkje later dit jaar worden georganiseerd.
Zodra hier een definitieve datum voor is vastgesteld dan zal
deze direct bekend gemaakt worden.
Hartelijke groet,
Plaatselijk Belang Noordscheschut
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
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Veel variatie in kunst en tuin tijdens 4de editie
Kunstzinnige Tuinen Noordscheschut
30juni van 11:00 ‐ 17:00 uur
Start/info: Zwarte Dijkje 35
Entree: Gratis
Op zaterdag 30 juni stellen een 13‐ tal inwoners van Noordscheschut hun
tuinen open voor publiek en niet alleen voor publiek maar ook voor een
kunstenaar. Een bijzondere combinatie voor degene die passie heeft voor
tuinen en de liefde voor de kunst.
Het is de werkgroep weer gelukt om een gevarieerd aanbod van tuinen en
kunst aan te bieden. Zowel in de tuinen als in de kunst zijn er veel nieuwe
deelnemers. Waar mogelijk is, zullen kunstenaars ook ter plekke aan het
werk gaan.
De tuinen variëren van grote tuinen tot kleine tuinen en variëren ook in
stijl. Er zijn boerentuinen, Engelse bordertuinen, creatieve tuinen,
rustgevende tuinen, tuinen waar ruimte is voor een groente en dieren,
beginnende tuinen, authentieke tuinen. Kortom voldoende variatie en
daarin kan de bezoeker zich vast herkennen in één van de 13 tuinen.
Niet alleen in de tuinen zit veel variatie maar ook bij de deelnemende
kunstenaars. Zo zijn er kunstenaars die stillevens vastleggen,
bloemschilderijen maken, met felle kleuren werken, met verschillende
technieken werken zoals met olieverf of acryl. Maar ook kunstwerken in de
vorm van porselein, keramiek, beelden, glas, quilten en andere bijzonder
materiaal zijn te zien in één van de 13 tuinen. In sommige tuinen zijn
meerdere kunstenaars te zien omdat die bijv. in groepsverband bij een
schildersclub zitten of samen aan een kunstproject werken. En dit keer
mogen wij ook de Wendakker ……..
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Een bijzondere toevoeging aan de deelnemerslijst is de Volkstuinvereniging
" Tiedverdrief" ‐ locatie achter de 'van Marleweg'. Vorige editie deden ze
voor het eerst mee en hier is door de bezoekers enthousiast op
gereageerd. De moestuin groot of klein is niet meer weg te denken in deze
tijd waar iedereen bezig is met gezond en duurzaam voedsel. Maar hoe leg
je eigenlijk een moestuin aan en wat is er allemaal te verbouwen, en
wanneer moet je zaaien en oogsten??? Op al deze vragen geven de leden
van de Volkstuinvereniging " Tiedverdrief" jullie graag antwoord. Zij zullen
de gehele dag aanwezig zijn op de 'groentetuin' en stellen hun kennis
beschikbaar.
De 13 tuinen en de Volkstuinen liggen mooi verdeeld over heel
Noordscheschut en geven daarbij gelijk een mooi beeld van ons dorp aan.
De tuinen zijn zowel per auto als fiets bereikbaar maar wij adviseren om
met de fiets te komen i.v.m. parkeren en per fiets kan je sneller van de ene
tuin naar de andere.
Dit jaar wordt alles vastgelegd door een aantal hobbyfotografen en voor
hen ook een bijzonder project om alles mooi in beeld te krijgen.
Iedere bezoeker ontvangt bij het start/info punt een Kunstzinnige Tuinen
Tas. Door een aantal middenstanders uit Noordscheschut wordt er " iets
lekkers voor onderweg" of "iets bijzonders wat te maken heeft met Kunst &
Tuin" in de tas gedaan. Deelnemende middenstanders zijn: Tuincentrum
Strijker ‐ Bloemen en kadoshop "Het Miniatuurtje" ‐ Attent
Noordscheschut ‐ Café Troost ‐ Bakkerij De Soete Suickerbol". Maar het
belangrijkste dat in deze tas zit is een duidelijk route van alle deelnemers
met een korte beschrijving van de tuinen en kunst. De route en de
deelnemerslijst is straks ook te bekijken op de site
www.noordscheschut.com. (we gaan er vanuit dat we genoeg tassen
hebben maar….OP = OP! ‐ en de tassen worden tot 14:00 uur uitgegeven,
de route blijft de hele dag te verkrijgen.)
Werkgroep Kunst & Cultuur Noordscheschut
voor meer info mail naar:
kenc‐noordscheschut@kpnmail.nl
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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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St.Villa Schutshof Noordscheschut
Villa Schutshof biedt woonruimte aan in de vorm van appartementen, studio’s en kamers
aan jong volwassenen. Ook biedt de stichting zorg en begeleiding om de zelfredzaamheid
van de bewoners te behouden en waar mogelijk te bevorderen.

Contactgegevens: Drostenraai 31, 7914 RT Noordscheschut, 088 006 9099
info@villaschutshof.nl
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Door gebrek aan bestuursleden gaat
de Oldtimerdag Noordscheschut
dit jaar niet door.

KOFFERBAK VERKOOP
Waar: Evenementen terrein Noordscheschut
Voor wie: Voor iedereen, jong en oud
Wanneer: woensdagavond - 16 mei 2018
Hoe laat: 19:00 – 21:00 uur
Binnenkomst vanaf 18:00 uur
Verkoop alleen van uit de auto – niet vanaf de grond!!!!
Opgave bij Jan Vaartjes
Tel: 0528-3423333 of 06 – 51864012
Met vermelding van naam, adres, tel.nummer en kenteken auto
Let Op!!!!!! Verkoop echt alleen vanuit de auto.
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GROTE ROMMELMARKT.
Ook dit jaar mogen wij in en om de Hervormde Kerk aan de Kerkweg
3 te Tiendeveen onze jaarlijkse en gezellige rommelmarkt houden.
Dit zal zijn op Zaterdag 2 juni van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Al meer dan 40 jaar een vertrouwd beeld in de kern van Tiendeveen.
De kramen in en om de gebouwen zullen gevuld zijn met o.a. kunst
en kitsch, planten, elektrische apparatuur, boeken, kleding,
speelgoed. Tevens zijn er verlotingen met leuke prijzen.
De catering zal hun uiterste best doen om u van een hapje en een
drankje te voorzien, u hebt onder andere de mogelijkheid uit;
Koffie / thee met eigen gemaakt gebak of cake, Drentse knieperties,
ijs, oliebollen of een hartige hap.
De opbrengst is bestemd voor onderhoud kerkelijke gebouwen. Om
iedereen gelijke kansen te geven een koopje op de kop te tikken,
wordt het terrein niet voor 8.30 uur opengesteld.
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Bij de introductie van het thema Muziek hebben we de kinderen kennis laten
maken met verschillende muziekinstrumenten. Natuurlijk hebben we hier ook
samen muziek mee gemaakt. Het blijkt dat het soms nog wel moeilijk is om te
zingen en dan ook nog eens muziek te maken.
Het doel van deze activiteit was: Het kind vraagt het als hij iets van een ander
wil gebruiken.
Dit hebben we in de kring gedaan door de kinderen zelf aan iemand te laten
vragen of ze de muziekinstrumenten wilden ruilen.

Toontje Tik was ook een onderdeel waarbij de kinderen met stokjes op
verschillende voorwerpen zoals een emmer of een pan mochten slaan. Welk
geluid hoor je, is het een hard of een zacht geluid. Wat gebeurt er als je zelf
hard of zachtjes met de stokjes ergens op slaat?
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We hebben de kinderen ook met klassieke muziek kennis laten maken. Ze
mochten luisteren naar de muziek en tegelijkertijd op een papier tekenen. Bij
sommige kinderen zag je echt een reactie als het ritme van de muziek
veranderde.
De tekening die ze gemaakt hadden hebben we gebruikt om een emmer mee
te versieren. Met behulp van verschillende cafetaria’s hadden we voor alle
kinderen een emmer met deksel geregeld.
De tekening er omheen geplakt, deksel er op, een versierde pollepel erbij en
trommelen maar.
We hebben voorgelezen uit een boek van Dick Bruna: Een fluit voor Nijntje.
Opa Pluis vind een stok in het bos en maakt daarvan een fluit voor Nijntje. De
kinderen mochten zelf ook een stok schuren met schuurpapier. Helaas
konden we er geen fluit van maken.
Natuurlijk werd er ook gedanst op muziek en werd het luisteren, huppelen,
springen en stoppen als de muziek stopt geoefend.
In de kring mochten de kinderen kiezen uit verschillende plaatsjes waar liedjes
op uitgebeeld waren. We hebben hierbij gekeken of de kinderen ook een
relatie konden leggen tussen het plaatje en het liedje. Dit was voor de meeste
kinderen niet zo moeilijk.
Bij het onderdeel “Luisterflesjes” hadden we samen met de kinderen
verschillende materialen in plastic flessen gedaan zoals zand, water, steentjes,
rijst. Het ging er hierbij om of de kinderen het begrip hard of zacht geluid
wisten.
Als afsluiting van het thema hadden we een medley van Oud‐Hollandse liedjes
samengesteld en mochten de ouders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden komen om samen de liedjes te zingen.
De peuters mochten hierbij begeleiden met hun zelf gemaakte trommels. Het
was een gezellige bijeenkomst waarbij de trommels wel voor het meeste
geluid zorgden.
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Natuurlijk zijn we Moederdag niet vergeten en hebben de peuters weer iets
leuks geknutseld voor alle moeders.
Aanmelden nieuwe peuters
Vanaf 2 jaar kunt u uw kind aanmelden via onze website www. spelerwijs‐
hoogeveen.nl
Een vriendelijke groet namens alle peuters
Team De Skutterties
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RE‐NET Hoogeveen B.V. gaat glasvezel aanleggen in de
buitengebieden van Tiendeveen, Noordscheschut, Nieuweroord,
Hollandscheveld, Nieuw Moscou, Elim en Nieuwlande, de zogenaamde
Veendorpen van de gemeente Hoogeveen.
Vandaag is bekend gemaakt dat 52,1 % van de inwoners in de buitengebieden
van de Veendorpen een glasvezelabonnement hebben afgesloten. Hiermee is
voldaan aan de belangrijkste voorwaarde, namelijk minimale deelname van
50% om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. Wethouder Jan
Steenbergen: ‘Dit is fantastisch nieuws voor de inwoners. Snel internet is ook
cruciaal voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Bedrijven en
inwoners in het buitengebied, en ook in de kernen, hebben goede verbinding
nodig om mee te kunnen en blijven gaan met de ontwikkelingen in de
toekomst. Met glasvezel haal je de modernste technologie met een enorme
capaciteit in huis.’
Ambassadeurs Veel ambassadeurs, enthousiaste inwoners en andere
betrokkenen hebben zich ingezet om de aanleg van glasvezel in dit gebied
mogelijk te maken. Directeur Eddy Veenstra van RE‐NET: ‘Zonder de inzet van
de ambassadeurs in dit gebied was dit resultaat niet tot stand gekomen. Want
wat is er veel werk verzet tot het laatste moment. Iedereen heeft zich volop
ingezet, en gelukkig met succes!’ Glasvezel van cruciaal belang Internet heeft
de toekomst: alle apparatuur wordt ermee verbonden. De verwachting is dat
ons datagebruik in 2020 ruim 600% groter is dan nu. Glasvezel biedt ruimte
voor die ontwikkelingen en opent deuren voor ongekende mogelijkheden.
Met glasvezel ben je klaar voor nu én voor de toekomst.
Start aanleg
In het 3e kwartaal kan worden gestart met de werkzaamheden.
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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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Plantdag 2 juni 2018
Noordscheschutters:
Oproep: Help mee met het beplanten
van Het Zwarte Dijkje!!!
De plantenbakken op het centrumplein en plantenvakken langs het Zwarte Dijkje zijn
bijna klaar. Helpt u/ helpen jullie zaterdagochtend 2 juni mee met inplanten?
Zaterdagochtend starten we met een korte uitleg om 09.00 uur. Daarna gaan we aan de
slag tot rond 12.00 uur. Buning Wegenbouw sponsort de koffie/thee/fris en een lunch!
En zij verzorgen de nodige gereedschappen.

De foto geeft een impressie zoals de beplanting op het plein kan worden.

Aanmelden kan bij bert.marissen@hetnet.nl , 0528‐268950. En bij het Miniatuurtje.

Meld u aan!!!
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EERSTE PRIJS VOOR DRIBBEL UIT NOORDSCHESCHUT
Tekst en foto: Sieberen Voordewind
Hoogeveen – Op zaterdag 5 en zondag 6 mei was er bij de KC Hoogeveen aan de
Achteromsedijk 8F, de landelijke Agility wedstrijd. De behendigheidswedstrijd die
op beide dagen vanaf half 10 gehouden werden, waren bestemd voor alle
hondenrassen. De parcoursen die de honden tijdens dit tweedaagse evenement
moesten afleggen, gingen van makkelijk naar moeilijk, van de 1e graad naar de 2e
graad en uiteindelijk naar de 3e en tevens de hoogste graad, waarna aan het eind
van elke ronde de prijzen werden uitgereikt. Na elk foutloos gelopen parcours of bij
twijfel van de startgerechtigde, werd de chip op de hond gescand en gelezen.
Tijdens dit evenement konden deelnemers punten behalen voor het Nederlands
Kampioenschap en uiteindelijk voor het Wereld Kampioenschap. Ook niet leden
van de KC Hoogeveen konden aan dit evenement deelnemen maar zij moesten van
te voren wel een startlicentie aanvragen bij de Raad van Beheer Nederland FCI.
Iedere deelnemer, waaronder ook de boomer Dribbel uit Noordscheschut, moest 3
rondjes lopen op het parcours dat door de keurmeester bepaald werd.
Jeanet Hooijer uit Noordscheschut won de 1e prijs van de 2e graad/klasse Small
met haar hond Dribbel in 33,43 seconden.
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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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De reiscommissie
Hallo Schutters en wie maar mee wil,
Over ruim 4 maanden is het weer zo ver, dan willen we op de
3e vrijdag in september (21 september) ons jaarlijkse reisje
maken.
De commissie heeft samen met busonderneming Schepers uit
Westerhaar weer een leuke reis uitgezocht, het beloofd een
leuke dag te worden mede omdat we een gift van de
Smederijen
hebben ontvangen en we dus iets extra’s kunnen doen.
We vertrekken ’s morgens om 8.15 uur bij de Cirkel en de
kosten
voor deze geheel verzorgde dag zijn € 60,00 p.p.
Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan zo spoedig mogelijk
op
bij één van onderstaande personen:
Puck Prins,

J. Naardingweg 5-007

0528-341523

Tineke Claus,

v. Marleweg 21,

0528-341894

Lubbert Vaartjes,

Hollandscheveld

0528-342224

De reiscommissie
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De heer Tichelaar was van 2001‐2013 vrijwilliger bij het Museum De 5000
Morgen. Hij deed graag baliewerk en hielp met veel plezier in het
museumcafé.
Vanaf 2012 tot heden is de heer Tichelaar diaken bij de Hervormde Gemeente
De Brug Nieuweroord Noordscheschut. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor
de kerkradio. Hij legt daarvoor ook vaak bezoekjes af bij gemeenteleden. Ook
de reguliere taken om mee te draaien in de kerkelijke erediensten nam hij als
dienstdoend diaken op zich. Sinds 2016 is hij koster.
Vanaf 2014 tot heden is de heer Tichelaar betrokken bij de
activiteitencommissie van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld.
Van 2013 tot heden is de heer Tichelaar secretaris van de Protestants
Christelijke Ouderenbond.
Vanaf 2002 tot heden is de heer Tichelaar voorzitter, secretaris bij de Stichting
Ouderenwerk Noordscheschut. Ook is hij groot animator om de senioren van
Noordscheschut met regelmaat een leuk uitje, een gezellige maaltijd of een
interessante lezing voor te schotelen. Hij is de drijvende kracht en verbinder
van contacten tussen de ouderen. Onmisbaar voor de samenhorigheid en de
gezelligheid.
‐ 53 ‐

Als voorzitter zit hij vergaderingen voor en woont ook de vergaderingen bij
van SWW met alle buitendorpen. Als secretaris notuleert hij en regelt hij
sprekers voor lezingen of gezellige middagen. Verder regelt hij muziekgroepen
en alle persactiviteiten voor dorpskrant De Schutse Bengel en eventuele
andere kranten.
Vanaf 2004 tot heden is de heer Tichelaar lid van de activiteitencommissie
Hervormde Kerk Hollandscheveld.
De heer Tichelaar was van 2002‐2009 vrijwilliger Informatie en Advies bij de
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen. Hij hield wekelijks spreekuur gericht op
hulp bij het invullen van formulieren, specifiek belastingformulieren.
Van 1980‐2016 was de heer Tichelaar voorzitter van de siertuinvereniging
“Het Schutblad” te Noordscheschut. In 2016 is de vereniging opgeheven. De
heer Tichelaar had gaf leiding aan het bestuur en de ledenvergadering.
Daarnaast was hij actief met o.a. tuinkeuringen van de tuinen van de leden
van de vereniging. Voor scholen van het dorp organiseerde hij wedstrijden,
o.a. het kweken van de langste zonnebloem.
Van 2001‐2008 was de heer Tichelaar voorzitter van de Jeu de Boules
vereniging Boules Door. Op een familiedag ontstond het idee een Jeu de
Boulesclub op te richten. Door de heer Tichelaar werd een oproep geplaatst in
het plaatselijke dorpsblad De Schutse Bengel, waarna hij e.e.a. in werking
zette. Hij voerde gesprekken met de gemeente over de plaats van de baan.
Twee banen werden zo mede door hem aangelegd en de vereniging was een
feit. Ook was de heer Tichelaar betrokken bij het regelen van een
onderkomen en de uitbreiding naar 10 banen. Ook bosschage en straatwerk
werd aangelegd onder leiding van de heer Tichelaar. Verder regelde de heer
Tichelaar ook toernooien. In 2008 is de heer Tichelaar gestopt en erelid van de
vereniging geworden. Door zijn toedoen is de vereniging tot op heden een
mooie vereniging met 55 leden.
Van 2006‐2009 was de heer Tichelaar medeoprichter van de vogelwerkgroep
IVN.
Verder was de heer Tichelaar bestuurslid bij visvereniging Het Vette Baarsje,
tot 2013 bestuurslid bij dorpshuis De Cirkel en tot 1991 beheerder via
Alescon.
Hij deed van 2000‐2008 vrijwillige thuiszorg bij ICARE. Ook was hij
penningmeester van de DGO Drentse Gehandicaptenorganisatie. Daarnaast
gaf hij veel cursussen en las veel, zodat hij goed bij de les bleef
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Mag ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Bianka Wezenbeek. Ik
ben medisch pedicure en heb mijn
pedicurepraktijk aan de Otto
Zomerweg 58 in Hollandscheveld.
De praktijk is gelegen op de begane
grond en is dus voor iedereen goed
toegankelijk. Bent u niet in staat om
naar de praktijk te komen, dan kom
ik graag bij u thuis.
Ik ben aangesloten bij de brancheorganisatie Provoet en ik sta
ingeschreven in het kwaliteitsregister voor pedicures (KRP).
Naast kwaliteit besteed ik tijd, zorg en aandacht aan uw voeten!
U kunt bij mij terecht voor een basis pedicurebehandeling, een
pedicurebehandeling voor de ‘risico voet’ zoals: diabetische voet,
reumatische voet, oudere voet, maar ook voor een cosmetische
pedicurebehandeling bijv. gellak of een scrub behandeling.
Mocht u vragen hebben of wilt u een afspraak maken? Neem dan
contact met mij op.
Graag tot ziens in mijn praktijk,
Bij Bianka pedicurepraktijk
Otto Zomerweg 58
7913 AJ Hollandscheveld
06 – 30873885
www.bijbianka‐pedicurepraktijk.nl
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Koppelkaarten
Vrijdag 18 mei om 20:00 uur in
de voetbalkantine
Per koppel opgeven bij:
Gerrit Kooistra tel 852167

Inleg 10 euro per koppel
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Gezocht:

aanpakker

Sta je bekend als harde werker? Dan zijn wij opzoek naar jou.
We vinden het belangrijk, dat je netjes en nauwkeurig werkt.
Je krijgt de verantwoordelijkheid over het magazijn.
Je maakt orders klaar voor verzending en zorgt dat het magazijn netjes en schoon is.
Ook draag je dagelijks zorg voor de vracht.
Incidenteel ontvang je mensen in de winkel, staat ze te woord en rekent met ze af.
Werktijden;
maandag 16.00 uur tot 18.30 uur
dinsdag 16.00 uur tot 18.30 uur
woensdag 17.00 tot 18.30 uur
(meer uren evt. in overleg)
Graag je brief met CV mailen naar info@zinka.nl
Zinka is een bedrijf in Hoogeveen gevestigd aan de Stephensonstraat. Zinka heeft zich
gespecialiseerd in het online aanbieden en leveren van verf, impregneer en beits.
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Roelien Veuger
Zinka
Stephensonstraat 108
7903 AW Hoogeveen
0528-820399

Gezocht:
Ik zoek een stevige knul die wat wil bij verdienen en deze
zomer bij mij het gras komt maaien.
Beppie Verwey
Tel: 342831
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

Tijd.

Mei 2018:
16‐05 Kofferbakverkoop
Evenemententerrein
18‐05 Koppelkaarten Supp.Ver. N‐schut
voetbalkantine
24‐05 Bingo
Boules Doar
Kantine Boules Doar

19:00
20:00
20:00

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

Gehele dorp

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

Juli 2018:
04‐07 Wandel 3 daagse Het Blokland
05‐07 Wandel 3 daagse Het Blokland
06‐07 Wandel 3 daagse Het Blokland
07‐07 NK Jeu de Boule Boules Doar
14‐07 Oud Papier
Scholen/muziekver.

Start Het Blokland
Start Het Blokland
Start Het Blokland
Boules Doar
Gehele dorp

18:00
18:00
18:00
10:00
09:00

Augustus 2018:
11‐08 Oud Papier
26‐08 Tentdienst
27‐08 Feestweek
28‐08 Feestweek
29‐08 Feestweek
30‐08 Feestweek
31‐08 Feestweek
01‐09 Feestweek

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

Scholen/muziekver.
Evangelisatiecomm.
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
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De Cirkel
Gehele dorp
Rondom de Cirkel
Kantine Boules Doar

