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De volgende Bengel verschijnt vanaf 11 juni 2019

Kopij binnen op 18 juni 2019 !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van de vrouwenver. Passage Noordscheschut
(De bengel wordt geniet op 18 juni 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:

Wij willen hierbij Wim Kroezen en de heer Guichelaar van harte feliciteren
met het ontvangen een Koninklijk lintje en bedanken voor jullie inzet met alle
taken en functies die jullie als vrijwilliger hebben gedaan en die ook voor een
groot deel ten goede voor Noordscheschut zijn geweest. Verder op in de
bengel 2 pers artikelen hierover.
Wij hebben dit keer weer een bomvolle Schutse Bengel met aankondigingen
van allerlei activiteiten. Waar vele verenigingen langzaam naar de zomerstop
gaan, staan andere activiteiten op punt van beginnen. Het eerste
Feestweekend van Noordscheschut voor jong en oud komt er aan op 7 en 8
juni. Voor het avondprogramma zijn de kaarten nu al te verkrijgen. Ook de
voorbereidingen voor de Zomerbraderie op 22 juni zijn in volle gang en gaan
voor het eerst plaats vinden aan de vernieuwde Zwarte Dijkje.
En dan is het programma van de Feestweek ook al rond en kan je op de
middenpagina zowel het programma als het opgaveformulier voor de
stratencompetitie vinden. Geef je op want wat is nu een Feestweek zonder
strijd tussen de straten en wie gaat er dit jaar met de wisselbeker ‘naar huis’?
Dan vindt er eind juni de wandel 3 daagse plaats en zijn er weer mooie routes
uitgestippeld door de organisatie, zet het alvast in je agenda 25,26 en 27 juni.
Volgens allerlei weerbronnen wordt de zomer van 2019 gemiddeld 1 graad
warmer dan 2018………………….. nou, daar doen wij het voor toch?
In de nacht dan graag regen en overdag heerlijk een zonnetje

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

‐6‐

DE HEER J. GUICHELAAR
De heer Guichelaar heeft van 2010‐2018 24 uur per dag intensive mantelzorg
en gegeven aan zijn wijlen echtgenote mevrouw Guichelaar, waardoor zij lang
thuis kon blijven wonen en niet naar een verzorgingstehuis hoefde. De heer
Guichelaar cijferde zichzelf weg totdat de verzorging thuis te zwaar werd,
waardoor mevrouw Guichelaar nog een half jaar in een verzorgingstehuis is
geweest. De heer Guichelaar stond ook klaar voor familie en zijn omgeving die
hem heeft ondersteund. Hij is een voorbeeld voor menigeen en laat v.w.b. de
maatschappelijke ontwikkelingen zien hoe kwetsbare ouderen zo actief en
gezond mogelijk kunnen zijn.
De heer Guichelaar bezoekt is vanaf 1962 betrokken bij de Christelijk
Gereformeerde Kerk Noordscheschut. Hij bezoekt wekelijks zieke en eenzame
mensen, repareert spullen van de kerk en bakt bv ook het vlees bij de
jaarlijkse barbecue.
Van 1962‐1969 was de heer Guichelaar diaken bij de Christelijk
Gereformeerde Kerk Noordscheschut. Zijn taken waren onder meer het
bijwonen van de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen en de diaconie, het
inzamelen van gaven tijdens de kerkdiensten, het beheren van de giften, het
afleggen van bezoeken en het verlenen van geldelijke hulp aan
gemeenteleden en derden.
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Van 1969‐1997 was de heer Guichelaar ouderling en voorzitter van de
kerkenraad bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Noordscheschut. In de
periode 1969‐1973 was hij 2e voorzitter en vanaf 1995 voorzitter. Zijn taken
waren onder meer het leiding geven aan de kerkelijke gemeente, het
bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen, de kerk vertegenwoordigen bij
(interkerkelijke) vergaderingen en het afleggen van huisbezoeken bij
gemeenteleden. Daarnaast ging de heer Guichelaar als afvaardiging naar de
vergaderingen van de classis Hoogeveen, was lid van de beroepingscommissie
voor predikanten o.a. in de periode 1994‐1997 en lid moderamen ter
voorbereiding op kerkenraadsvergaderingen.
De heer Guichelaar heeft bij de verbouwing van de Christelijk Gereformeerde
Kerk Noordscheschut in 2003 meegeholpen als vrijwilliger, waar hij alle
voorkomende klussen deed.
De heer Guichelaar was van 1967 tot 1976 bestuurslid en van 1976 tot 1979
voorzitter van de Gereformeerde basisschool De Opgang. Deze school
fuseerde in 1996 met de Hervormde school de Ds. Kooimanschool en kreeg
toen de nieuwe naam “Het Mozaïek”.
Bij zijn start als bestuurslid werd de heer Guichelaar meteen lid van de
bouwcommissie. In 1969 werd hij 2e voorzitter en in 1976 voorzitter. Hij
vervulde deze taak met veel inzet voor personeel en leerlingen van de school.
In 1979 trad hij af, omdat zijn kinderen de school hadden verlaten.
De heer Guichelaar is van 2000‐2009 naast de familie mede mantelzorger
geweest voor de heer Scholing. Hij deed de tuin, ging mee naar het ziekenhuis
en deed voorkomende klussen in en om het huis. Ook kwam hij vaak langs
voor een praatje waarbij hij meteen keek of de heer Scholing nog iets nodig
had.
De heer Guichelaar is gedurende een periode van 8 jaar (1976‐1994) lid
geweest van de ledenraad van DOC Kaas in Hoogeveen. Hij zette zich in die
periode in voor de belangen van de ledenmelkveehouders. Daarnaast heef hij
mede sturing gegeven aan de koers en strategie van de coöperatie, met als
doel om de belangen van leden maximaal te behartigen. Verder heeft de heer
Guichelaar zijn bijdrage geleverd als sparringpartner voor directie en bestuur
van de coöperatie.
De heer Guichelaar heeft van 1995‐2008 de familie Hofsink ondersteund op
de boerderij vanwege hun lichamelijke beperkingen. Er werd vaak een beroep
op hem gedaan, voor werkzaamheden die de familie niet meer zelf kon doen,
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zoals het aan‐ en afkoppelen van machines en aardappels sorteren en
wegzetten in kisten en andere voorkomende klussen.
Van 2005 tot heden onderhoudt de heer Guichelaar wekelijks de tuin bij
Schelhaas Makelaardij/ Tjeerdsma. Daarnaast doet hij dit ook bij de familie
Schelhaas privé. Ook voor wijlen mevrouw Kroesen heeft hij van 2000‐2010
de tuin onderhouden.
De heer Guichelaar heeft zich jarenlang uitermate ingezet en ingespannen ten
dienste van de maatschappij, naast het vele werk in het eigen bedrijf, een
grote boerderij, die hij samen met zijn vrouw runde.
Ondanks zijn hoge leeftijd bezoekt hij nog steeds zieke en eenzame mensen in
de buurt en in zijn kennissenkring. Ook doet hij allerlei hand‐ en spandiensten
voor mensen in zijn omgeving, zoals het repareren van machines.

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.
‐9‐

Wat speelt er in de Hoogeveense raad?
De afgelopen weken zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest in
de Hoogeveense gemeenteraad.
Uitbreiding winkelcentrum De Weide
De raad heeft ingestemd met het bestemmingsplan “De Weide, deelplan
uitbreiding winkelcentrum de Weide”. Het is de bedoeling dat winkelcentrum De
Weide wordt uitgebreid met de nieuwbouw van een Aldi en dat de
dierenartspraktijk wordt verplaatst.
Economische structuur
De raad is door wethouder Steenbergen geïnformeerd over de economische
situatie in Hoogeveen.
De top 3 sectoren die voor de meeste werkgelegenheid zorgen in onze gemeente
zijn: Zorg, Groothandel en detailhandel en Industrie. De werkloosheid vertoont
vanaf 2013 een dalend verloop maar het totaal aantal banen ligt in onze gemeente
nog niet op het niveau van voor de crisis. Het aantal ZZP‐ers is in 2018 meer dan
2.300, in 2009 waren dat er nog ongeveer 1.600. Dit is een groei van 44%.
Bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Akkerweg
De raad heeft ingestemd met het bestemmingsplan Nieuwlande. De initiatiefnemer
is van plan om de gronden gelegen achter de Akkerweg in Nieuwlande te
ontwikkelen voor woningbouw: acht rijwoningen (twee rijen van vier woningen).
Het bestemmingsplan voorziet al in een woonbestemming, waarbij acht woningen
gebouwd mogen worden. Het voorgenomen project voorziet echter in een andere
opzet: rijwoningen in plaats van acht min of meer geschakelde vrijstaande
woningen. Hiermee denkt de initiatiefnemer beter aan te sluiten bij de behoefte
van potentiële kopers/bewoners.
Kindcentrum Wolfsbos
De raad heeft ermee ingestemd om een extra budget van circa 2,8 mln. euro
beschikbaar te stellen voor de bouw van het kindcentrum Wolfsbos. De
basisscholen De Krullevaar en De Goudvink en kinderopvang
Spelerwijs krijgen er een plek. Het kindcentrum wordt een
ontwikkel- en ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en
wijkbewoners. Er zal in 2020 gestart worden met de bouw. Deze extra
investering komt ten laste voor van het geplande budget 2021 en 2022 voor de
accommodaties in de gemeente Hoogeveen.
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Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2019 laat een fors negatief saldo zien: circa 9 mln. euro. Er zijn
vooral tekorten in het sociaal domein: Jeugdzorg, Wmo, Bijstand en Participatie.
Daarnaast dragen in mindere mate bij de extra bijdrage aan de
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, het tekort op de
parkeeropbrengsten en de netto lagere opbrengsten van de sportaccommodaties.
De jaarrekening wordt behandeld in de raadvergadering op woensdag 22 mei
aanstaande. Vanwege de Europese verkiezingen is de raadsvergadering dan een
keer op de woensdagavond in plaats van op de donderdagavond.
Overigens heeft de accountant de werkzaamheden met betrekking tot de
jaarrekening nog niet afgerond. Daardoor zijn de accountantsverklaring en het
accountantsverslag nog niet aanwezig.
Begroting 2020
Het college is bezig met het opmaken van de begroting voor 2020. Het college
streeft ernaar om deze voor het zomerreces klaar te hebben. Deze begroting zal
dan na het zomerreces in de raadvergadering aan de orde komen.
Gezien de tekorten in de jaarrekening 2018 moet er bezuinigd worden. Het college
heeft aangekondigd dat zij de volgende voorzieningen belangrijk vinden voor
Hoogeveen en willen behouden: bibliotheek, De Tamboer, zwembad (incl. ijsbaan),
sportvoorzieningen, stadscentrum, jeugd/kindvriendelijk Hoogeveen.
De raad heeft op 9 mei jongstleden unaniem een motie opgesteld en aangenomen
waarin het college onder andere wordt opgeroepen om geen beleidsdossiers,
projecten of dossiers uit te sluiten bij het opmaken van de begroting.
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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
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Bartes en Jannes
Woarumme bin ie eigenlijk goan
fiets’n, Bartes? Wat is dat nou
weer veur vroage, Jannes, doar
was ie zelluf bij! Ie hebt
geliek, moar wat pakte oe, dat
ai an het fiet’s bleef zitt’n
in plaats van wandel’n, karate
of kikboxen, parasjuute
spring’n, of al die aandere
ding’n die ai ok ‘edoane hebt.
Ja, dat is een goeie vroage,
Jannes. Het vuurtie gung gewoon
an. Ie weet wel, jongens hebt
in algemien en verrekte hekel

Euh…euh…Ja,
Ja, dan heb ik heel ee’m de
broek an, ha ha.
En toen ik veur het eerst met
oen va de Elfstedentocht gung
fiets’n, was bij mij het vuur
an. Het beantwoorde an
avontuur, buut’n weez’n,
grens’n ontdekk’n energie
verbraanden, de natuurlijke
element’n zoas het weer
trotseren En wandel’n hef dat
ok wel en dat doe ik ok nog
wel, moar niet zo fanatiek.
Moar achter een compjoeter
zitt’n, hol op schei uut! Ja,
af en toe veur mien wark.
Moar dat die kiender in’t
Belevingsbossie fikkie goat
stoak’n is toch niet slim. Nee,
doar he’j geliek an. Dat bint
gien grapp’n, dat bint

an
leez’n, as ze jong bint. Die
wilt er op uut. Kiek nou moar
iens wat er in’t
Belevingsbossie is gebeurd. Dat
waar’n ok jonge jonges, die
wilt avontuur. Die wilt er op
uut. Ze verveelt zich en stikt
de boel in de fik. En wees nou
iens eerlijk. As ie goat
barbeknoei’n, wie hef dan het
vuur an estök’n? En wie stiet
er de hele tied mit de kop in
de rook? Dat bint de keerls!
Dat herken ie toch wel Jannes?

streek’n, moar ’t is wel te
verkloar’n. Misschien had
Noordscheschut een mooie
Poasbulte mutt’n hebb’n, of een
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barbeknoei wedstried, of het
onkruud verbraand’n mit een
braander. Dan hebt ze het in de
fik stikk’n van zoen
belevingsbos niet zo neudig.
Doar zeg ie zo wat Bartes…Moar
as dat volk al gel niet hier
vandoan komp dan? Dan mut hun
va en moe veur de schade
opdreien.
Weet ie wie ok veule pit hebt,
Bartes? Nou, dat
goa mij nou
vertell’n. De
vrouw’n van de
volleybal. Ie
goat mij toch
niet vertell’n
noa wat ik oe
verteld hebbe,
dat ie een beetie
vrouw’nvolleybal
zit te kiek’n?
Ja, dat doe ik
wel Bartes. Ze bint namelijk
kampioen ‘eword’n! Ja, dat
wordt ze niet veur niks,
Jannes. Zoe vake komp dat niet
veur. Pettie af!

Wat mij zo opvöl was dat de
kark’n weer mooi bezig bint met
de rommelmarkt’n. Wol ie nog
wat rommel hebb’n dan Bartes?
Nee, ik wol der juust vanaf en
het is een mooie maniere umme
mit elkaar in contact te
koom’n. Zelluf goa ik er niet
al te diepe deur, moar ik vien
het mooi, dat ze dat
organiseert.
Moar ik hol het
kort, Jannes,
want de schriever
giet een paar
daagies noar
Duutslaand. Noar
de oosterbuur’n,
Bartes? Had hij
gien betere stee
kunn’n vienden?
Weet ik niet,
niet ‘evroagt.
Moar hij wol wat
boek’n goan leez’n enzo, want
de tied van fikkie stoak’n hef
hij al lange achter zich
‘eloat’n. Wat een mietje!
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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

Rommelmarkt Tiendeveen.
Zaterdag 1 juni van 8.30 tot 12.00 uur is er onze jaarlijkse
rommelmarkt bij de Hervormde Kerk in Tiendeveen, kerkweg 3.
Wij verkopen op onze kramen in en om de gebouwen van alles:
van puzzels tot speelgoed, kunst en kitsch, glazen en kopjes, tv’s
en radio’s, voor iedereen is er wel iets.
Beproef je geluk bij diverse verlotingen, want je hebt kans op
mooie prijzen.
Natuurlijk hoort een kopje koffie of fris er ook bij op onze gezellige
markt.
Daarnaast zijn er andere lekkere dingen te koop;
eigengemaakt gebak, knieperties, oliebollen, hamburgers, ijs en
oma’s eigen gebakken brood.
Zet het maar vast in uw agenda! We hopen u daar te zien!
Het terrein gaat open om 8.30 uur, zodat iedereen gelijke kansen
heeft op iets moois.
De opbrengst is voor onderhoud kerkelijke gebouwen.
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Plaatselijk Belang Noordscheschut
Beste mensen van Noordscheschut,
Het Plaatselijk Belang heeft onlangs een jaarvergadering gehad. En er is weer veel
gebeurd en veel gerealiseerd het afgelopen jaar. Zo zijn er veel verkeerssituaties
gewijzigd. Vooral bij de brug blijkt het nog onwennig; En kon de CFN melden dat zij
een goede feestweek hebben gehad; Wordt er jaarlijks gekeken hoe het staat ten
aanzien van de vliegbewegingen, of dit toe of afneemt. Verder doet de
Initiatiefgroep Smederijen Noordscheschut haar verslag over de gerealiseerde
aanbestedingen; De voortgang van de ontwikkeling van het Belevingsbos. Al met al
veel interessante zaken die spelen in Noordscheschut, waar je als inwoner misschien
niet altijd zicht op hebt.
Ten aanzien van het bestuur zijn er vele veranderingen geweest. Zo is onze
voorzitter R. Koekoek in 2018 na acht jaar verdienstelijk de kar te hebben
getrokken, in goed overleg vertrokken en heeft het afgelopen jaar een interim
voorzitter, J. Stoefzand, de vergaderingen geleid.
Deze voorzittersfunctie is dus nog vacant.
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben ook Ineke Kleine, Marco Schonewille
en Pim Boer hun periode ruimschoots vervuld. Wij willen als Plaatselijk Belang hen
dan ook van harte bedanken voor hun tijd, creativiteit en inzet.
Er zijn het afgelopen jaar ook bestuursleden bij gekomen en daar zijn we blij mee.
Dit zijn: Arian Van Rijzewijk, Berma Boer. En onlangs bij de laatste jaarvergadering is
Paula Kroezen aangesloten bij het bestuur.
Het bestuur bestaat nu uit:
Jan Stoefzand (interim voorzitter)
Willem van Engen; (penningmeester)
Secretaris: (vacant)
Arian van Rijzewijk; (algemeen bestuurslid)
Berma Boer; (algemeen bestuurslid)
Paula Kroezen; (algemeen bestuurslid)
Bert Marissen; (algemeen bestuurslid)
Hierbij doen we dan ook een oproep, om het bestuur van het plaatselijk belang te
versterken.
Namens het Plaatselijk Belang
Bert Marissen
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Contributie speeltuin 2019
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 2019 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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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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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
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Zwarte Dijkje 39
7914 PB Noordscheschut
Tel. 0528‐343158
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Schutsfeest: vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni
In het weekend van Pinksteren organiseert CFN dit jaar voor het eerst het
Schutsfeest. Op het evenemententerrein komt een grote tent, waar we er een
gezellig weekend van gaan maken. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Online via
de website www.feestweeknoordscheschut.nl zijn de kaarten voor vrijdagavond
tegen de mooie prijs van € 2,50 en voor de zaterdagavond voor € 10,‐ te verkrijgen.
Ook op zaterdagmiddag is de tent geopend en staat er een spetterende kindershow
op het programma. Voor en na de kindershow kunnen de kinderen zich tevens
vermaken op springkussens. Deze middag is gratis voor alle kinderen (en hun
ouders/begeleiders). Zien we jullie ook dit weekend?
Programma Schutsfeest Vrijdag 7 juni:
Feest met DJ Maarten! Vanaf 20.00 uur is de tent geopend.
Feest DJ Maarten is een van de beste Nederlandse entertainers. Deze knotsgekke DJ
schuwt geen enkel middel om de tent op zijn kop te zetten. Tijdens een show draait
Maarten niet alleen plaatjes, maar zingt hij ook de sterren van de hemel. Maffe
verkleedpartijen, gekke attributen, foute muziek in combinatie met de geniale
vondsten van Maarten zorgen voor een kolderieke show waar de vonken van af
spatten. Met danseressen en een heuse schuimparty wordt deze avond eentje om
niet snel te vergeten.

Zaterdagmiddag 8 juni Schutsfeest:
Langs de tent worden verschillende springkussens geplaatst, waar de kinderen zich
deze middag heerlijk kunnen vermaken. Daarnaast kunnen hun ouders genieten van
een drankje op het terras met bediening. Om 14.00 uur start er een geweldige
kindershow waar Entertainer Mars (bekend van de Pubquiz in de Feestweek 2018)
de kinderen gaat vermaken. Mars is veelzijdig, enthousiast en een echte entertainer.
Tijdens zijn interactieve en vooral humoristische voorstelling, weet hij als geen ander
de kinderen bij het verhaal te betrekken. Of het nu gaat om een jonge, de oudere of
een gemengde leeftijd doelgroep, het maakt entertainer Mars niets uit. Hij past zich
aan met zijn grappen en grollen en weet op deze manier alle kinderen te vermaken.
Geen moeilijke of ingewikkelde verhalen, maar gemakkelijk en vooral kleurrijke

‐ 28 ‐

verhalen waarbij iedereen de aandacht kan houden. Deze show is voor iedereen
gratis toegankelijk.

Zaterdag 8 juni: Amsterdamse avond:
De Bolle Jan Show strijkt deze avond neer in ons dorp. Jaren geleden begonnen
(bolle) Jan en Mien in Amsterdam een muzikale bruine kroeg....
De Bolle Jan Show is werkelijk uniek. Vanaf het moment dat de show van start gaat
waan je je in het gezelligste bruine café van Nederland. Met echte Amsterdamse
artiesten is het deze avond één en al gezelligheid.

We maken er met z’n allen een gezellig weekend van! Kaarten voor het Schutsfeest
zijn alleen online te koop via www.feestweeknoordscheschut.nl voor vrijdag 7 juni
en zaterdag 8 juni. Bij de tent worden géén kaarten verkocht. Tot dan!
Met feestelijke groet,
Commissie Feestweek Noordscheschut
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Volleybalteam Cirkel kampioen
Het Cirkelteam, al jaren uitkomend in de 3e poule van de kampioen mocht zich
gisteravond, ondanks verlies van de laatste wedstrijd, verdiend kampioen noemen van de
competitie 2018‐2019.
Het team, onder leiding van de zeer gedreven Willem Giethoorn, kreeg de beker uitgereikt
onder luid applaus van de vele supporters die speciaal voor de heren naar de Cirkel waren
gekomen.
Bijzonder is dat dit het 1e kampioenschap is van het team sinds de oprichting van het team
zo’n 35 jaar geleden aldus een trotse coach Willem Giethoorn.
Op de foto:
Boven v.l.n.r. Ronald Hartman, Bert Ham, coach Willem Giethoorn, Jeroen Nijstad
Onder v.l.n.r. Gert Fik, Jan Schonewille, Erik Giethoorn
Afwezig: Henri Neutel
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De stratencompetitie tijdens de feestweek 2019:
Het thema is dit jaar FOUT!!!
1. De joker: Mr. Kosterweg
Dennis Hooijer en Jan‐Henri Giethoorn
Maandag 19 augustus 2019 – Aanvang: 18.30u.
Tijdens de optocht wordt de joker meegenomen en (daarna) beoordeeld. De
jokers komen daarna in de tent tot woensdag 17.00u.

2. Beachvolleybal: Jan/Boogerdweg
Christel Brakel en Tomas van der Helm
Maandag 19 augustus 2019 vanaf 18.30u. en 20.30u.
Minimaal 1 team; Maximaal 4 spelers in het veld. Minimumleeftijd 14 jaar.

3. Jeu de Boules: Hoveniersland
Berry Kuiper en wie helpt???
Dinsdag 20 augustus 2019
Vanaf 13:00 uur aanwezig; Start om 13:30 uur
Minimaal 2 deelnemers; Koppels van 2.

4. Pubquiz:

De Lossing

Margriet Nijmeijer, Brenda Boer en Gert Fik
Dinsdag 20 augustus 2019 – Aanvang: 19.30u.
Iedere straat levert een team van minimaal 3 en maximaal 5 personen.
Minimumleeftijd 14 jaar. (Ook vrije opgave van teams.)

5. Fietsen: Krakeel
Roel Strijker, Rudi Koopman en Alex Benjamins
Woensdag 21 augustus 2019 ‐ Start: Tussen 13.00 en 13.30u.
Minimaal 2 personen. Minimale leeftijd 14 jaar

‐ 31 ‐

6. Eieren gooien: Noord/Schooldijkje
Hilma Hooijer en Jeanet Koekoek
Donderdag 22 augustus 2019 – Aanvang: 14.00u.
Minimaal 1 jongen en 1 meisje per straat. Leeftijd 11‐ 16 jaar.

7. Klootschieten: Vijzel/Bies/Komenij
Roelof Krikken en Kim Tichelaar
Donderdag 22 augustus 2019 – Aanvang: 13.30u.
3 à 4 deelnemers per team, minimaal 1 vrouw. Minimumleeftijd: 16 jaar.
5 euro per team voor de te winnen prijzen. (Ook vrije opgave van teams.)

8. Opdrachtenspel : Z.Dijkje/Veenland
Mark Bruinenberg, Sandra en Hilde Bremer
Donderdag 22 augustus 2019 – Aanvang: 18.30u.
Binnen 2 uur moeten er allerlei spullen worden verzameld en opdrachten
gedaan worden.
Minimaal 5 personen. Minimumleeftijd 12 jaar.

9. Klaverjassen: Van Marleweg
Marjan Bruins, Arian v. Rijzewijk , Daniëlle Baldé
Vrijdag 23 augustus 2019 – Aanvang: 13.30 uur
Minimaal 2 personen
Je moet per persoon € 5,00 betalen, dan ding je ook mee naar de prijzen.

10. Zeskamp: Bloklandweg ‐ Ryan Prins
Zaterdag 24 augustus 2019 – Aanvang 12.30u. Minimumleeftijd: 12 jaar
In de komende periode komen de stratenvertegenwoordigers bij u langs om
het opgaveformulier bij u op te halen. Geef u massaal op!
Voor vragen: Roelof Krikken (06‐24808009) of Hilma Hooijer (06‐13452005)
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SPAR NOORDSCHESCHUT
DE WINKEL VOOR DE VERSE EN DAGELIJKSE
BOODSCHAPPEN

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

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

Daarnaast kunt u ook de door u zelf verzamelde en betaalde
boodschappen bij ons achterlaten. Wij zorgen ervoor dat deze bij u thuis
bezorgd worden.
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De stratenvertegenwoordigers:
1. Noord/Schooldijkje – Hilma Hooijer en Jeanet Koekoek
2. Z.Dijkje/Veenland – Mark Bruinenberg, Sandra en Hilde
Bremer
3. Mr. Kosterweg ‐ Dennis Hooijer en Jan‐Henri Giethoorn
4. Vijzel/Bies/Komenij ‐ Roelof Krikken en Kim Tichelaar
5. Krakeel ‐ Roel Strijker, Rudi Koopman en Alex Benjamins
6. Jan/Boogerdweg ‐ Christel Brakel en Tomas van der Helm
7. Hoveniersland ‐ Berry Kuiper en wie helpt???
8. Van Marleweg ‐ Marjan Bruins, en Daniëlle Baldé
9. Bloklandweg ‐ Ryan Prins
10. De Lossing – Margriet Nijmeijer, Brenda Boer en Gert
Fik
Voor vragen kunt u terecht bij:
Roelof Krikken (06‐24808009) of Hilma Hooijer (06‐13452005)

‐ 37 ‐

We zijn met de kinderen van groep 3 en 3‐4 naar de Ontdekhoek in Hoogeveen
geweest . De kinderen hebben kennis gemaakt met verschillende aspecten van
techniek. Ze mochten zelf aan het werk met proefjes, er waren wel meer dan
30 proefjes. De kinderen hebben ervan genoten!
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Zoals jullie in de vorige Bengel hebben kunnen lezen hebben we met alle kinderen
een uitstapje gemaakt naar ons mooie dorps bos om de nestkastjes op te hangen.
Wat een belevenis voor de kinderen. En wat een prachtig gezicht om al die mooie
gekleurde nestkastjes te zien hangen.

Thema Eet Smakelijk
In dit thema staat eten centraal. De kinderen ruiken en proeven verschillende
soorten eten.
We praten met de kinderen over eten, of ze iets lekker of niet lekker vinden.
De ouders kregen over dit thema een ouderbrief zodat ze thuis ook met dit thema
bezig kunnen zijn.
Bij de introductie mochten de kinderen raden welke soorten fruit er onder een doek
lag door te voelen. Dit was soms nog wel wat spannend; “Zou ik het goed geraden
hebben”.
Zoals het thema al doet vermoeden mochten de kinderen ook van alles proeven,
zoals citroen, ketchup, banaan, brood, jam, komkommer, druiven en
snoeptomaatjes. Ook hadden we drie soorten kruiden om te ruiken. Ze mochten dan
aangeven of ze het lekker of vies vonden. Hoe kijk je dan als het vies is en wat zeg je
als het lekker is.

‐ 41 ‐

In het onderdeel “Ontdekken” kreeg elk kind een leeg CD doosje en mochten ze zelf
wat zand er in scheppen. Daarna 2 boontje er in leggen, nog een beetje water
sproeien en het doosje dichtdoen. Een lintje er aan zodat ze het voor het raam
konden hangen. We hopen dat het bij iedereen gelukt is en dat de kinderen konden
zien wat er met de boon gebeurde.
In het knieboek verhaal wat bij dit thema hoort was Geit jarig. De dieren van de
boerderij waren vergeten een cadeau voor Geit te kopen. Maar Koe had wel een
emmertje melk, de kip had 2 eieren, het paard had 3 appels, het konijn 4 worteltjes.
Alles werd bij elkaar in de emmer gedaan en Geit mocht het proeven.
Ondertussen kijken we of de kinderen ook reageren op het verhaal; “Vind Geit het
lekker?”, “Wat vinden de andere dieren ervan?” Dit verhaal wordt tijdens het thema
twee keer voorgelezen. Bij de tweede keer merk je dat ze al heel veel vragen kunnen
beantwoorden.

Puk was in dit thema jarig. De kinderen mochten zijn stoel versieren met slingers en
ballonnen. Hij kreeg zelfs een verjaardags hoed en we hebben voor hem gezongen.
Helaas was hij de traktatie vergeten.
De begrippen hoog en laag hebben we geoefend met “Appels plukken”. Er hingen
appels onder een parasol en om de beurt mochten de kinderen aanwijzen welke
appel hoog en welke laag hing. Daarna mochten ze de kiezen welke ze gingen
plukken.
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Om te kunnen eten moeten er natuurlijk ook boodschappen worden gedaan. Uit
folders van een supermarkt mochten de kinderen plaatjes uitscheuren of knippen
wat ze lekker vonden. Deze mochten ze dan op een boodschappentas plakken.
De kinderen mochten ook zelf hun bekertje water inschenken voor bij het fruit eten.
We stonden er versteld van hoe goed ze dit al konden. Misschien een optie om ze dit
gewoon elke keer te laten doen.
We hebben het thema afgesloten met een ontbijt in alle groepen. Wat vonden de
kinderen het gezellig om samen met Juf aan tafel te eten. Zelf brood smeren en
kiezen wat je er op wil. Het is onvoorstelbaar hoeveel sommige kinderen dan eten.
Het gezegde “Zien eten , doet eten” is hier zeker van toepassing.
Digitale prentenboeken
In de groepen gaan we werken met
digitale prentenboeken om de
taalontwikkeling te stimuleren. We
hebben ook de mogelijkheid om deze
boeken door te sturen voor thuis zodat
er extra geoefend kan worden.
Het is echter geen vervanging voor het
voorlezen in de groep want dit blijven
we ook nog gewoon doen.
Zoals elk jaar hebben we onze fotograaf
Martin van “Schonewille fotografie”
weer op bezoek gehad. Hij heeft de
kinderen weer op een fantastische
ongedwongen manier op de gevoelige
plaat weten vast leggen. Tijdens het
meespelen weet hij alle kinderen
lachend op de foto te zetten.
En dan zijn we tussen alle bedrijven door
ook nog bezig geweest voor Moederdag.
Inmiddels zijn alle cadeautjes al
uitgepakt en we hopen dat de moeders
er blij mee zijn.
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FC Emmen speler Wouter Marinus geeft het
startschot voor de Daily Mile ‘Het Blokland’

FC Emmen‐middenvelder Wouter Marinus was maandagmorgen
uitgenodigd om samen met de leerlingen van ‘ het Blokland’ in
Noordscheschut de officiële starthandeling te geven voor de Dailey Mile.
Wouter kwam voor de start eerst nog even in alle klassen om samen met de
kinderen op de foto te gaan en natuurlijk handtekeningen uit te delen. Hierna
was het echt tijd om de eerste keer de Daily Mile te lopen met de kinderen.
Wat is The Daily Mile?
Het is een heel eenvoudig, maar effectief concept dat toegepast kan worden
op elke basisschool of peuterspeelzaal. Dagelijks onderbreken kinderen de les
15 minuten om in hun eigen tempo een rondje te rennen of joggen met hun
klasgenoten. De impact kan enorm zijn – niet alleen de conditie van de
kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag en algehele
welzijn kan vooruit gaan.
Wat ervaren deelnemende scholen?
Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat meeste schoolleiders aan te
geven dat zijzelf, of de docenten op hun school, ervaren dat een klas die The
Daily Mile heeft uitgevoerd rustiger is. Ook vindt een meerderheid van de
schoolleiders dat leerlingen zich beter kunnen concentreren, waardoor beter
geleerd kan worden. Bijna de helft van de schoolleiders ervaart dat de
leerlingen fitter/gezonder worden. Sommige schoolleiders noemen bovendien
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nog andere effecten, zoals dat leerlingen buiten The Daily Mile om ook meer
gaan bewegen.
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Gouden eieren in belevingsbos Noordscheschut

Her en der klonken vrijdagmiddag in het belevingsbos in Noordscheschut
opgewonden kinderstemmetjes ‘ ïk heb een ei gevonden!’
Samen met de paashaas hadden vrijwilligers van speeltuinvereniging de
Speulplekke uit Noordscheschut eieren verstopt in het bos. In verschillende
groepen mochten de kinderen de verstopte eieren gaan zoeken. Ook waren er
een aantal gouden exemplaren verstopt. En de vinders hiervan hadden
helemaal geluk, deze mochten met een heerlijke chocolade paashaas naar
huis.
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Volleybaldames Noordscheschut nemen
afscheid van trouw clublid.

Foto: Martin Schonewille

Na 36 jaar actief te zijn geweest als volleybal speelster neemt Ada Benjamins
afscheid van haar volleybalteam dames 2 noordscheschut. Dit mocht
natuurlijk niet ongemerkt blijven en daarom is er een gezellig samenzijn
georganiseerd met het vertrouwde team en het daarbij behorende bedankje.
Tevens is Troost, de hoofdsponsor van het team, bedankt voor de geweldige
en langdurige sponsoring.
Op de foto vlnr.
Brenda, Anja, Bertine, Anita, Marieke, Ada, Rina en Hendrike (sponsor) .

Is het weer in Mei te mooi, dan krijgt de
schuur maar weinig hooi.
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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

‐ 54 ‐

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

Ook dit jaar organiseert STICHTING OUDERENWERK
NOORDSCHESCHUT weer een reisje.
En wel naar Gaasterland op woensdag 12 Juni a.s.
08:30 uur Vertrek uit Noordscheschut, dorpscentrum De Cirkel
richting Rijs .
10:00 uur aankomst hotel Gaasterland in Rijs
Ontvangst met 2x koffie/thee en cake .
10:30 rondrit van 2 uur met een gids door Gaasterlnad.
12:30 uur aankomst hotel Gaasterland
Koffietafel met kroket
14:30 uur boottocht van 2 uur over het Sneekermeer .
16:30 uur vertrek.
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17.30 Aankomst Noordscheschut.
De kosten van deze prachtige dagtocht is €47,00 p.p.
U kunt zich opgeven bij Aly Koster tel.nr.342610 en bij
Mina Katerberg, tel.nr.342030, voor 30 Mei a.s.
Dit wilt U toch niet missen? Dus geef U snel op want vol is vol.
Namens het bestuur van de S.O.N.
Sake Tichelaar.
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DE HEER W. KROEZEN
De heer Kroezen is vanaf 1992 lid van het algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur van Dorpshuis “De Vuurkorf”, een stichting waar de verenigingen en
geledingen in het dorp lid van zijn. De heer Kroezen is penningmeester en zit
namens de Gereformeerde Kerk in het algemeen bestuur en van daaruit in het
dagelijks bestuur. Hij is van grote betekenis geweest bij het werven van
fondsen voor de grote verbouwing en uitbreiding van het dorpshuis. Daarbij
was hij ook betrokken bij overleggen met de gemeente Westerbork en vanaf
1998 de gemeente Hoogeveen. Tijdens het bouwproces heeft hij vele
financiële overzichten gemaakt, zodat op financieel gebied de hele bouw goed
kon verlopen. De heer Kroezen was ook de drijvende kracht die goed in beeld
kon brengen wat de financiële consequenties van de veranderingen op het
gebied van het verduurzamen van het dorpshuis gebouw inhielden. Naast
zonnepanelen is er overgeschakeld op LED verlichting.
Naast zijn enthousiasme om anderen ook bereid te vinden zich in te zetten
voor het dorpshuis draait hij bardiensten, doet onderhoudsklussen en helpt
mee met de organisatie van bv een vrijwilligersfeest. De heer Kroezen heeft
een wezenlijke bedrage geleverd aan de grote waarde van de stichting voor
de samenhang in de dorpsgemeenschap van Nieuweroord.
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Van 2004‐2016 heeft de heer Kroezen als penningmeester veel betekend voor
de voetbalvereniging Noordscheschut. Door zijn inzet is de financiële
administratie nu zeer professioneel ingericht. Sinds zijn aftreden, kan de
vereniging nog steeds advies van de heer Kroezen krijgen over financiële
zaken. Zijn advies v.w.b. een goede afweging om in 2014 wel of niet te
privatiseren is van groot belang geweest. De heer Kroezen heeft ook jarenlang
in de sponsorcommissie gezeten. Op 27 oktober 2017 is hij Lid van Verdienste
gemaakt als dank voor zijn jarenlange inzet.
De heer Kroezen is ook jarenlang penningmeester geweest bij de Vereniging
van Volksvermaken Nieuweroord, een vereniging die al 50 jaar bestaat en van
belang is voor de samenhang in het dorp. De heer Kroezen was de eerste 15
jaar penningmeester, daarna verzorgde hij nog 10 jaar de jaarrekening. Nog
steeds is hij een vraagbaak voor de vereniging.
Van 1994‐2004 was de heer Kroezen lid van het bestuur van de basisschool De
Hoeksteen. Ook hier beheerde de heer Kroezen de financiële administratie.
Hij heeft ook een rol gespeeld in het tot stand komen van de uitbreiding met
een lokaal en directieruimte. In 2000 heeft hij meegewerkt aan het 75‐jarig
jubileum en later aan de fusie van verschillende christelijke scholen in Elim,
Nieuwlande, Noordscheschut en Nieuweroord tot EN3.
Vanaf 2016 is de heer Kroezen lid van de commissie van beheer
Gereformeerde Kerk Nieuweroord‐Noordscheschut. Voor deze kerk is de heer
Kroezen ook al 25 jaar de vertegenwoordiger in het bestuur van dorpshuis De
Vuurkorf.
Vanuit zijn werk heeft de heer Kroezen een grote financiële deskundigheid
opgebouwd in het dorp Nieuweroord, die hij op tal van plaatsten heeft
ingezet. In de tijd dat Nieuweroord nog bij de gemeente Westerbork
behoorde, was de heer Kroezen de spil voor het aanvragen van subsidie voor
de kinderclub, de ouderclub/koersbal, de biljardclub, de jeugdsoos etc. Ook
als een penningmeester met vragen zat over financiën was de heer Kroezen
veelal de vraagbaak voor advies.
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KLEURPLAAT
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT JUNI 2019
Kerk:

Chr. Geref. Kerk

Datum:

Locatie:

Tijd:

Voorgang(st)er:

Zo. 2 juni

Zwarte Dijkje

Zo. 9 juni

Zwarte Dijkje

Zo. 16 juni

Zwarte Dijkje

Zo. 23 juni

Zwarte Dijkje

Zo. 30 juni

Zwarte Dijkje

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

Ds. G. Vos
Ds. G. Vos
Prof. H.J. Selderhuis Drs. ds.
H.J. th. Velema
ds. M. Oppenhuizen
ds. M. Oppenhuizen
Br. A. Jansen
dhr. R.J. Setz
Br. G. Winters
Br. A. Mulder

Zo. 2 juni

Immanuelkerk
Rehoboth
Rehoboth

10.00 uur
19.00 uur
09.45 uur

Dhr. H. Lowijs
Ds. P.E.G. Wiekeraad Uelsen
Ds. W.J Bakker

Immanuelkerk

19.00 uur

Ma. 10 juni

Immanuelkerk

09.30 uur

Ds. W.H.B. ten Voorde ‐
Nunspeet
Dhr. H. Lowijs

Zo. 16 juni

Immanuelkerk

10.00 uur

Ds. M. Visser ‐ Wezep

Rehoboth
Rehoboth
Immanuelkerk
Immanuelkerk

19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Ds. H. Bakhuis ‐ Hoogeveen
Ds. W.J Bakker
Dhr. H. Lowijs
Ds. W.J Bakker

Rehoboth

19.00 uur

Ds. G. de Goeijen ‐ Den Ham

Zo. 2 juni

Drostenraai

09.30 uur
19.00 uur

Zo. 9 juni

Drostenraai

09.30 uur

Dhr. H. Lowijs
Mv W Van der Scheer De
Krim
Ds J.A. Wegerif ‐Nijverdal

1e pinksterdag

Ma. 10 juni

Immanuelkerk

09.30 uur

Dhr. H. Lowijs

2e pinksterdag

Zo. 16 juni

Drostenraai

09.30 uur

Ds H Scholing ‐ Hoogeveen

Zo. 23 juni

Drostenraai

19.00 uur
09.30 uur

Dhr. H. Lowijs

Zondag van de vervolgde
kerk ‐ Voorbereiding HA
Bijzondere dienst
Viering H.A.

Zo. 30 juni

Drostenraai

09.30 uur

Zo. 9 juni

Herv. Kerk
Noordscheschut
/Nieuweroord

Zo. 23 juni
Zo. 30 juni

Geref. kerk
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Ds G.H. Fredrikse
Harderwijk

Bijzonderheden:

1e pinksterdag
Belijdenisdienst

leesdienst
Leesdienst
Lees‐ / zangdienst

1e pinksterdag, Zingen
voor de (gezins)dienst.

2e pinksterdag
Zondag van de vervolgde
kerk. Koffie drinken.

Oudste kinderen
verlaten zondagsschool /
kindernevendienst

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 in overleg;
maandag 16.00 uur tot 18.30 uur
dinsdag 16.00 uur tot 18.30 uur
woensdag 16.00 tot 18.30 uur
donderdag 16.00 tot 18.30 uur
vrijdag 16.00 tot 18.30 uur.
(meer uren evt. in overleg)
Beschikbaarheid in de zomervakantie week 30 t/m 33 is een pré.
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.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Roelien Veuger
Zinka, voor duurzame bescherming

Stephensonstraat 108

7903 AW Hoogeveen
0528-820399
info@zinka.nl
www.zinka.nl
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Gezocht!!
Per direct vakantiewerker/ vast medewerker
Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar extra versterking.
Het gaat om het aanleggen van tuinberegeningsinstallaties in
particuliere tuinen.
Ben jij 3 tot 5 dagen per week beschikbaar stuur ons gerust een email
met uw cv naar: info@neutelberegening.nl
Wie zoeken wij?
Iemand die klantvriendelijk is.
Iemand die zowel zelfstandig als in groepsverband kan werken.
Iemand die geen 9 – 5 mentaliteit heeft. Iemand die niet vies is van
vuile handen.
Edwin Neutel Molenweg 8 b
7936 PB Tiendeveen
Tel: 06‐15176705
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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.

Mei 2019:
23‐05 Bingo

Waar
Kantine Boules Doar

20:00

Juni 2019:
07‐06 Schutfeest
CFN
Evenemententerrein
08‐06 Schutfeest
CFN
Evenemententerrein
08‐06 Oud Papier
Scholen/muziekver.
Gehele dorp
14‐06 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
De Cirkel
22‐06 Zomerbraderie Ondernemersver.N‐schut Centrum‐dorp
Kantine Boules Doar
27‐06 Bingo
Boules Doar

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

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

Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

Boules Doar

Tijd.

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

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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