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MAANDBLAD: Juli 2019 34e jaargang no. 403
Banknr. 1237.63.177 t.n.v. Stichting Schutse Bengel‐Noordscheschut

Redactie:
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schutsebengel@hetnet.nl
tel. 343401
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L. Benning
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B. Benjamins, voorz.
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Jan Naardingweg 2
Van Marleweg 7
Achteromsedijk 9

tel. 342009
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tel. 341972

Inleveradressen kopij:
R. Benjamins

Van Marleweg 11

Bezorgers:
Jonah Bisschop
Amber Bruins

Zwarte Dijkje 4
Van Marleweg 17

Website:
Facebook:

Noordscheschut
tel: 06‐83533656
tel: 343752

www.noordscheschut.com
www.facebook.com/deschutse.bengel
De volgende Bengel verschijnt vanaf 20 augustus 2019

Kopij binnen op 13 augustus 2019 !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van Bestuur Schutse Bengel en CFN
(De bengel wordt geniet op 20 augustus 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:
Deze Schutse Bengel staat in het teken van de Feestweek en pas in
augustus is de Feestweek, dus bewaar dit nummer goed. !!!!. Het
belooft weer een leuke week te worden met allerlei spelonderdelen tijdens de
stratencompetitie, echt er is voor ieder wat wils.
Maar gelukkig duurt het nog even want wij staan nog maar net aan het begin
van de zomervakantie en willen toch eerst wel genieten van lekker niets doen
en warme zomerse avonden en heerlijke fietstochten, zwemmen, BBQ’s en
wat dan ook bij een zomervakantie hoort.
Wij beseffen dat niet iedereen zit te wachten op de zomervakantie, ziekte,
zorgen of eenzaamheid kunnen mee spelen dat de zomer niet zo wordt
beleeft als vele dorpelingen. Wij hopen dat het wonen in ons dorp het ook
met zich mee brengt dat er wordt omgekeken naar elkaar….
Wij hebben ook weer plannen om er met onze vouwwagen op uit te gaan en
inmiddels hebben wij een nieuwere type, eentje die makkelijker op te zetten
is want tja.. ook wij worden een daggie ouder en moesten er steeds langer
van bijkomen en daarbij was hij voor ons tweetjes ook te groot geworden.
Onlangs hebben wij de oude verkocht aan een jong gezin en wij hopen dat ze
net zulke prachtige herinneringen met de vouwwagen mogen maken als wij
de afgelopen jaren ook hebben gedaan.
Het is nu heerlijk vertoeven in ons bos waar het Drents akkermengsel volop in
bloei staat en waar het een gezoem van jewelste is. Vele verschillende bijen,
hommels, vlinders doen zich tegoed aan de bloemen.
Gaat u voor een langere periode er tussen uit of maar een dagje?? Zorg dat de
dieven geen kans krijgen zij gaan juist niet met vakantie. Verder een veilige
en fijne vakantie toegewenst.
Veel leesplezier, Roel & Paula

www.facebook.com/deschutse.bengel
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J. Alberts Molenweg 32A
7936 PB Tiendeveen
T O528 342632
M 06 29 24 74 73
W www.thunebed.nl
E info@thunebed.nl

Hoogeveenseweg 37, Pesse
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Middenraai 72
Voor Uw warm en koud buffet
7912 TL Nieuwerooord
Barbecue
telefoon 0528‐278146
Hapjes schalen e.d
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Beste dorpsgenoten,
In dit nummer van deze "Schutse Bengel" vind je het programma voor de
vierenveertigste feestweek in Noordscheschut. Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd
een leuk programma in elkaar te zetten voor jong en oud.
De dagen zijn weer gevuld met vele activiteiten en ook in de avonden staan er weer leuke
activiteiten en muzikale gezelligheid gepland. Vele dorpsgenoten hebben zich ook dit jaar
weer ingezet om allerlei activiteiten in elkaar te zetten en daarbij wordt aan alle
leeftijden gedacht. Dit kost veel voorbereiding, maar wij zijn al deze dorpsgenoten,
vertegenwoordigd in de stratenvertegenwoordigers, de dames van de 4Kids en oudere
jeugd, die allemaal zo hun dagdelen verzorgen, als bestuur veel dank verschuldigd.
Het thema van dit jaar is “Fout”. Dit thema zal terugkomen in de verschillende
activiteiten van de Feestweek. Dit jaar is het versieren van de straten geen opdracht voor
de stratencompetitie. Wel is het leuk om vlaggetjes door de straten van Noordscheschut
op te hangen. Zo ziet iedereen dat het Feest is in ons mooie dorp.
Uiteraard is het uithangen van de Schutse en/of de Nederlandse vlag tijdens de
feestweek een must. Dus ook voor dit jaar geldt het aloude motto: “Het is Feestweek dus
het mag, hang uit die vlag!”
Ook zo’n mooie vlag van Noordscheschut kopen? Voor slechts € 14,95 is hij van jou. De
vlaggen zijn verkrijgbaar bij ’t Miniatuurtje.
Dit jaar zal de kermis ook weer aanwezig zijn, dus extra gezelligheid!
Wij hopen jullie dan ook allemaal te treffen aan de Mr. Kosterweg op het
evenemententerrein. En dat wij met elkaar weer een prachtige week mogen beleven.
Met een feestelijke groet,
4Kids, Comité van Stratenvertegenwoordigers, andere organisatiegroepen van
verschillende dagdelen en Bestuur Commissie Feestweek Noordscheschut
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Commissie Feestweek Noordscheschut
Het bestuur van Commissie Feestweek Noordscheschut bestaat uit 7 leden die
de Feestweek van Noordscheschut een warm hart toedragen. Uiteraard kun je
deze week terecht bij één van ons voor vragen of opmerkingen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Edwin Talen
Allard Kleine
Linda Seinen
Miranda Talen
Sander Karssen
Leon Vlietstra
Nicole Krikken

Samen hebben we weer een programma vastgelegd, waarvan we hopen dat
deze in de smaak zal vallen bij een ieder. Het programma kun je hierin
terugvinden, maar is ook te bekijken op onze website:

Https://www.feestweeknoordscheschut.nl
Tevens vind je hier alle sponsoren die deze Feestweek mede mogelijk
gemaakt hebben. Wil jij ook als sponsor een vermelding op de website? Meld
je dan bij één van de leden van CFN.
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Controle op verkoop en gebruik alcohol
Ook wij ontkomen er niet aan om te controleren op leeftijd wanneer
het om de verstrekking van drank gaat. Zorg er dus voor dat je een ID
bewijs bij je hebt, wanneer je de Feesttent bezoekt. Er kan naar
gevraagd worden bij de bar en/of bij de toegangscontrole.

Pinnen in de Feesttent? Ja graag!
Dit jaar kan er ook weer met PIN worden betaald in de Feesttent. Wij
ondersteunen dit initiatief natuurlijk van harte en hopen dat
iedereen gebruik gaat maken van het gemak van PIN in de Feesttent!
Uiteraard kun je ook blijven betalen met contant geld.

NIET ROKEN in de Feesttent
Vanwege aangescherpte regels in de wet, mag er NIET gerookt
worden in de tent. Dat geldt voor alle dagen, 24 uur per dag en de
gehele Feestweek.
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Handig om te weten:
Wie is de stratenvertegenwoordiger van uw straat? Kijk hieronder bij wie u
zich moet aanmelden voor de Stratencompetitie:
De Stratenvertegenwoordigers zijn:
1. Mr. Kosterweg
Dennis Hooijer en Jan‐Henri Giethoorn
2. Van Marleweg
Marjan Bruins, Arian van Rijzewijk en Daniëlle Baldé
3. Zwarte Dijkje / Veenlandweg
Mark Bruinenberg, Sandra en Hilde Bremer
4. Bloklandweg
Ryan Prins
5. Vijzel /Bieslook / Komenij
Roelof Krikken en Kim Tichelaar
6. Krakeel
Roel Strijker, Rudi Koopman en Alex Benjamins
7. De Lossing
Margriet Nijmeijer, Brenda Boer en Gert Fik
8. Jan Naardingweg / Boogerdweg
Christel Brakel en Thomas van der Helm
9. Hoveniersland
Berry Kuiper
10. Noord/Schooldijkje
Hilma Hooijer en Jeanet Koekoek

https://www.facebook.com/Feestweeknoordscheschut/
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WIE O WIE???

In de laatste jaren is er een brede vrijwilligersstructuur opgezet
waardoor het mogelijk is om een
Feestweek te organiseren en
draaiende te houden. Met een
breed draagvlak en vereende
krachten komen wij ver, iets waar
wij als dorp best heel trots op
mogen zijn.
Vele vrijwilligers melden zich uit
zichzelf aan om hun steentje bij te mogen dragen om er, voor jong en
oud, een fantastische Feestweek van te maken!
Dus geen feestweek zonder vrijwilligers en ook dit jaar kunnen wij er
nog wel weer een paar gebruiken die ons komen helpen achter de
bar en op andere plaatsen. Lijkt het je leuk (en ben je ouder dan 18
jaar) om mee te helpen om de feestweek weer te laten slagen, meld
je dan bij Miranda Talen, mail ons
(miranda@feestweeknoordscheschut.nl). Bedankt!
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Parkeerbeleid feesttent
Om de bewoners rondom de feesttent zo min mogelijk tot last te zijn wat
parkeren betreft, vragen we jullie als feestgangers zoveel mogelijk lopend of
per fiets naar de tent te komen. De fietsen kunnen geplaatst worden in het
daarvoor bestemde parkeervak naast de tent. Mocht je toch met de auto
komen, parkeer dan zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde parkeervakken.
Zo zijn we onze dorpsgenoten niet tot last.

Overige algemene zaken en mededelingen m.b.t. de Feestweek
‐ Het betreden van het feestterrein en/of de feesttent geschiedt geheel op
eigen risico.
‐ De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging
van persoonlijke eigendommen.
‐ Munten zijn dagelijks verkrijgbaar in de tent, bij de daarvoor bestemde
kassa, of wanneer deze gesloten is, aan de bar. Munten kosten € 2,= per
stuk.
‐ Om het feestterrein zo begaanbaar mogelijk te maken vragen wij een ieder
om zoveel mogelijk te voet naar het feestterrein te komen.
Fietsen mogen niet voor en/of bij de ingang van de tent geparkeerd
worden, maar dienen geplaatst te worden in het daarvoor bestemde vak.
‐ Het gebruik van de toiletten kost € 0,30 per persoon per keer te voldoen bij
de toiletjuffrouwen. Er zijn tevens bandjes verkrijgbaar voor de gehele
avond. Informeer hiernaar bij de toiletdames.
‐ Gevonden voorwerpen kunnen bij de bar in de feesttent worden afgegeven.
Alle gevonden voorwerpen worden bewaard tot enkele dagen na de
Feestweek. Ben je iets verloren, vraag er dan naar bij de bar of bij één van
de commissieleden.
‐ De container naast de feesttent mag uitsluitend worden gebruikt door de
organisatie.
‐ Bij vernieling en/of diefstal volgt politie aangifte.
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4 Kids Noordscheschut:
Tijdens de Feestweek worden de kinderochtenden
georganiseerd door de dames van 4 Kids. Deze dames
zijn tijdens de ochtenden te herkennen aan de fuchsia
roze shirtjes. Wat zij zoal in de planning hebben staan,
kun je volgen op:

facebook.com/4KidsNoordscheschut
De mascotte Noortje Schut is ook weer aanwezig deze ochtenden. Zij zal de
kinderen komen aanmoedigen en uiteraard kunnen de kinderen met haar op
de foto.
Voor deelname aan de kinderochtenden hebben de kinderen een
kinderpaspoort nodig. De kosten hiervan zijn € 1,50 per dag. Ook kun je voor €
1,‐ borg een makkelijk keycord erbij huren. Na inlevering van het keycord, krijg
je het bedrag van € 1,‐ weer retour. De paspoorten en keycords zijn op
maandagavond vanaf 18 uur tot 20.00 uur en voor aanvang van de
kinderochtenden te koop. Graag gepast betalen!
Actie!!!
Kinderpaspoort voor 3 dagen inclusief keycord voor € 5,‐.
Alleen geldig op Maandagavond in de tent
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Voor de hele feestweek geldt:

Met elkaar feestvieren
=
Met elkaar opruimen
Gooi afval zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde bakken.
Zo houden wij het terrein schoon & begaanbaar!

https://www.facebook.com/Feestweeknoordscheschut/
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Zondag 18 augustus
Tentdienst
Tent open: 18.30 uur
Aanvang: 19.00 uur
Voorganger: Hans Lowijs
Muzikale verzorging door de band Online
De organisatie is in handen van de Interkerkelijke Evangelisatie
Commissie en na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder
het genot van een kopje koffie / thee en voor de kinderen zal er een
beker ranja zijn.
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Maandag 19 augustus
Opening Feestweek met optocht door Noordscheschut
Tent open: 18.00 uur
Verzamelen opstellen optocht: vanaf 18.15 uur
Opening feestweek: 18.30 uur (aansluitend start optocht)
Opgave: in de Feesttent bij 4Kids
Deelname: jeugd t/m 12 jaar & de Stratenteams met hun jokers
Vanaf 18.00 uur is de inschrijving geopend voor de optocht.
Tevens is er van 18.00 tot 20.00 uur de gelegenheid om bij de dames van 4Kids
een kinderpaspoort te kopen voor één of meerdere kinderochtenden.
WIST JE DAT:
Bij vertoning van het kinderpaspoort er gedurende de
hele Feestweek “GRATIS RANJA” verstrekt wordt?
Zonder kinderpaspoort kost een beker ranja € 0,20.
Na de officiële opening van de Feestweek volgt de traditionele optocht.
De Stratenteams tonen tijdens deze optocht hun jokers en de kinderen mogen
geheel in het thema van de Feestweek FOUT meelopen.
Voor de kinderen die het mooist/origineelst/uniekst verkleed zijn, worden
mooie prijsjes ter beschikking gesteld, dus doe je best! Er zijn individuele
prijzen te winnen en er is een prijs beschikbaar gesteld voor een foute groep.
Route:
Feesttent, Mr. Kosterweg, via Van der Sluisweg, Jan Naardingweg (bij
Schutsborgh), Tramweg, via Zwarte Dijkje, Hoveniersland, via Zwarte Dijkje,
Boogerdweg, Veenlandweg, Jan Naardingweg en dan terug naar de Feesttent.

Het thema is FOUT!!!!
Verkleed je zo FOUT mogelijk om mooie prijzen te
winnen!!!
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Maandag 19 augustus (vervolg)
Beachvolleybal voor stratenteams
Locatie: Evenemententerrein (zandbak naast de feesttent)
Aanvang eerste wedstrijden: 18.30 uur (kom op tijd!!!)
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger
Er worden weer enkele vrachtwagens geel zand gestort en het net
staat weer gespannen: Klaar voor actie!
Wie mag zich dit jaar de beste beachvolleybal‐straat van de Feestweek
noemen en komt er als beste uit de bus?
Met buitenbar en gezellig terras om de spelers aan te moedigen.
Wist u dat:
Het zand voor de sport‐ en spelactiviteiten tijdens de feestweek
belangeloos geleverd wordt door:
Loonbedrijf Jansen
Noorderweg 5
7936 TR Tiendeveen
06‐54352540
0528‐341697
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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

Dinsdag 20 augustus
4 KIDS: Bosspel Bovenbouw Groep 4 t/m 8
Kinderbingo
Tent open (groep 4 t/m 8): 9.15 uur
Aanvang Bosspel: 9.30 uur
Deze eerste kinderochtend is opgedeeld voor de kinderen van de bovenbouw
en de jongste kinderen. De oudste kinderen starten deze ochtend om 9.30 uur.
Vooraf, vanaf 9.15 uur, is er de mogelijkheid om een kinderpaspoort voor deze
ochtend te kopen.
De kinderen vanaf groep 4 gaan deze ochtend de strijd met elkaar aan middels
een Bosspel. Tot ongeveer 10.45 uur blijven zij in het bos en daarna keren zij
terug naar de tent, waar drinken en wat lekkers genuttigd kan worden.

Extra: Kinder Bingo!!!
Tijdens deze ochtend is er ook een leuke Kinder Bingo. Op vertoon van je
Kinderpaspoort, kun je meedoen en leuke prijzen winnen. De Bingo is anders
als anders! Zeker de moeite waard voor alle kinderen! Vergeet je
Kinderpaspoort dus niet! Uiteraard gaan de kinderen niet met lege handen
naar huis, maar is er voor elk kind een leuk kleinigheidje.
Mededeling:
Tijdens de kinderochtenden worden er foto’s genomen van de kinderen. Mocht
je bezwaar hebben tegen eventuele publicatie hiervan, dan vernemen wij dit
graag voortijdig. Meld je dan bij een van de dames in het bekende fuchsia roze
4Kids t‐shirt.
‐ 23 ‐

Dinsdag 20 augustus (vervolg)
4 KIDS: Inkipinki Poppentheater voor kinderen van 0 t/m 7 jaar
Kinderbingo
Tent open (0 jaar t/m groep 4): 9.45 uur
Aanvang Voorstelling: 10.00 uur
Voor de kleinste kinderen uit ons dorp hebben we deze ochtend een
leuke voorstelling op het programma staan. Terwijl de oudste
kinderen deze ochtend naar het bos vertrekken, zien de jongste
kinderen hoe de stoute heks Kierewiet Prinses Rosalinde heeft
omgetoverd en hoe Ridder Alfons Prinses Rosalinde moet redden door
drie gevaarlijke opdrachten uit te voeren. Zal het hem lukken? Met
hulp van de kinderen, Feetje en Inkipinki moet dat vast goedkomen!

http://www.inkipinki.nl/
Extra: Kinder Bingo!!!
Na de voorstelling is er een korte pauze. De oudste kinderen komen
terug naar de tent en samen gaan we een gezellige Kinder Bingo
spelen. Op vertoon van je Kinderpaspoort, kun je meedoen en leuke
prijzen winnen. De Bingo is anders als anders! Zeker de moeite waard
voor alle kinderen! Vergeet je Kinderpaspoort dus niet! Uiteraard gaan
de kinderen niet met lege handen naar huis, maar is er voor elk kind
een leuk kleinigheidje.
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Dinsdag 20 augustus (vervolg)
Jeu de boules
Locatie: Jeu de boules terrein “Boules doar”
Clubgebouw open: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger of
vooraf
bij Jenny Stoefzand, Hoveniersland 3 (tel: 343059)
Deze middag wordt weer het aloude Franse balspel gespeeld.
De spelers die zich hiervoor hebben opgegeven kunnen punten
verdienen voor hun straat. Uiteraard mag men ook recreatief
meespelen. Men moet zich dan uiterlijk maandag 19 augustus
opgeven bij Jenny Stoefzand.
Er wordt in doublettes gespeeld, 2 teams van elk 2 personen spelen
tegen elkaar, met 3 boules per speler.
De samenstelling van de teams wordt door het lot bepaald.
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Dinsdag 20 augustus (vervolg)
Pubquiz
Locatie: Feesttent
Inschrijving vanaf 18.30 uur tot 19.00 uur of vooraf bij je
stratenvertegenwoordiger
Aanvang: 19.30 uur
Vorig jaar een groot succes en uiteraard hopen we ook dit jaar weer een
grote groep te mogen verwelkomen tijdens de Pubquiz! De organisatie is
geheel in handen van Marcel Kroes entertainment en het belooft een
spektakel te worden.
Je kunt je per team aanmelden (4/5 personen per team). Er is plaats voor
70 teams, dus wees op tijd. De kosten zijn € 2,50 per deelnemer. Vooraf
opgeven is mogelijk, dan kunnen deze teams al in het systeem gezet
worden en is jullie plaats alvast gereserveerd. Opgeven kan bij CFN via
mail: pubquiz@feestweeknoordscheschut.nl. Ook de Stratenteams
strijden mee deze avond. Zij hebben zich vooraf al opgegeven en worden
al in het systeem verwerkt. Zij strijden deze avond niet alleen voor de
punten in het algemeen klassement, maar zullen ook meedingen naar de
hoofdprijs van de avond:
Het winnende team gaat deze avond namelijk naar huis met € 100,‐!
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Woensdag 21 augustus
4 KIDS: Zeskamp voor groep 1 t/m 8
Tent open: 9.45 uur
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 12.00 uur
Deze ochtend is speciaal voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Op deze
ochtend staat er wederom een echte Zeskamp op het programma. De kinderen
trotseren een avontuurlijke stormbaan, springen op een vliegend tapijt,
springen vooruit op skippyrupsen, spelen het spannende spel Jenga en nog vele
andere spectaculaire spellen zullen aan bod komen. Uiteraard winnen de beste
teams (onderbouw en bovenbouw) leuke prijzen. Deze zullen de volgende dag
bekend gemaakt worden.
Wij willen graag om 10 uur ook daadwerkelijk starten. Daarom hopen wij dat
alle kinderen op tijd aanwezig zijn! De tent is geopend vanaf 9.45 uur. De
kinderen hoeven NIET in hun mooiste/nieuwste kleding te komen. Makkelijk
zittende (sport)kleding is aanbevolen. Ze kunnen vies en nat worden!
Om 12.00 uur is deze ochtend ten einde.
Als je de kinderen aan wilt komen moedigen, ben je uiteraard
van harte welkom!

Volg 4Kids op Facebook

https://www.facebook.com/4KidsNoordscheschut/
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Woensdag 21 augustus (vervolg)
Fietstocht
Verzamelen bij de Feesttent
Start fietstocht: Tussen 13.00 uur en 13.30 uur
Opgave: via stratenvertegenwoordiger
Terug van weggeweest als onderdeel van de stratencompetitie: de
Fietstocht!
Deze sportieve middag is er weer een mooie route uitgezet. Uiteraard
zal er weer gepuzzeld worden en wordt er deze sportieve middag
gestreden om de punten in het klassement. Welke straat weet de
punten die met deze fietstocht te verdienen zijn naar zich toe te
trekken?
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
‐ 29 ‐

Zwarte Dijkje 39
7914 PB Noordscheschut
Tel. 0528‐343158
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Woensdag 21 augustus (vervolg)
Survival voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar
Locatie: Evenemententerrein
Aanvang: 13.45 uur
Opgave: Mail naar Lv.feestweek@outlook.com
Kosten deelname: € 2,= per persoon bij aanvang te voldoen
Team: een team bestaan uit 3 ‐6 personen van 12 t/m 15 jaar
Beperkt aantal teams, wees er snel bij!
Voor de jongere jeugd (12 t/m 15 jaar) staat er dit jaar een sportieve
survival op het programma. Deze teams zullen onder andere een
uitdagende stormbaan moeten zien te trotseren. Welk team kan zich
het beste staande houden en gaat er vandoor met de winst???
Geef je tijdig op, want er is ruimte voor een beperkt aantal teams.
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Woensdag 21 augustus (vervolg)
Voetvolleybal voor 16+
Locatie: Evenemententerrein
Aanvang eerste wedstrijden: 18.30 uur
Opgave tot en met maandag 19 augustus via WhatsApp: 06 253 992
58 (Mick Wemmenhove) of 06 819 896 57 (Jurjen IJmker)
Kosten deelname: € 10,= per team bij aanvang te voldoen
Team: een team bestaat uit 2 personen van 16 jaar en ouder
’s Avonds is het de beurt aan de oudere jeugd (16+) om de zand arena
te betreden, hun kwaliteiten en behendigheid aan het publiek te
tonen en zo spannende wedstrijden neer te zetten.
Er wordt in teams van twee tegen twee gestreden om de eer en de
titel en leuke prijzen!
MEDEDELING:
Frisdrank en bier is deze avond te verkrijgen bij de buitenbar, zodat
iedereen tijdig kan bijtanken na hun sportieve prestaties.
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Woensdag 21 augustus (vervolg)
Bingo
Locatie: Feesttent
Tent open: 19.00 uur
Aanvang: 20.00 uur
Kosten deelname: Boekjes kosten per stuk € 6,‐, per 2 boekjes (aan
elkaar) € 9,‐ en per 3 boekjes (aan elkaar) € 12,‐.
Voor de superrondes bedragen de kosten € 1,‐ per vel, per ronde.
Dit jaar niet één, maar twee superrondes met mooie prijzen!!! Maak
kans op € 200,‐ aan bonnen die beschikbaar gesteld zijn door de
Ondernemersverenging Noordscheschut of win een tv, koffieapparaat
of bluetooth speaker!
Verkoop van de bingoboekjes voor ALLE
rondes, inclusief de Superrondes is vóór
aanvang van de bingo, bij de ingang van de
feesttent.
De prijzen voor de superrondes worden
beschikbaar gesteld door de
Ondernemersvereniging Noordscheschut
en door Comfort Floors.
Op deze avond is er zowel binnen, als buiten de tent verkoop van
munten en consumpties.
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Donderdag 22 augustus
4 KIDS: Spelletjesochtend
Tent open: 9.45 uur
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 12.00 uur
Deze ochtend is wederom een ochtend voor alle kinderen t/m 12 jaar.
De jongste kinderen verwachten we uiteraard onder begeleiding van
een ouder c.q. verzorger. Vanaf 9.45 uur is de tent geopend voor de
verkoop van de kinderpaspoorten. Met deze paspoorten kunnen zij
deelnemen aan de spelletjes en de knutselactiviteit, wat lekkers
ophalen en kleine cadeautjes verdienen. Tevens kan er op vertoon
van het kinderpaspoort gesprongen worden bij het luchtkussenfestijn
en kunnen de kinderen geschminkt worden.
Als de kinderen uitgespeeld zijn, kunnen de kinderen hun keycords
weer inleveren bij de kassa en krijgen zij hun borg van €1,‐ terug.
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Donderdag 22 augustus (vervolg)
Klootschieten
Locatie: Feesttent
Inschrijven: vanaf 13.15 uur
Aanvang: 13.30 uur
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger, vooraf via Whats
App/telefonisch bij Roelof Krikken (06‐ 24808009) of aan de tent
Kosten: € 5,‐ per team (betalen bij aanvang)
Team: 3 of 4 personen met minimaal 1 vrouw (vanaf 16 jaar)
Deze middag gaan de stratenteams weer de strijd met elkaar aan,
maar ook andere teams zijn van harte welkom! Je kunt je vooraf
opgeven voor deze wedstrijd, maar ook op de dag zelf kun je je bij de
tent aanmelden. Voor € 5,‐ per team wordt er gespeeld om de prijzen.
Welk team gaat er naar huis met de titel?
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Donderdag 22 augustus (vervolg)
Eierengooien
(ook voor stratencompetitie)
Locatie: Evenemententerrein
Start inschrijving: 13.45 uur
Aanvang: 14.00 uur (tot ongeveer 16.30 uur)
Deelname: 11 jaar t/m 16 jaar
Kosten deelname: € 1,‐
Zowel ‘losse koppels’ als koppels voor de stratencompetitie kunnen
deze middag meedoen. Je geeft je per koppel op bij de tent.
Voor de Stratencompetitie geldt het volgende:
‐ minimaal 1 koppel per straat in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar
‐ opgave bij stratenvertegenwoordiger
Er wordt in verschillende categorieën gestreden om de prijzen. Ook de
koppels van de stratencompetitie dingen mee naar de prijzen.
Terug van weggeweest: Het eierengooien!
Deze middag gaat de oudere jeugd de strijd met elkaar aan tijdens het
eierengooien. Welk koppel weet de langste afstand te overbruggen en
gaat ervandoor met de winst?
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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.
‐ 37 ‐

‐ 38 ‐

Donderdag 22 augustus (vervolg)
Opdrachtenspel
Locatie: Evenemententerrein
Aanwezig: 18.20 uur
Aanvang: 18.30 uur
Eindtijd: 21.00 uur
Opgave via stratenvertegenwoordiger
Tijdens deze avond zullen er verschillende opdrachten uitgevoerd
moeten worden door het team van de straat. Wat precies blijft nog
even geheim!
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Donderdag 22 augustus (vervolg)
QMusic the Party
Locatie: Feesttent
Aanvang : 21.00 uur
Einde: 1.00 uur
Entree: € 6,‐
Q Music The Party ‐ 4 uur non‐stop genieten van de beste hits van
toen en nu. Inclusief het Foute Uur!! Lekker feesten, dansen en
zingen op de muziek met de DJ’s van Qmusic. Begin maar vast met je
warming‐up want 4 uur lang los gaan is niet niks, het lijkt wel
topsport!
Kaarten voor dit Feest zijn online verkrijgbaar op
https://www.feestweeknoordscheschut.nl
Tevens kaartverkoop aan de tent.
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Vrijdag 22 augustus
KLAVERJASSEN!
Tent open: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger voor de mensen die voor de
straat meespelen. Overige deelnemers opgave in de feesttent.
Kosten: € 5,‐
Oud en jong zijn welkom op deze gezellige
kaartmiddag in de feesttent.
Er wordt gespeeld om mooie vleesprijzen.
Kosten deelname: € 5,= Het inschrijfgeld
bedraagt voor alle deelnemers, dus ook de
mensen die voor de straat meespelen € 5,=. Uiteraard dingen alle
deelnemers dan ook mee naar de prijzen.
Alle spelers dienen zich vooraf wel te melden bij de inschrijving en
het inschrijfgeld daar te voldoen!!
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Vrijdag 22 augustus (vervolg)
Beachvolleybal (16+ jaar)
Locatie: Evenemententerrein
Aanvang: 13.30 uur
Opgave: bij ’t Miniatuurtje tot woensdag 20 augustus
Kosten deelname: € 5,= per team bij inschrijving te voldoen
Team: een team bestaat uit 2 personen van 16 jaar en ouder
Deze middag kan iedereen van 16 jaar en ouder meedingen naar de
titel “Schut’s Beachvolleybalteam van het jaar”. Geef je op tijd op,
zodat we de schema’s in orde kunnen maken!
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Vrijdag 22 augustus (vervolg)
Hollandse Avond met Willie Oosterhuis
Locatie: Feesttent
Aanvang : 21.00 uur
Einde: 1.00 uur
Entree: € 6,‐
Een heerlijke Nederlandstalige avond met diverse artiesten en
optredens o.l.v. Willie Oosterhuis!

Kaarten voor dit Feest zijn online verkrijgbaar op
https://www.feestweeknoordscheschut.nl
Tevens kaartverkoop aan de tent.
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Zaterdag 23 augustus
Zeskamp
Locatie: grasveld naast de Feesttent
Start: 12.30 uur
Deelname: vanaf 12 jaar
Team: minimaal 6 personen waarvan 1 vrouw, meerdere teams per
straat mogelijk.
Opgave: via de stratenvertegenwoordiger
Sport en spel, kennis en kunde, spanning en plezier komen op deze
middag samen in een gevarieerd programma. De zeskampcommissie
heeft weer hun uiterste best gedaan om er iets moois van te maken.
De teams uit de diverse straten nemen het tegen elkaar op in het
finalestuk van de stratencompetitie.
Welke straat zal uiteindelijk als beste uit de bus komen?
De uitslag en de prijsuitreiking van de Stratencompetitie 2019 zal een
klein uurtje na het laatste spel plaatsvinden.

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
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HZN INTERIEUR DESIGN
NOORDSCHESCHUT
Voor al uw op maat gemaakte stalen meubels
 Industrieel maatwerk
 Eet tafels
 Salon tafels
 Tuin tafels
 Picknick tafels
 Wandmeubels
 Industriële tafelpoten
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S.O.N.
Het volgende seniorenrestaurant is elke tweede dinsdag van de maand.
U kunt zich aan of afmelden bij de dames Annie IJmker tel: 342419 of
Hennie Postma tel:341487.
Meld u a.u.b. op tijd af. Minimaal een week voor de aanvang van het
seniorenrestaurant. Gebeurd dit niet dan word het eten bij je thuis
gebracht en worden de kosten van de maaltijd in rekening gebracht. Dit
geld niet voor calamiteiten.
Biljarten elke maandagochtend
09.00 - 12.00 uur
Bewegen voor ouderen elke woensdagmiddag
13.30 - 14.30 uur
Koersbal elke dinsdagmiddag
14.00 - 16.30 uur.
Ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de Cirkel kunnen komen en toch
graag een gezellige middag willen bezoeken, kunnen contact opnemen met:
Annie IJmker tel: 342419
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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Zaterdag 23 augustus (vervolg)
Feest in de tent met Dames Draaien Door en The Dirty Daddies
Locatie: Feesttent
Aanvang: 21 uur
Einde: 1.00 uur
Entree: € 11,‐
Warm op met Dames Draaien Door en Feest lekker verder met The Dirty Daddies. De Daddies
waren dit jaar een groot succes tijdens het Muziekfeest Pesse, dus dat belooft een geweldig
feest te worden! Koop vooraf je kaarten online. Wees er snel bij, voordat het uitverkocht is!
Kaarten voor dit Feest zijn online verkrijgbaar op https://www.feestweeknoordscheschut.nl
Tevens kaartverkoop aan de tent.
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4 KIDS Kinderpaspoort kinderdagen feestweek
Noordscheschut 2019
Net als voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer gaan werken met een Kinderpaspoort. Met
dit kinderpaspoort kunnen de kinderen deelnemen aan 1 of meerdere kinderactiviteiten
waarvoor betaald dient te worden. Dit is voor de dinsdag‐, woensdag‐ en donderdagmorgen. Op
maandagavond 19 augustus kun je voor en na de optocht de kinderen d.m.v. onderstaand
strookje opgeven voor 1 of meerdere dagen. Er dient bij opgave meteen betaald te worden.
De kosten zijn € 1,50 per dag per kind. Het paspoort wordt dan direct meegegeven. Ook bieden
we makkelijke keycords aan. Hiervoor betaal je een borg van € 1,‐. Na afloop van de
Kinderochtenden kun je deze inleveren en ontvang je de borg van € 1,‐ weer terug. Het is de
bedoeling dat de kinderen het paspoort alle dagen meenemen.
Actie!!!
Kinderpaspoort voor 3 dagen inclusief keycord voor € 5,‐.
Alleen geldig op Maandagavond in de tent
Er zijn meerdere strookjes afgedrukt in de bengel, 1 kind per strookje en volledig invullen
a.u.b. Graag ook invullen of ze deelnemen aan alle drie de ochtenden of alleen op dinsdag‐,
woensdag‐ of donderdagochtend komen.
Het is ook mogelijk om op één van de kinderdagen een kinderpaspoort te kopen, maar we raden
u aan om dit op maandagavond te doen zodat we op de kinderdagen hier niet zoveel werk mee
hebben en tijd aan kwijt zijn.
LET OP: GRAAG GEPAST BETALEN!
Met vriendelijke groetjes en tot ziens in de feestweek!
4Kids: Geralien, Ariska, Marleen, Jisca, Jannie en Nicole.

Lijkt het jou leuk om ons team van 4 Kids te versterken?
Meld je dan bij één van de dames.

‐ 54 ‐

1,50 – 3,00 – 4,50 (alleen in te vullen door werkgroep)
Voornaam + Achternaam:
………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………
Groep (schooljaar '18/'19): …………………
Aantal dagen: 3 dagen / Di / WO / DO
1,50 – 3,00 – 4,50 (alleen in te vullen door werkgroep)
Voornaam + Achternaam:
………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………
Groep (schooljaar '18/'19): …………………
Aantal dagen: 3 dagen / Di / WO / DO
1,50 – 3,00 – 4,50 (alleen in te vullen door werkgroep)
Voornaam + Achternaam:
………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………
Groep (schooljaar '18/'19): …………………
Aantal dagen: 3 dagen / Di / WO / DO
1,50 – 3,00 – 4,50 (alleen in te vullen door werkgroep)
Voornaam + Achternaam:
………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………
Groep (schooljaar '18/'19): …………………
Aantal dagen: 3 dagen / Di / WO / DO
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PROGRAMMA FEESTWEEK 2019 (prikbord editie)
Zondag 18 augustus

19.00 uur Kerkdienst (feesttent)

Maandag 19 augustus 18.00 uur Inschrijving optocht (feesttent)
18.00 uur Verkoop kinderpaspoorten (feesttent)
18.30 uur Start Beachvolleybal Stratencompetitie (naast tent)
18.30 uur Start optocht (vanaf feesttent)
Dinsdag 20 augustus

9.30 uur 4 Kids groep 4‐8 Bosspel en Kinderbingo (naast tent)
10.00 uur 4 Kids 0 jaar t/m groep 4 Inkipinki Poppentheater en
Kinderbingo (feesttent)
13.30 uur Jeu des Boules (terrein Jeu des Boules vereniging)
18.30‐19.00 uur Inschrijving Pubquiz (feesttent)
19.30 uur Start Pubquiz (feesttent)

Woensdag 21 augustus 10.00 uur 4 Kids Zeskamp voor groep 1 t/m 8
naast tent)
13.00 uur Fietstocht (start vanaf de feesttent)
13.45 uur Survival 12‐15 jaar (naast tent)
18.30 uur Beach voetvolley 16+ (naast tent)
20.00 uur Bingo (feesttent)
Donderdag 22 augustus 10.00 uur 4 Kids Spelletjesochtend (feesttent)
13.30 uur Klootschieten (start vanaf de feesttent)
13.45 uur Start inschrijving Eierengooien (naast tent)
14.00 uur Start Eierengooien (naast tent)
18.30 uur Opdrachtenspel (naast tent)
21.00 uur Q Music The Party (feesttent)
Kaartjes: https://www.feestweeknoordscheschut.nl
Vrijdag 23 augustus

13.30 uur Klaverjassen (feesttent)
13.30 uur Beachvolleybal 16+ (naast tent)
21.00 uur Hollandse Avond (feesttent)
Kaartjes: https://www.feestweeknoordscheschut.nl

Zaterdag 24 augustus

12.30 uur Zeskamp (naast tent)
21.00 uur Dames Draaien Door + The Dirty Daddies (feesttent)
Kaartjes: https://www.feestweeknoordscheschut.nl
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Wat speelt er in de Hoogeveense raad?
De afgelopen weken zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest in de
Hoogeveense gemeenteraad.
Vertrek wethouder Jan Steenbergen
Op donderdag 13 juni jongstleden heeft wethouder Jan Steenbergen van
Gemeentebelangen aangegeven dat hij met ingang van direct zijn functie als wethouder
neerlegt. Het proces voor het vervangen van deze wethouder is gestart door de
betreffende partij en zal de nodige tijd in beslag nemen. Gedurende het proces zullen de
taken van wethouder Jan Steenbergen worden waargenomen door de andere leden van
het college van Burgemeester en Wethouders.
Onderwijsvisie en onderwijsfinanciering basisfinanciering
Er wordt door de scholen en de gemeente al lange tijd gewerkt aan een onderwijsvisie in
Hoogeveen. Er is een motie (=voorstel) ingediend dit traject op korte termijn af te
ronden. De wethouder heeft aangegeven deze motie in aangepaste vorm te gaan
uitvoeren.
Op dit moment beheert de gemeente de gelden die beschikbaar zijn voor de
onderwijshuisvesting in het basisonderwijs. De gelden die beschikbaar zijn voor de
onderwijshuisvesting in het voortgezet onderwijs worden beheerd door het onderwijs
zelf. Een systeem dat goed werkt.
Er is een motie ingediend om de financieringsvorm in het primair onderwijs zo spoedig
mogelijk na de realisatie van de onderwijsvisie met de scholen in het primair onderwijs te
bespreken en een onderzoek te starten om te bepalen wat haalbaar is. De wethouder
heeft aangegeven ook deze motie te gaan uitvoeren.
Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Hoogeveen neemt deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. Een
gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten.
Deze gemeenschappelijke regelingen hebben hun concept begroting voor 2020
voorgelegd aan de betreffende gemeenten.
De gemeente Hoogeveen heeft besloten een zienswijze (= een mening over een
voorgenomen besluit of plan) in te dienen voor die gemeenschappelijke regelingen die
een hogere bijdrage vragen voor 2020. Het betreft; Stark, Recreatieschap Drenthe,
Veiligheidsregio Drenthe, GGD Drenthe, Publiek Vervoer Groningen‐Drenthe en
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.
In deze zienswijze geeft de gemeente Hoogeveen te kennen niet akkoord te gaan met de
voorgestelde verhoging van de bijdrage in 2020 gezien de financiële situatie in
Hoogeveen. Voor de uitvoering van deze zienswijze is het belangrijk dat de andere
deelnemende gemeenten deze zienswijze steunen. Het is de verwachting dat dit niet het
geval zal zijn.
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Evaluatie starterslening
De gemeente Hoogeveen kent vanaf 2005 de starterslening. Met de starterslening wil de
gemeente Hoogeveen het woningbezit en de doorstroming op de woningmarkt
stimuleren. Sinds 2016 kan de starterslening in Hoogeveen uitsluitend nog aangevraagd
worden voor de aankoop van een portiekflat met een maximale koopprijs van
€ 105.000,00. Sinds deze wijziging in 2016 zijn er nog nauwelijks startersleningen
verstrekt.
Er is een motie ingediend om een evaluatie uit te voeren van de starterslening in de
huidige vorm en te onderzoeken of er behoefte is in de markt aan een starterslening in
een andere vorm. De wethouder heeft aangegeven deze motie te gaan uitvoeren.

Belevingsbos: Bij het Boter, Kaas en Eieren spel zijn de Bijtjes en
Lieveheersbeestjes gemaakt als pionnen voor het spel,. Helaas missen wij er
elke keer een aantal. Graag na het spel terug leggen a.u.b.
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Hallo Schutters en wie maar mee wil,
Over ruim 2 maanden is het weer zo ver, dan willen we op de
3e vrijdag in september (20 september) ons jaarlijkse reisje
maken.
De commissie heeft samen met busonderneming Schepers uit
Westerhaar een mooie reis uitgezocht.
Het belooft een leuke dag te worden.
We vertrekken ’s morgens om 7.45 uur bij de Cirkel en de
kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn € 62,50 p.p.
(dit is inclusief: koffie/thee en cake, uitgebreide koffietafel, de
entrees en aan het eind van de dag een diner)
Heeft 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,

0528-341894

Lubbert Vaartjes, Hollandscheveld

0528-342224

De reiscommissie
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT AUGUSTUS 2019
Kerk:

Chr. Geref. Kerk

Datum:

Locatie:

Tijd:

Zo. 28 juli

Zwarte Dijkje

Zo. 4 aug

Zwarte Dijkje

Zo. 11 aug

Zwarte Dijkje

Zo. 18 aug

Zwarte Dijkje

Zo. 25 aug

Feesttent
Zwarte Dijkje

Zo. 1 sept

Zwarte Dijkje

10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
15.00 uur

Drs. R.G. den Hartog
Drs. R.G. den Hartog
Br. D. de Boer
Ds. J. van ‘t Spijker
Ds. P. van Dolderen
Ds. P. van Dolderen
Br. A. Jansen
ds. W. de Bruin
Dhr. H. Lowijs
Ds. J.J. Lof
Dhr. H. Lowijs
Dhr. H. Lowijs
Ds. G. van Zanden

Zo. 28 juli

Immanuelkerk
Rehoboth
Geref. Kerk
Rehoboth
Immanuelkerk
Rehoboth
Immanuelkerk
Rehoboth

10.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Rehoboth

10.00 uur

Immanuelkerk

19.00 uur

Zo. 1 sept

Rehoboth
Rehoboth

10.00 uur
19.00 uur

Dhr. H. Lowijs
Ds. J. Snaterse ‐ Hoogeveen
Ds. J. de Kok – Wilsum
Dhr. H. Lowijs
Ds. H. Bakhuis‐Hoogeveen
Ds. D. Wolters‐Vollenhove
Ds. W.J. Bakker
Ds. G.W. v. Wingerden ‐
Stedum
Prop. D. Maassen v.d. Brink‐
Kampen
Dhr. M. v. Heijningen ‐
Dorkwerd
Ds. W.J. Bakker
Ds. H. Bakhuis‐Hoogeveen

Zo. 28 juli

Immanuelkerk

10.00 uur

Dhr. H. Lowijs

Zo. 4 aug

Geref. Kerk
Rehoboth
Immanuelkerk

09.30 uur
19.00 uur
10.00 uur

Ds J.de Kok‐Winsum
Dhr. H. Lowijs
Ds. H. Bakhuis‐Hoogeveen

Geref. Kerk
Feesttent
Geref. Kerk

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Dhr. H. Lowijs
Dhr. H. Lowijs
Ds. Oberink ‐ Urk

Tentdienst I.E.C.
Voorbereiding H.A.

Geref. Kerk
Geref. Kerk

09.30 uur
19.00 uur

Ds J.T. Woltinge ‐ Amersfoort
Ds J.A.Wegerif ‐Nijverdal

Viering H.A.
Viering H.A.

Zo. 4 aug

Herv. Kerk
Noordscheschut
/Nieuweroord

Zo. 11 aug
Zo. 18 aug

Zo. 25 aug

Zo. 11 aug
Zo. 18 aug

Geref. kerk

Zo. 25 aug
Zo. 1 sept
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Voorgang(st)er:

Bijzonderheden:

Leesdienst

Leesdienst
Tentdienst I.E.C.

Gezamenlijke dienst
Gezam.dienst / koffie d.
Gezam.dienst / koffie d.

Voorbereiding H.A.

Viering H.A.
Voortz. en dankz. H.A.

Gezam.dienst / koffie d.
Gezam.dienst / koffie d.

BEZORGSCHEMA
Bezorgroute 1: Amber Bruins tel. 343752
Dirk ten Heuvelstraat, Veenlandweg, Jan Naardingweg, Bloklandweg, Van
der Sluisweg, Boogerdweg, Meester Kosterweg, van Marleweg,
Drostenraai, Molenweg, Schoolpad, Achteromsedijk, Kanaal Oostzijde,
Kanaal Westzijde, Noord smalle kant, Stephensonstraat, Pesserdijk,
Europaweg vanaf schoolpad.
Bezorgroute 2: Jonah Bisschop tel. 06‐83533656
Rahderweg, Tramweg, Meester Sterkenweg, Zwarte Dijkje,
Hoveniersland, Vijzel, Lossing, Komenij, Bieslook, Noord brede kant,
Schooldijkje, Weg om de Oost, Coevorderstraatweg, Krakeel, 31e Wijk,
Modderwijk, Kromme Jakken, Calkoenswijk.
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

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

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

September 2019:
11‐09 Schutsloop
13‐09 Jamsessie
14‐09 Oud Papier
17‐09 Wandel‐3dgn
18‐09 Wandel‐3dgn
19‐09 Wandel‐3dgn
26‐09 Bingo

Schutsloopcommissie Rondom Cirkel
Jamsessie N. Schut
De Cirkel
Scholen/muziekver.
Gehele dorp
werkgroep Wandel‐3dgn Rondom N‐schut
werkgroep Wandel‐3dgn Rondom N‐schut
werkgroep Wandel‐3dgn Rondom N‐schut
Kantine Boules Doar
Boules Doar

Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

Gehele dorp
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent

Tijd.

09:00
19.00
18.00
09.30
10.00
10.00
13.30
12:30

18:00
20:30
09:00
18:00
18:00
18:00
20:00

Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur
Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 19.00 uur
Jeu de boulesclub op het evenemententerrein 13.30 uur.
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