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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:
Het Koningsechtpaar doet Hoogeveen aan deze week. Prachtig
stukje reclame voor Hoogeveen en de betrokken organisaties. Best spannend
ook voor iedereen. Zelf heb ik ze al eens mogen ontmoeten op Koninginnedag
2002, zij waren toen net getrouwd. Ik had het fototoestel mee en mocht ook
wel foto’s maken maar vond het zo raar om met hen een selfie te maken.
Kwam er laatst zelfs achter dat ik niet eens op 1 foto sta maar alleen maar
foto’s van onze werkgroep heb genomen met toen nog Koningin Beatrix.
Ik was afgelopen donderdagmorgen op de markt en kwam zelfs de
burgemeester nog tegen die later bij de Hoofdstraat Kerk waarschijnlijk de
laatste planning door nam van dit aankomend bezoek. Ik zag dat er hard werd
gewerkt om de vernieuwde kerkplein aan de Hoofdstraat af te krijgen en de
puntjes op de “ï” te zetten. Logisch, je wil je als stad toch als beste
presenteren.
Toch keek ik er ook een beetje met gemengde en misschien wel jaloerse
gevoelens na want afgelopen week heb ik foto’s gemaakt van ons vernieuwde
dorpsplein, o.a. van de prachtige bloemen…..maar precies in het midden op
het plein ligt een haveloos en onafgemaakt waterproject. Ik weet dat de
werkgroep Zwarte Dijkje en Plaatselijk Belang er hard aan werken om dit
afgerond te krijgen maar dit ligt al meer dan een jaar braak en daaruit trek ik
de conclusie dat het voor hen niet mee valt om de betrokken partijen waar
o.a. de Gemeente Hoogeveen en desbetreffende betrokken wethouder hierin
mee te krijgen.
Het zit er dan denk ik niets anders op dan het Koningsechtpaar ook uit te
nodigen in Noordscheschut, denk dat dan wel snel de puntjes op de “ï” kan
worden gezet en kunnen wij eindelijk een opening organiseren voor het
vernieuwde Zwarte Dijkje die voor 90% er geweldig uitziet, helemaal die
mooie bloembakken.

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

‐5‐

Middenraai 72
Voor Uw warm en koud buffet
7912 TL Nieuwerooord
Barbecue
telefoon 0528‐278146
Hapjes schalen e.d
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Bartes en Jannes
“’t Is toch wat!” “Wat is wat,
Bartes?” “Het is toch wat!”
Ja, ik heurde oe wel, moar wat
is wat, Bartes? “Het is toch
wat, dat veur die
Hoofdstroatkarke mit man en
macht een nei plein wordt
realiseerd, met water en alles
d’r op
en d’r
an!
Want
de
koning
en de koninginne komp eran! En
nog wel noar een ontwarp van
een kuunstenaar, nou, nou, doe
moar duur!!! En dat
Noordscheschut blef zitt’n
biet’n op ’n holtie, mit een
waterbak op een tiekening. Dat
ok nog an het volk presenteert
is en wat ze nou kennelijk
niet woar kunt maak’n. Dát is
toch wat, Jannes!!! Ja, doar
zeg ie zo wat. Van die kaante
had ik het gel nog niet
bekeek’n. Ja, dan stiet zoen
Plaatselijk Belang zich uut te
sloof’n, of eigenlijk nog meer
de warkgroep Zwarte Diekie,
veur een neie stroate. En dan
word de blikvanger, de knipoog
noar de oorsprong van’t
Noordsche Schut, d’r uut
bezunigd. En wie word erop
an’ekeek’n? Het Plaatselijk
belang en die warkgroep. Dat
kan toch niet, Jannes?!”
“Alles kan Bartes.”

“Ja, dat
blek Jannes. Dus ik heb mij
d’r op veurbereid. Ik heb
onmiddellijk een brieve
‘estuurt noar de Koning, dat
die ok e’em een kiekie mut
neem’n in Noordscheschut. En
dat goat ze doen, saam’n met
Maxima!! Ja,
ja!! En dan
piept
‘Oogeviene
wel aanders!
Want woar de
waterpartij mut koom’n, dat
lig er toch niet bij, man. Dat
ien donderse bende mit
onkruud. Dan kan dat
Koninklijke volk ok iens zien,
dat niet alles zo löp as dat
die hoge heer’n hun veur wil
spiegel’n.” “Moar Bartes, dat
ku’j toch niet maak’n?” “Alles
kan, zei ie net! En t
‘Oogeviene mag zich weliens
achter de oor’n krabb’n,
woarumme ze ons nou al joar’n
mit een
donderse
bende loat
zitt’n.”
“Moar Bartes,
dat is een
hiel ander
budget.”
“Maak dat de
katte wies! Jannes.” De
iesbane komp niet meer dus d’r
blef geld oaver en veur de
Hoofdstroatkarke komp een luxe
en een weelde met een knipoog
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noar ’t verleed’n. Iene en
iene is altied tweeë.
En ik kan oe vertell’n,
Jannes, dat wij hier meerdere
knipoog’n noar ’t verleed’n
hebt bedacht. En dat de
uutvoering doarvan is zoe snel
as dikke stront in een
trechter. En het zal allemoale
zien redenen hebb’n. Moar ik
kriege de indrok dat het die
lui in ’t Oogeviene het niks
kan scheel’n; op een paar lui
noa dan, dat mut ik
noageef’n.” “Moar ’t is altied
al zo ‘ewest. Kiek moar noar
vrogger; de karke zat toen te
vol in
‘Oogeviene.
En wij
kreeg’n
hier ‘et
“Klomp’nkar
kie” d’r
bij. Doar is uuteindelijk wel
wat van ‘emaakt en doar komp
amper nog een klompe binn’n,
ze draagt allemoale schoen’n.
Moar oorspronkelijk was’t een
karke veur de armelui. Ach, de
karke is veur iederiene,
Bartes. Ja, dat is woar en de
Kark’n bint goed in
Noordscheschut
verteengwoordigd. Sommig’n
organiseert zellufs een ware
proeverij. Dat is ok mooi,
doar haalt ze hopelijk weer
leden en wat financiën mit op.
“Misschien kunt die nog een
bijdrage lever’n veur de
waterpartij, Bartes?” Tja, dan
hoest t volk het wel weer
zelluf op, moar ik denke niet
dat de diaconie doarveur
bedoeld is. Dan ku’j dat niet
meer geef’n an’t volk dat dat

echt neudig hef. Dan koom ie
van de wal in de sloot. Ja,
doar zeg ie zo wat…
“Nou, Bartes, niet zo negatief
doen, doar bereik ie gien
kloot’n mit. Ai trouwens zo
begunt oaver de wal en de
sloot, dan kan ik oe vertell’n
dat er een heuse slootiesdag
organiseerd is.” “Huh? Veur
alles wat verkeerd giet?” “Nee
man! Veur de kiender. Mooi
waterdierties vang’n en
bekiek’n. Mooie geelgerande
watertorr’n, scheuvelrieders,
bootsmannegies, salamanders,
kikkerties, nuumt moar op.”
“Ja, ja. Ie kunt vanalles
viend’n teengwoordig in de
slooties. Zo
vund een
wandelaar een
batse juweel’n
in een sloot
in’t
Kaampbossie.
’t Zal toch
wat wee’n as
die kiender ok
zoiets viend! Ja dat zul wat
wee’n, Bartes.” “He Jannes, as
de rechtmatige eigenaar zich
nou niet meld, kunt ze die
juweel’n niet verpats’n op
marktplaats en dan doar de
waterpartij van financier’n?”
Doar zeg ie zo wat, Bartes.
Misschien mu’j die vroage iens
stell’n an de wijkagent.” “Ja,
de plietsie is oen grootste
vriend. Ik goa fiets’n,
Jannes.” “He’j wel locht op de
fietse, ’t wordt vrog donker
en ie kunt een bekeuring
krieg’n.” “Alles kan, Jannes.”
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Schutsloop 2019
Ideaal konden de weersomstandigheden niet genoemd
worden. Toch was het aantal lopers er niet minder om.
Integendeel: hadden we vorige jaar een kleine terugval van 139
naar 122 lopers, dit jaar hadden zich maar liefst weer 136
kinderen opgegeven.
De motregen zorgde voor publiek met paraplu’s en gladde
straten.
Wellicht waren de kinderen toch iets voorzichtiger zodat er
gelukkig geen valpartijen bij de start waren. Om nieuwe
records te vestigen zou nog niet meevallen. Toch lukte het
Jesper Mager om het record uit 2013 dat op naam van Max
Kruize staat, te evenaren.
Bij de meisjes van 8 en 9 jaar was het een close finish waar de
VAR nog even om de hoek kwam kijken. Dit resulteerde in een
gedeelde eerste plaats. Naomi en Esra moesten de beker de
eerste dagen even delen terwijl er een beker werd bijgemaakt.
Ondanks het weer, kunnen we terugkijken op een geslaagde
38e Schutsloop. Namens de schutsloopcommissie wil ik
iedereen weer bedanken voor de inzet bij de organisatie, het
meedoen en het aanmoedigen van de lopers.
Op naar de 39e Schutsloop op de 2e woensdag in september:
9 september 2020!

Namens de Schutsloopcommissie
Hilma Hooijer.
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Schutsloopuitslag 2019:
Meisjes 8,9 jaar:
1. Naomi Kuiper,
Esra Otten,
2. Yara Smit,
3. Rosan Benjamins,

1.24
1.24
1.25
1.28

1.39
1.48
1.53

Jongens 8,9 jaar:
1. Dian v.d. Bunt,
2. Rick Jansen,
3. Quin Scholing,

1.17
1.18
1.19

1.27
1.30
1.36

Meisjes 10,11 jaar:
1. Meike Boer,
2. Marloes Dekker,
3. Isa Scholing,

2.46
2.57
3.09

Jongens 10,11 jaar:
1. Tom Snippe,
2. Mike Schepers,
3. Wesley Kuiper,

3.10
3.31
3.45

Meisjes 4,5 jaar:
1. Lisa de Jonge,
2. Vayenne Krikken,
3. Merith Jansen.

1.46
1.58
1.59

Jongens 4,5 jaar:
1. Jesper Mager,
2. Sem Boer,
3. Julian Koster,
Meisjes 6,7 jaar:
1. Charissa Krikken,
2. Dieke Zwiep,
3. Emma Lip,

Jongens 6,7 jaar:
1. Benjamin Diphoorn, 1.26
2. Espen Volbeda,
1.30
3. Milan Benjamins,
1.31

Records Schutsloop
Van de klassementen van de afgelopen 12 jaar zijn dit de recordhouders:
4,5 jaar: Yara Smit – 1.35 (‘16)
4,5 jaar: Max Kruize – 1.39 (’13)
: Jesper Mager – 1.39(’19)
6,7 jaar: Marloes Dekker – 1.26 (’16)
6,7 jaar: Stefan Hooijer – 1.24 (’09)
8,9 jaar: Meike Boer – 1.14 (’17)
8,9 jaar: Tom Benning – 1.13 (’12)
10,11jaar: Meike Boer – 2.43 (’18)
10,11j: Jonah Bisschop – 2.30 (’13)
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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
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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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Een zeer geslaagde eerste Slootjesdag voor het Belevingsbos
Noordscheschut .
Wat was het een geweldig middag. Onder een stralende zon kwamen meer dan
50 kinderen met hun ouders/grootouders over 2 blokken verdeeld naar de
Slootjesdag. Met schepnetten, emmers, loepjes, zoekkaarten van de
waterdiertjes gingen de kinderen op onderzoek uit in de sloten van het
Belevingsbos Noordscheschut.
Deze middag werd in 2 blokken gedeeld zodat er voldoende materiaal en
aandacht was voor alle kinderen. Het eerste blok was van 13:30‐14:30 uur en
tweede blok van 15:00 – 16:00 uur. Paula Benjamins heette iedereen van
harte welkom en legde aan de kinderen uit hoe je het beste kon onderzoeken
in de sloot wat er aan waterdiertjes leven. Het beste is om eerst te zorgen dat
een emmer of bak met water naast je hebt staan en dat je dan met je
schepnetje een 8 maakt in het water, niet te diep en te dicht bij het
wateroppervlak dan maak je de meeste kans op waterdiertjes in je schepnet.
De kinderen kregen een zoekkaart waarop ze konden aankruisen wat ze
allemaal in hun emmer zagen en ook was Lotte van Landschapsbeheer Drenthe
er deze middag om nog meer te kunnen uitleggen van alle waterdiertjes,
plantjes en hun omgeving.
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Al snel werden 2‐tal Geelgerande Watertorren gevangen en die waren
behoorlijk groot, een cm of 4 wel. De kinderen waren daar behoorlijk van
onder de indruk. Naast deze grote watertorren werden ook heel veel
bloedzuigers, waterspinnetjes, schaatsenrijders, poelslakken, posthoornslakken
en een dikke groene kikker
gevangen en nog wel veel meer
waterdiertjes.
Vele ouders en grootouders
waren ook meegekomen en we
weten niet wie er meer plezier in
had de kinderen of de
ouders/grootouders. Maar ook
zij waren weer even kind. Nadat
beide ‘blokken’ een klein uurtje
op onderzoek waren geweest
was er voor iedereen wat te drinken en wat lekkers. Namens de werkgroep
kregen de kinderen een klein boekje over waterdieren, en namens IVN een
stickervel om een eigen sloot te ontwerpen, een button en de invul zoekkaart
was ook van IVN. Namens Landschapsbeheer Drenthe kreeg elk gezin nog het
boekje ‘Naar Buiten’ met leuke tips voor kinderen om buiten te spelen. De
werkgroep Belevingsbos wil Lotte van Landschapsbeheer Drenthe bedanken
voor de expertise en voor het materiaal maar zij hadden niet voldoende voor
zo’n grote groep en geweldig dat de werkgroep van IVN Hoogeveen ook allerlei
materiaal kon lenen en spullen kreeg om uit te delen. Deze middag is mede
mogelijk gemaakt door Smederijen Noordscheschut.
Het was zo’n groot succes dat een tweede slootjesdag in 2020 niet kan
uitblijven. Momenteel wordt door vrijwilligers hard gewerkt aan een
informatiebord en bij dit bord komt ook een houten ‘brievenbus’ te hangen
met geplastificeerde zoekkaarten, waaronder de zoekkaart voor waterdiertjes.
Dan kunnen kinderen met de ouders zelf ook een keer met een emmer en
schepnet op onderzoek uit. De volgende activiteit wordt de Natuurwerkdag
eind oktober en dan worden er weer van allerlei werkzaamheden in het bos
uitgevoerd zoals zagen, snoeien enz.
Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut
Op de Facebookpagina van de Schutse Bengel staan er heel veel foto’s van
deze leuke middag. ( foto’s gemaakt door Roel Benjamins)
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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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We nemen u nog even mee terug naar voor de zomervakantie. Juf Hennie
werkt nu op een andere locatie en Juf Deesie is er voor in de plaats gekomen.
We konden Juf Hennie niet zomaar laten gaan. De ouders van de kinderen
hebben een mooi tafelkleed gemaakt met de handen van elke peuter erop. En
ze kreeg een kaarsenstandaard met het logo van de Skutterties erop. Namens
alle peuters nog heel erg bedankt voor je inzet bij de Skutterties.
Na een heerlijke zomervakantie met prachtig weer zijn we weer van start
gegaan.
We zijn gestart met het thema ”Regen”.
In dit thema staat regen centraal. In Nederland regent het vaak. Kinderen
komen dus van jongs af aan in aanraking met regen. In dit thema leren en
ontdekken de kinderen allerlei begrippen die met regen te maken hebben. Ze
voelen dat regen ‘nat’ is, ze luisteren naar het geluid van de regen, ze trekken
regenkleding aan en experimenteren met nat en droog zand.
Dit thema is natuurlijk wel een uitdaging na zo’n vakantie met hoge
temperaturen. In de eerste week leek het er ook helemaal niet op dat er ook
maar een drup regen zou vallen.
In het onderdeel knutselen hebben we het over de kleuren van de regenboog
gehad. De kinderen
kregen een stuk zwart toverpapier. Daar mochten ze een tekening op maken
en doordat ze dat deden kwamen de kleuren van de regenboog tevoorschijn.
We hebben het natuurlijk ook over wat je aan moet als het regent. We hadden
regenjassen en laarzen in verschillende maten. De juf ging dit passen en de
kinderen benoemen of het te groot of te klein was. Toen zei een peuter dat hij
een paar laarzen wel paste en dat was ook zo.
De laarsjes en regenjas van Puk bleken al snel te klein.
De kinderen mochten ook zelf regen maken door stukjes blauw te scheuren. Dit
bleek voor de jongste peuters nog wel erg moeilijk. De gescheurde stukjes
werden op een wolk geplakt en een keer later mochten ze rietjes en Play mais
rijgen. Dit werd onder de wolk gehangen zodat er “regen” uit de wolk komt.
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Gelukkig viel er deze week toch nog regen en hebben we buiten gelopen met
de kinderen met de paraplu. Ontdekken dat er eerst kleine druppels op de
tegels vallen en daarna dikkere druppels en dat de tegels dan helemaal nat
worden. Een leuke ervaring voor de kinderen.
In de volgende Schutse Bengel leest u wat we nog meer over het thema Regen
hebben gedaan.
Aanmelden nieuwe peuters
Er is geen leeftijd meer verbonden voor het aanmelden van nieuwe peuters.
Aanmelden kan via onze website
www. spelerwijs‐hoogeveen.nl
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Wat speelt er in de Hoogeveense raad?
Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest of
aan de orde zijn in de Hoogeveense gemeenteraad.
De eikenprocessierups
In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie zijn er mondelinge
vragen gesteld over de bestrijding van de eikenprocessierups. Wat de
eikenprocessierups betreft, houdt de gemeente Hoogeveen zich bezig met
beheersing, bestrijding en natuurlijke vijanden. De koolmees en heel veel
insecten zijn de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Er is een nauwe
samenwerking tussen de gemeente en IVN (Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid). Er wordt de komende jaren zoveel mogelijk gezocht naar
alternatieven voor eiken. Bij de aanleg van de rotonde aan de Schutstraat
worden er bijvoorbeeld geen eiken geplant maar is er voor de acacia gekozen.
Ook wordt er bij de beplanting in Hoogeveen rekening gehouden met andere
insecten die in de toekomst mogelijk tot overlast gaan leiden.
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid, deelplan Trambaan 6, 2018’
In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de raad ingestemd
met het raadsvoorstel Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid, deelplan
Trambaan 6, 2018’. De eigenaar van camping Schonewille aan de Trambaan 6
te Nieuweroord is van plan de camping uit te breiden: een verdubbeling van
het aantal standplaatsen van 25 naar 50 en de ontwikkeling van een
dagrecreatieve voorziening (twee ijzertijdboerderijen). De voorgenomen
uitbreiding van de camping past niet binnen het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied Zuid'. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken is een
bestemmingsplanherziening nodig. Dit bestemmingsplan zorgt daarvoor.
Nieuwbouw van de combinatie ijsbaan en zwembad
Op verzoek van de gehele raad is de raad in de laatste raadsvergadering voor
het zomerreces geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het
nieuwbouwproject ijsbaan/zwembad. Maar tijdens het zomerreces bleek dat
het budget (vastgesteld door de gemeenteraad) met zo’n 21 miljoen zou
worden overschreden. De aanwezige wethouder heeft toen besloten om geen
uitgaven meer te doen voor dit project in afwachting van het eerstkomende
collegeoverleg na het zomerreces. Op 27 augustus 2019 heeft het college van
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burgemeester en wethouders daadwerkelijk besloten om de
aanbestedingsprocedure en planontwikkeling voor de nieuwbouw van de
combinatie ijsbaan en zwembad in Hoogeveen voorlopig stop te zetten. Het
college zal tijdens een speciale raadsvergadering op 19 september 2019 aan
de raad het voorstel voorleggen om te besluiten het project definitief te
beëindigen vanwege de grote budgetoverschrijding. In deze speciale
raadsvergadering worden ook de uitkomsten van het
verantwoordingsdocument over de aanbestedingsprocedure en de gemaakte
kosten voor dit project besproken. Tenslotte worden in deze raadsvergadering
alle betrokkenen in de gelegenheid gesteld om hun reactie te geven zodat er
een zorgvuldig besluit kan worden genomen.
Begroting
Tijdens het zomerreces heeft het college de begroting voor 2020 tot en met
2023 gepresenteerd. Het negatieve resultaat van de jaarrekening 2018 van
zo’n € 9 miljoen heeft grote gevolgen voor deze begroting: er moet flink
bezuinigd worden. De begroting zal in oktober 2019 in de raadsvergaderingen
worden behandeld.
Nieuwe wethouder en nieuw raadslid
In de raadsvergadering van 12 september 2019 zal Jacob van der Heide
benoemd worden als nieuwe wethouder namens Gemeentebelangen. Hij
neemt de plaats in van wethouder Jan Steenbergen, die op 13 juni 2019 is
afgetreden als wethouder. In dezelfde raadsvergadering zal voormalig
wethouder Jan Steenbergen worden benoemd als raadslid namens
Gemeentebelangen.
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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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MAAK KENNIS MET HET REIL HUISPIJPORGEL !
Op meerdere zaterdagen bent u welkom aan de Molenweg 32 om te luisteren
naar de klanken van het Reil huisorgel.
De entree is € 7,50 . Kinderen tot 12 jaar mogen voor 1 euro naar binnen.
Dit alles is inclusief koffie/thee met “iets lekkers er naast”.
Aanvang 15 uur.
Het programma wat gespeeld gaat worden zal op de zaterdagen identiek zijn.
Graag in verband met de aanwezige zitplaatsen, maximaal 15 per zaterdag,
vooraf opgeven via telefoon 0528‐343049 of via email
dahsteenbergen@gmail.com
Inschrijving op volgorde van aanmelding.
Data: 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari 2020, 1 februari en 14
maart.
Dit alles bij leven en welzijn.
Thea Steenbergen

! LEGROPJIPSIUH LIER TEH TEM SINNEK KAAM
IUGNIGIDONTIUGNIGIDONTIUGNIGIDONTIUGNIGIDONTIUGNIGIDONTIUGNIGIDONTIUG
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen
met tweede‐ en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze
operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer
thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij bewijzen. De
Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het
ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. We
financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en
verplegend personeel, zetten campagnes in om brandwonden te
voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te
worden.
Door 1 avond collecte te lopen in Noordscheschut in de week van
6 t/m 12 oktober kun jij helpen.
Een kleine moeite voor de een, zoveel verschil voor een ander.
Voel jij je geroepen, neem dan contact met mij op via
telefoonnummer 06‐26842660.
Vriendelijke groet, Ester Slender‐Mager.
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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

Bedankt!
Waar een klein dorp groot in is.
De betrokkenheid was enorm tijdens de periode dat ik ziek
ben geweest.
Bij deze wil ik dan ook iedereen bedanken die op wat voor
manier dan ook met mij en ons gezin meegeleefd heeft.
Heeft me goed gedaan! ❤
Groetjes Bea van Eck
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT OKTOBER 2019
Kerk:

Chr. Geref. Kerk

Datum:

Locatie:

Tijd:

Zo. 29 sep

Zwarte Dijkje

Zo. 6 okt

Zwarte Dijkje

Zo. 13 okt

Zwarte Dijkje

Zo. 20 okt

Zwarte Dijkje

Zo. 27 okt

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

student S. Buth
student S. Buth
ds. H. Fahner
ds. H. Fahner
drs. J.L. de Jong
drs. L.J. van Dalen
student J.R. Bulten
student J.R. Bulten
student A. Veuger
student A. Veuger

Zo. 6 okt

Immanuelkerk
Rehoboth
Rehoboth
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Rehoboth
Rehoboth
Immanuelkerk

10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. W.J. Bakker
Ds. J. Snaterse ‐ Hoogeveen
Ds. W.J. Bakker
Ds. F.J.K. v Santen ‐ Kampen
Ds. W.J. Bakker

Zo. 3 nov

Immanuelkerk
Immanuelkerk

10.00 uur
19.00 uur

Ds. M. Visser ‐ Wezep
Ds. G.W. v. Wingerden ‐
Stedum
Ds. W.J. Bakker
Dhr. H. Lowijs

Zo. 6 okt

Geref. Kerk

Zo. 13 okt

Geref. Kerk

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Dhr. H. Lowijs
Ds K.A. Hazeleger‐‐Ommen
Ds Mvr H.J. Paas‐‐Nijverdal

Zo. 20 okt

Geref. Kerk

Zo. 27 okt

Geref. Kerk

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Ds J Zondag – Dedemsvaart
Ds K. de Graaf ‐ Kallenkote
Mv W.Van der Scheer De Krim

Zo. 3 nov

Geref. Kerk
Immanuëkerk

09.30 uur
19.00 uur

Ds J.P.Mellema Buinen
dhr. H. Lowijs

Zo. 13 okt

Herv. Kerk
Noordscheschut
/Nieuweroord

Geref. kerk

Zo. 20 okt
Zo. 27 okt
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Voorgang(st)er:

Bijzonderheden:
Voorbereiding H.A.
Viering H.A.
Viering H.A. en nabetr.
koffiedrinken wijk 3 en 6

Israëlzondag ‐ koffie
drinken.

Gezinsdienst / koffie dr.

Ds. G. Timmer ‐ Twijzelerheide

reformatiezondag

50jarig bestaan HVD

Israëlzondag ‐ koffie
drinken.

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

September 2019:
21‐09 Juibleumfeest Supp.ver. Voetbalv
26‐09 Bingo
Boules Doar

Schoonhoven

Oktober 2019:
11‐10 Kaarten
11‐10 Jamsessie
12‐10 Oud Papier
31‐10 Bingo

Kantine
De Cirkel
Gehele dorp

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

November 2019:
08‐11 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
09‐11 Oud Papier
Scholen/muziekver.
23‐11 Intocht Sinterklaas Ondernemersver.
28‐11 Bingo
Boules Doar
December 2019:
13‐12 Jamsessie
14‐12 Oud Papier
27‐12 Top2000
Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

Kantine Boules Doar

Kantine Boules Doar

De Cirkel
Gehele dorp
Beneden Sluis
Kantine Boules Doar

Jamsessie N. Schut
De Cirkel
Scholen/muziekver.
Gehele dorp
Kunst & Cultuur N‐schut De Cirkel

Tijd.
21:00
20:00

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

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

20:30
09:00
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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