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De volgende Bengel verschijnt vanaf 19 november 2019
Kopij binnen op 12 november 2019 !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van toneelver. MENDO
(De bengel wordt geniet op 19 november 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:
64 jaar hebben ze naast elkaar gewoond, de 2 buurvrouwen uit
Noordscheschut. Ze hebben samen meer lief & leed gedeeld dan zij
hebben gedeeld met hun beide echtgenoten en er is nog nooit een overtogen
woord gevallen. En nu heeft de ene buurvrouw met veel verdriet afscheid
moeten nemen van de andere buurvrouw, afscheid voor altijd.
64 jaar……………… ongelofelijk.
In deze 64 jaren zitten wel 4 generaties die verbonden zijn met deze plek, deze
straat en deze 2 huizen. In deze tijd, een tijd waar in alles snel, snel, snel moet
en de ene verandering naar de andere verandering plaats vindt, moet dit toch
een baken van rust zijn geweest.
In ben in totaal 6 x verhuisd. De 6de keer was toen ik ging trouwen en op
Noordscheschut kwam te wonen. De andere 5 verhuizingen hebben plaats
gevonden voor mijn 8e verjaardag. Kan mij daar niet heel veel meer van
herinneren en heb er dan ook geen nare herinneringen aan. Denk dat het ook
net een juiste leeftijd was om met kinderen te verhuizen. Maar vanaf mijn 8e tot
aan mijn trouwen aan toe heb ik in hetzelfde huis en buurt gewoond en ik moest
er niet aan denken om weer te verhuizen. Want thuis was een stabiele factor in
mijn al onstuimige pubertijdleeftijd. Mijn moeder woont er nu nog, inmiddels al
45 jaar en al mijn jeugdherinneringen zitten in dat huis, in de tuin, in het
achterpaadje, bij de vijver, de ‘oude’school en bij nog een aantal oude buren.
Wij hebben daar een geweldige kindertijd en jeugd mogen beleven.
Inmiddels woon ik alweer 30 jaar in hetzelfde huis, in dezelfde straat/hofje,
waarvan vele buren ook alweer 30 jaar of langer hier wonen en hebben samen
met elkaar ook lief & leed mogen delen. Dit had ik van mijzelf niet verwacht,
wilde in mijn puberteit naar Amsterdam om daar te studeren en te wonen. (dan
wel in huis, bij mijn Opa en Oma  ) en wilde zelfs nog au‐pair gaan en kwam tot
de laatste ronde, maar het is er nooit van gekomen. Hups zo vanuit ouderlijk
huis, getrouwd met een schutter en wonen op schut, klinkt saai? Nee het klinkt
als een baken van rust en dat hopen wij straks ook te zijn voor onze kinderen als
ze langzamerhand de deur uitgaan en mochten ze dan weer ‘thuiskomen’ ze
met heel veel mooie herinnering aan het huis, de buren, het hofje, het dorp
terugdenken.
64 jaar buurtjes………………….. heel bijzonder, sterkte bij het gemis.

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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Bartes en Jannes
“Bartes, de tied vlög.”
Woarhin, Jannes?” “Ja, doar
vroag ie mij wat. Nog e’em en
dan verliest de boom’n het
blad weer.” “Ja, zo giet dat,
joar in en joar uut al,
Jannes.” “Bartes, ik denke dat
ik dit joar ervan last kriege,
dat de daag’n korter wordt.”
“Hoe dat zo?” Nou, ik kan nou
alweer uutzien noar de zomer,
dat was toch mooi?” “Ja, en
mieters dröge Jannes. En d’r
mut wel gruunte op mien bord
koom’n. Moar Jannes, ie wordt
toch niet depressief?” “Wees
toch wiezer Bartes, ie hebt
toch ok wel een daggie minder
zin?” “Ja, da’s woar. Het‘et
dreit um balans en perspectief
in’t leef,n; ai dat moar
weet!” “Ja Bartes….,
Perspectief en balans,
veuruutzicht en
eemwicht.” “En
hoe kiek ie dan
noar de situatie
van die jongen in
de kraante en dat de olders
veur hum hin en weer mut
reiz’n en een een crowdfund
hebt an’evroagd?” “Doar kan ik
veule op zegg’n Jannes, al heb
ik doar ok vroagen oaver. As
eerste dreit het leef’n um
perspectief; die jongen mut
dringend ‘ehulp’n word’n, want
en zonder locht duurt dat
perspectief niet lange. En wij
as samenleving mut doarveur
zorg draag’n. En dan vien ik
hoe politicus Willem Drees dat

vrogger in elkaar hef ‘ezet
niet iens zoe slecht. Ik viene
dus dat balans in het leef’n
belangriek is en dat
betiekent, zoas ik doar noar
kieke, dat minstens ien
familielid mit zöl mutt’n
kunn’n, zoelange die jongen
niet volwassen is. Deur de
marktwarking in de zorg hebt
we met dit
soort
oproep’n te
maak’n. Ik
vien het
schandalig
dat in de
zorg een marktwarking zit.
Iederiene mut op een
fatsoenlijke manier’ehölp’n
word’n. En as we dan noar
perspectief en balans kiekt,
dan is de balans behoorlijk
zuuk. Moar wat ik wel vrumd
vien an dizze zaak is, dat die
jongen volgens de kraante in
Grunning 14 keer is opereert.
En dat nou iniens in Rotterdam
kennelijk het ei van Columbus
is ‘evund’n. Hoe kan dat,
hadd’n ze’m nou niet vanuut
Grunning eerder noar Rotterdam
kunn’n stuur’n? Moar dat vroag
ik as leek.” “Bartes, ie liekt
het Orakel van Delphi wel!”
Alles dreit umme balans en
perspectief, Jannes. Da’s het
ienige dat ik zegge.” “Nou ai
dat zo zegt, hoe kiek ie dan
noar de voetbal van
Noordscheschut moar teeg’n vv
Grunning?” “Jannes, doar was
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ik niet bij, moar ai ‘et
veurdeel van 2 strafschöpp’n
hebt, dan zu’j toch zegg’n,
dat ze mut winn’n. As ze dat
niet doet, dan verbruit ze het
veurdeel. Of de teengstanders
bint beter en
trekt het recht,
ondanks het
geweldige
perspectief dat
Noordscheschut
had, was de
balans kwiet.
An’t scorebord
lag het niet! Dat is
splinternei. En an Roy Hooyer
zal het ok niet ligg’n, want
aanders had de trainer/coach
h’m gien 300 keer op’esteld.
Al vroag ik mij af, of hij nog
300 erbij wil plakk’n.”
Zoelange hij goed te passe is
en hij zien taak goed
verricht’n kan, blef hij er
stoan. Tenzij de trainer een
beter perspectief zet in een
aandere speuler. Mieters
Bartes wat heb ie vanmorng in
oen
havermoutpap
‘edoane?”
“Havermout
hönig en
melk,
wieders
niks. Doar doe ik het mirakel
op.” “Moar Bartes, die melk en
hönig, is da ok nog speciaal?
Want de boer’n protesteert de
leste tied nogal.” “Jazeker
Jannes, ok doar let ik erbij
op, dat de melk van koei’n
bint die op minimaal een halve

hectare grond hebt ‘eloop’n,
dus niet meer dan 2 koei’n per
hectare, want meer kan de
grond niet an. Het dreit ok
doar umme balans, Jannes. En
ik gunne die boer’n het woord
graag en ik waardere ze
bijzunder. Moar ik betrappe
menig boer erop dat ze met een
dubbele doemstok an’t meet’n
bint. Zo gooit ze vanwege de
subsidies die ze kunt krieg’n
zunnepaneel’n op weiland’n. En
dat vien ik ja de zuverste
roofbouw op de grond. Dan he’j
nog minder grond veur de
veestapel?! Of wilt ze de
koei’n tuss’n de paneel’n deur
loat’n loop’n? In ieder geval
klinkt het niet dat het
ecologisch in balans is en is
het perspectief troebel.
Boer’n slimheid
nuum ik dat,
want het levert
geld op. Een
boer is
teengwoordig
een
ondernemer.”
Bartes, ie hebt vandage oen
woordtie wel kloar. Goa ie nog
fiets’n? ’t Wordt morng warm.
Ja, dat is goed Jannes.” “Moar
wel kalm an hè Bartes en
defensief ried’n, want er was
ok al een scooter annereed’n
op Krakeel, veurdat ai weet
he’j een botsing.” “Dat klöpt
Jannes, moar ok niet te
langzaam, want dan verlies oen
balans en val ie ok umme! Dus
zet oen blitze brille moar op,
dan doet we nog een rondtie.”
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Voedselactie Dorcas
Woensdag 6 november 2019 is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. We
danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft
toevertrouwd.
De Voedsel‐actie wordt jaarlijks bewust georganiseerd in de week van Dankdag
. Ook in onze gemeente/dorp werd al 23 jaar heel actief mee gedaan met het
inzamelen van voedsel en geld.

Doe mee Koop een extra product.
Samen stropen we de mouwen op voor duizenden mensen in Oost‐Europa. Een
voedselpakket van Dorcas is erg belangrijk voor de komende koude
wintermaanden. Geef jij ook? Lever je extra inkoop in voor 6 november bij :
Fam. Kooistra, v.d. Sluisweg 1, Fam. Pekel, De Vijzel 13 of bij Fam. Koster, van
Marleweg 15.
U kunt hieruit een keuze maken
1x Liga (geen milkbreak), 1x theebiscuit, 1 blik limonadesiroop (geen plastic
fles) ,2 plastic flessen zonnebloemolie van 1L, 2 blik groenten (800 gr.), 2 blik
witte of bruine bonen (800gr), 1 x 1 kg. suiker, 3 x 1 kilo rijst (geen
grootverpakking, 1 blik fruit (blik 800 gram), 2 x thee, 3 x 500 gr. pasta, 2x
jam, 2 tandenborstels en 2 tubes tandpasta,
Vaak worden door u donaties gedaan waar men heel dankbaar voor is.

Let op!!! Nieuw Bankrekening nr.
De kosten van een eigen rekening zijn erg hoog. Er is daarom besloten om ons
aan te sluiten bij het landelijk bankrekeningnummer van Dorcas.
Giften kunnen overgemaakt worden naar :NL04 RABO 0106250000 t.n.v.
Dorcas Andijk.
Daarbij is ( zoals u ongetwijfeld bekend is) het kleding depot heel blij met
kleding die door u niet meer wordt gebruikt maar wel in goede staat is.
Deze kunt u brengen naar de Dorcas winkel aan het Haagje in Hoogeveen of bij
van Marleweg 15 in Noordscheschut.
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Stratenvolleybal
In de herfstvakantie op maandagavond, dinsdagavond,
woensdagavond en donderdagavond hopen we weer het
jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi te organiseren in de Cirkel in
Noordscheschut.
De stratenvertegenwoordigers hebben allemaal bericht
ontvangen om te zorgen dat ze één of meerdere teams bij
elkaar kunnen krijgen.
Bij het uitkomen van deze bengel hebben we nog geen schema
wanneer welke straat moet spelen. Zodra het schema bekend
is zullen we deze plaatsen op de facebookpagina van de
Schutse bengel.
We hopen op een sportief toernooi en wellicht kom u uw straat
aanmoedigen.
Sportieve groet,
Wouter Habing en Magriet Nijmeijer
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Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar: Op reis. Op de Regenboog
hebben we het jaarlijkse schoolproject hierop aangepast. Het thema was:
vervoer. In de verschillende groepen is hier op allerlei manieren aandacht aan
besteed. Er is veel geknutseld, speciale muzieklessen gegeven en er is ook een
groep naar de autospuiterij geweest. De kinderen van de hogere groepen
hebben een bezoek gebracht aan het vliegveld. Alle kinderen zijn naar de
parkeerplaats van de voetbalvereniging geweest om daar allemaal
verschillende voertuigen te bekijken: een camper, terreinwagen, vrachtwagens
en nog veel meer. Ook hebben we in alle groepen bezoek gehad van een echte
piloot en stewardess. Natuurlijk is er ook veel gespeeld in de hoeken die waren
veranderd in een vrachtwagen, benzinestation en een vliegtuig.
Kortom: we hebben een heel leuk en leerzaam project gehad!

‐ 13 ‐

Chr. Muziekvereniging “Irene”
Nieuweroord

Hoofdsponsor:
www.irenenieuweroord.nl

Tuincentrum Strijker Noordscheschut

Op zaterdag 2 november a.s. organiseert Christelijke
Muziekvereniging Irene uit Nieuweroord een groot Herfstconcert in
Dorpshuis De Vuurkörf te Nieuweroord.
Naast Irene Nieuweroord zal hieraan medewerking worden verleend
door Crescendo Ruinen, Con Amore Veeningen en de fanfare en
malletband van DES Linde.
Van Irene Nieuweroord zal naast het fanfareorkest ook bigband New
Place Collective in actie komen.
Aanvang is om 19.30 uur
Toegangsprijs bedraagt 5 euro p.p.
Kinderen tot 12 jaar gratis toegang
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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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Belevingsbos Noordscheschut:
Wij doen ook weer mee met de landelijke Natuurwerkdag op
zaterdag 2 november. Wij beseffen dat dit op de Open Bedrijven
dag valt maar wij hopen, al is het maar voor 1 uurtje, dat jullie allen
ons mee willen helpen met klusjes doen in/om het bos.
Wij gaan eerst van 10:00 ‐11:00 uur zwerfafval in het bos en dorp
opruimen en daarna gaan wij kleine klusje in het bos aanpakken. Van
snoeiwerkzaamheden tot opruimwerkzaamheden in het bos en nog en
meer klusjes zijn er deze dag te doen. Iedereen kan helpen, van klein
tot groot.
Voor de kinderen hebben wij ook weer een leuke kinderactiviteit.
Komen jullie ons helpen, wij zorgen voor alle materiaal dat nodig is om
te kunnen snoeien, zagen en zwerfafval opruimen.
Ook willen wij nog een aantal vogelhuisjes in elkaar zetten en op die
eikenbomen hangen langs fietspad van het bos waar
eikenprocessierupsen in zaten.
Wij hopen jullie allen te zien op zaterdagmorgen

2 november van 10:00 – 13:00 uur
en wij zijn weer te gast bij clubgebouw “Boules
Doar” op het evenementterrein bij ons bos.
Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut
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Lieve kinderen,
Zaterdag 23 november is het weer zover… dan wil ik
jullie graag een bezoekje komen brengen!
Om half 3 kom ik aan met de boot aan het Noord, en
zou ik het leuk vinden om jullie daar te zien en om
daarna samen naar dorpshuis de Cirkel te gaan.
Daar kun je op de foto met sinterklaas, kleuren,
springen, dansen… Verder aanwezig ranja voor de
kinderen en voor de ouders een lekker kopje
koffie/thee…
Met lieve groet,
Sinterklaas en mijn
zwarte pieten
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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

Spelletjesmiddag. Ouderenwerk Noordscheschut Spelletjesmiddag.

Op 23 okt om 14.00 uur in de Cirkel.
Deze Middag gaan wij o.a. Bingo spelen, Sjoelen, Klaverjassen,
rummycuppen etc…
Komt allen. Dit beloofd weer een prachtige middag te worden. Dit onder het
genot van een kopje koffie, hapje en een drankje, maar boven alles, de
gezelligheid dat zo’n middag met zich mee brengt, kun je en wil je dit niet
missen. Dit alles word weer verzorgt door de dames Alie en Mina.
Komt Allen
Noteer de volgende datums alvast in jullie agenda:
20 november Boerenlunch. Opgave voor 13 nov. bij Mina, tel. 342030 of bij
Alie. Tel. 342610. Om 11.30 uur beginnen wij met een kopje koffie of drankje.
Deze boerenlunch kon worden gerealiseerd dankzij steun van de
Smederijen, zonder hun hulp was dit niet mogelijk geweest.
Hartelijk dank hiervoor.
8 Januari 2020, Nieuwjaarsvisite.
Namens het bestuur
Sake Tichelaar

‐ 24 ‐

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.
‐ 25 ‐

‐ 26 ‐

‐ 27 ‐

Collectanten Nierstichting in Noordscheschut halen
€ 663,39 op tijdens collecteweek
Ruim 60.000 vrijwilligers collecteerden van 15 tot en met 21 september in heel
Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. In Noordscheschut bracht dat
€ 663,39 euro op. Alle bijdragen helpen om het welzijn van nierpatiënten te verbeteren.
En dat is hard nodig, want leven met een nierziekte beperkt je enorm. Daarom gaat
de Nierstichting door totdat elke nierpatiënt de vrijheid heeft om gewoon te kunnen
leven.
Patrick (38), vader van twee zoontjes, is sinds zijn zestiende nierpatiënt. Hij dialyseert nu
drie keer per week vier uur per dag in het ziekenhuis. Maar Patrick geeft niet op. Hij houdt
vol. Voor zijn vrouw en zijn twee jongens, waarmee hij zo graag oud wil worden.
“Werken je nieren niet, dan ga je dood. Dit klinkt misschien hard, maar is helaas wel de
realiteit", zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Dialyseren houdt
nierpatiënten in leven, maar is loodzwaar. Nierpatiënten zoals Patrick zijn echte
volhouders, ze moeten wel. Aan de dialyse, urenlang per week vastzitten aan een groot
apparaat in het ziekenhuis. Totdat er een donornier is. En altijd leven met de angst dat het
mis kan gaan. Maar zij geven niet op en ook wij strijden door. Totdat nierpatiënten de
vrijheid hebben om gewoon te kunnen leven.”
Collectanten essentieel
De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk
van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook erg essentieel voor
het werk van de Nierstichting. Wij bedanken alle collectanten dan ook hartelijk voor hun
vrijwillige inzet en donateurs voor hun steun. En zijn ontzettend blij met deze opbrengst.
Want elke bijdrage helpt zodat nierpatiënten de vrijheid hun leven terug te geven.
Collectant gemist?
Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen op
www.nierstichting.nl. Doneer en help mee om nierziekten te genezen.
In cijfers
 6.500 mensen moeten dialyseren om in leven te blijven. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6.
 50.000 mensen hebben momenteel ernstige nierschade en krijgen mogelijk te
maken met dialyse of transplantatie. Zij hebben een hoog risico op hart‐ en
vaatziekten.
 16.000 mensen hebben nierfalen, waarvoor ze een nierfunctievervangende
behandeling (hebben) ontvangen: dialyse of transplantatie.
 In 2018 besteedde de Nierstichting 15,4 miljoen aan een beter leven van
nierpatiënten en de preventie van nierziekten.
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Gamekids Lasergame ….Gamekids Lasergame

Op woensdag 23 oktober a.s. organiseren wij
voor de kinderen van groep 5 t/m 8 Lasergamen!!
Deze middag begint om 14 uur. Wij verzamelen
bij het hokje van de jeu de boules. Helaas hebben
wij maar plek voor 40 kinderen.
Daarom moet je je van tevoren opgeven via de
mail.
Graag vóór 21 oktober.
Dus wees er snel bij, VOL=VOL
Namens de Gamekids
Alice
Jennet

(alicebotter@hotmail.com)
(boerjennet@gmail.com)
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Wat speelt er in de Hoogeveense raad?
Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in
de Hoogeveense gemeenteraad.
Nieuwbouw van de combinatie ijsbaan/zwembad
Op 19 september 2019 was er een speciale raadsvergadering over het
nieuwbouwproject ijsbaan/zwembad. Aan het begin van deze vergadering
waren er een zestal insprekers die ieder hun eigen geluid lieten horen over dit
project. Na een lang debat hebben alle oppositiepartijen een motie van
wantrouwen ingediend tegen het college. Zij vonden dat het college tekort is
geschoten en dat er geen sprake is van collegiale verhoudingen binnen het
college. De coalitiepartijen waren het hier niet mee eens. Zij gaven aan dat zij
nog steeds vertrouwen hebben in het college. Het college heeft er volgens
hen voldoende blijk van gegeven te leren van de gemaakte fouten. De
stemming had vervolgens tot gevolg dat deze motie werd verworpen.
Daarna heeft de raad het besluit genomen om het project IJZ definitief te
beëindigen.
Mondelinge vragen over verhuizing Zaadhandel Van der Wal
Na 80 jaar vertrekt zaadhandel Van der Wal uit het voormalig gemeentehuis
aan de Hoofdstraat in Hoogeveen. Het familiebedrijf gaat op industrieterrein
De Wieken verder. Er is meer ruimte nodig en het gebouw is op. Er zijn
mondelinge vragen gesteld aan het college over deze verhuizing. De
betreffende wethouder heeft aangegeven dat er het college geen actie gaat
ondernemen om dit gedeelte van het pand aan het Nicolaas Beetsplein te
behouden. Het is de bedoeling dat er minder winkeloppervlakte komt voor
detailhandel ter voorkoming van nieuwe leegstand. Er wordt binnenkort met
een projectontwikkelaar gesproken over de herontwikkeling van dit gedeelte
van het pand.
Voor de voorzijde van het betreffende pand, waarin Okay fashion en jeans is
gevestigd, geldt dat er al voldoende maatregelen zijn genomen die ervoor
zorgen dat de voorgevel wordt behouden. Bovendien zijn ervoor dit deel van
dit pand geen plannen voor een andere bestemming.
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De startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)
Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot van CO2 in 2030
met 49% moet worden verminderd en op de lange termijn met minimaal 95%
(in 2050). Voor vijf deelgebieden worden daarvoor afspraken gemaakt:
industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en
elektriciteit. In de Regionale Energiestrategie (RES) staat welke maatregelen
daar in de regio voor nodig zijn.
De raad is akkoord gegaan met de startnotitie RES. Dit is een logische
vervolgstap op de intentieovereenkomst van 29 november 2018. Hierin
hebben de betrokken overheden afgesproken gezamenlijk een RES Drenthe
1.0 op te gaan stellen. De Startnotitie is een gezamenlijke beschrijving van
ambitie, opgave, aanpak en proces voor de RES Drenthe 1.0.
Door middel van een motie heeft de voltallige raad het college gevraagd om
de gemeenteraad en inwoners adequaat te betrekken bij de totstandkoming
van de lokale en regionale RES.
Voorbereidingsbesluit West, Griendtsveenweg Noord
Op 18 oktober 2018 heeft de raad een Voorbereidingsbesluit West,
Griendtsveenweg Noord genomen. Een voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat
alle vergunningen die in deze periode worden aangevraagd voor dit gebied
niet in behandeling worden genomen. Het college heeft destijds hiervoor
gekozen omdat ze bezig is met een nieuwe visie en een nieuw
bestemmingsplan voor dit gebied. Een voorbereidingsbesluit is één jaar geldig
en binnen deze periode kan er een actueel bestemmingsplan worden
ontwikkeld.
Onlangs werd duidelijk dat het ontwikkelen van de visie en het
bestemmingsplan langer dan één jaar gaat duren. Bovendien is de gemeente
bezig om een actuele visie op de detailhandel in Hoogeveen te ontwikkelen.
Daarom heeft het college de raad op 26 september jongstleden gevraagd
opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor dit gebied met een looptijd
van opnieuw één jaar. De raad is hiermee akkoord gegaan.
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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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ALGEMENE LEDENVERGADERING
SEIZOEN 2018‐2019
IJSVERENIGING NOORDSCHESCHUT

Het bestuur van de IJsvereniging roept al haar leden op voor het
bijwonen
van de Alg. Ledenvergadering op
Maandag 2 december 2019 om 20.00 uur
in ons clubhuis aan de Boogerdweg 8 te Noordscheschut

AGENDA:
Opening door de voorzitter
2. Verslag van de Algemen Ledenvergadering 2018
3. Ing. Stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag boekjaar en begroting 2018‐2019
7. Verslag kascontrolecommissie en benoemen nieuw lid
kascontrolecommissie
8. Pauze
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Henny Hein, en Rene Vos.
Aftredend en herkiesbaar Rudi Koopman.
10.Rondvraag
11. Sluiting
1.
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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CHRISTELIJK ROCKEN OP HET STAY TUNED
FESTIVAL // CHRISTELIJKE MUZIEK, SAAI? //
STAY TUNED FESTIVAL 2019 //
Op 16 november 2019 wordt de 3e editie van het Stay Tuned Festival
georganiseerd, een avond waarop verschillende bands in uiteenlopende genres
de zaal op zijn kop zullen zetten! Van rock tot pop tot metal, het Stay Tuned
Festival heeft het allemaal.
Het Stay Tuned Festival is een idee dat ontstaan is door 4 vrienden, die allemaal
van muziek houden, maar ook van God! Hier wilden de 4 mannen eigenlijk wel wat
mee doen. Ze hebben samen de koppen bij elkaar gestoken en zo werd in 2017 het
eerste festival georganiseerd.
Maar wat is het Stay Tuned Festival nu eigenlijk? Het Stay Tuned Festival is een
festival waarop verschillende bands in elk hun eigen genre spelen. Wat wél
overeenkomt, is dat alle bands een Christelijke inslag hebben. Het doel van het Stay
Tuned Festival is dan ook om mensen in contact te brengen of in contact te houden
met het geloof, door middel van muziek. Door het brede muziekgenre willen ze
zoveel mogelijk mensen bereiken. Iedereen is welkom, gelovig of niet.
Het festival vindt dit jaar plaats in het Podium te Hoogeveen. De deuren gaan open
om 19:30u en om 20:00u zal de eerste band de aftrap verzorgen. De inmiddels
bevestigde bands die komen spelen, zijn Last Son of Eve, Dark Sky en Nobuts.
Last Son of Eve heeft het vermogen om pop‐songwriting te combineren met prog
en heavy elementen. In hun nummers wordt er gezongen over de snel
veranderende wereld. Dark Sky is een power metal band en staat bekend om haar
krachtige en energieke live‐optredens. Dark Sky heeft al meerdere keren met grote
namen zoals Europe, Status Quo, Doro en Magnum op het podium gestaan. Verder
komt Nobuts spelen, een Nederlandstalige powerpop/rockband met een verhaal.
De nummers van Nobuts zijn losse verhaaltjes, maar door alle nummers samen
loopt een groter thema.
Ben je enthousiast geworden? Dan zien wij je graag op 16 november 2019 in het
Podium te Hoogeveen! Vanaf 19:30u gaan de deuren open en om 20:00u speelt de
eerste band. Kaartjes zijn in de voorverkoop te verkrijgen voor €9,95 via de site van
het Podium. Aan de deur kosten de kaarten €10,‐ per stuk.
Verdere informatie is te vinden via onze website: www.staytunedfestival.nl
En houd onze facebookpagina in de gaten voor leuke acties! Graag tot dan!
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De leden kaarten van ijsbaan kunnen op de volgende
datums weer op gehaald worden bij ons clubhuis aan
de Boogerdweg.
Zaterdag 9 en 16 november tussen 10:00 en 11:30.
koffie staat klaar.
Groeten ijsbaan bestuur.
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Gezamenlijke Themadienst
Zondag 1 december – 19.00 uur.
Immanuëlkerk te Noordscheschut
Thema: Ik twijfel, geloof ik.

Voorganger: Hans Lowijs.
M.m.v. Praiseband Revival.
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT OKTOBER/NOVEMBER 2019
Kerk:

Chr. Geref. Kerk

Datum:
Zo. 20 okt

Zwarte Dijkje

Zo. 27 okt

Zwarte Dijkje

Zo. 3 nov

Zwarte Dijkje

Wo. 6 nov

Zwarte Dijkje

Zo. 10 nov

Zwarte Dijkje

Zo. 17 nov

Zwarte Dijkje

Zo. 24 nov

Zwarte Dijkje

Zo. 20 okt

Voorgang(st)er:
student J.R. Bulten
student J.R. Bulten
student A. Veuger
student A. Veuger
Ds. R.W.J. Soeters
br. A. Mulder
Dhr. M. Schippers, jeugdwerker
Ds. H. Fahner
Kand. J. van Limbeek
Kand. J. van Limbeek
Ds. P. Hogenbirk
Ds. P. Hogenbirk
Student R. de Jong
Student R. de Jong

Immanuelkerk
Rehoboth
Rehoboth
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Chr. Ger. Kerk
Geref. Kerk
Immanuelkerk
Rehoboth
Rehoboth
Geref. Kerk
Immanuelkerk

10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
09.00
19.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Ds. W.J. Bakker

Rehoboth

19.00 uur Ds. W.H.B ten Voorde ‐ Nunspeet

Zo. 20 okt

Geref. Kerk

Zo. 27 okt

Geref. Kerk

09.30 uur Ds J. Zondag – Dedemsvaart
19.00 uur Ds K. de Graaf ‐ Kallenkote
09.30 uur Mv W. van der Scheer ‐ De Krim

Zo. 3 nov

Geref. Kerk
Immanuëlkerk
Chr. Ger. Kerk
Geref. Kerk
Geref. Kerk

09.30 uur
19.00 uur
09.00
19.30 uur
09.30 uur

Geref. Kerk
Geref. Kerk
Geref. Kerk

09.30 uur Mvr. Mateman – Ommen
19.00 uur Ds J.S. Telgenhof ‐ Harderwijk
09.30 uur dhr. H. Lowijs

Zo. 3 nov
Wo. 6 nov
Zo. 10 nov
Zo. 17 nov
Zo. 24 nov

Geref. kerk

Tijd:
10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
09.00
19.30 uur
10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.00 uur

Zo. 27 okt

Herv. Kerk
Noordscheschut
/Nieuweroord

Locatie:

Wo. 6 nov
Zo. 10 nov
Zo. 17 nov
Zo. 24 nov

Bijzonderheden:

Lees‐/zangdienst
dankdag Kerk/schooldienst

dankdag
themadienst

Voorbereiding H.A.
Eeuwigheidszondag
Gezinsdienst / koffie dr.

Ds. G. Timmer ‐ Twijzelerheide

Ds. M. Visser ‐ Wezep
Ds. G.W. v. Wingerden ‐ Stedum
Ds. W.J. Bakker
Dhr. H. Lowijs
Dhr. M. Schippers, jeugdwerker
Dhr. H. Lowijs en ds. W.J. Bakker
Ds. W.J. Bakker
Dhr. H. Lowijs
Ds. H. Bakhuis – Hoogeveen
Ds J.S. Telgenhof ‐ Harderwijk
Ds. W.J. Bakker

Ds J.P. Mellema ‐ Buinen
dhr. H. Lowijs
Dhr. M. Schippers, jeugdwerker
Dhr. H. Lowijs en ds. W.J. Bakker
Ds. Adriaanse ‐ Beerzerveld
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reformatiezondag
50jarig bestaan HVD
Dankdag Kerk/schooldienst

dankdag
doopdienst

Interk. themadienst
Eeuwigheidszondag.
Koffiedrinken.

Kerk/school dankdag
dankdag
zendingsdienst
Interk. themadienst
Eeuwigheidszondag

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

Oktober 2019:
21/22/23/24/ ‐10 Stratenvolleybaltoernooi
23/24/25/‐10
Kinderbijbeldagen
23‐10 Lasergamen Game Kids
23‐10 Spelletjesmiddag S.O.N.
24‐10 Bingo
Boules Doar
25‐10 Ledenverg.
Supp.ver. Voetbalv
November 2019:
01‐11 Bingo
Supp.ver. Voetbalv
08‐11 Voetbalquiz Supp.ver. Voetbalv
08‐11 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
09‐11 Oud Papier
Scholen/muziekver.
15‐11 Kaarten
Supp.ver. Voetbalv
23‐11 Intocht Sinterklaas Ondernemersver.
28‐11 Bingo
Boules Doar
December 2019:
06‐12 Kaarten
Supp.ver. Voetbalv
13‐12 Sint/Kerst‐Bingo Supp.ver. Voetbalv
13‐12 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
14‐12 Oud Papier
Scholen/muziekver.
19‐12 Bingo
Boules Doar
21‐12 Snerttoernooi Boules Doar
27‐12 Kaartmarathon Supp.ver. Voetbalv
27‐12 Top2000avond De Cirkel
Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

De Cirkel
Hervormde kerk
Belevingsbos
De Cirkel
Kantine Boules Doar

Kantine

Kantine
Kantine
De Cirkel
Gehele dorp
Kantine
Beneden Sluis
Kantine Boules Doar

Kantine
Kantine
De Cirkel
Gehele dorp
Kantine Boules Doar
Kantine Boules Doar

Kantine
De Cirkel

Tijd.
18:00
10:00
14:00
14:00
20:00
19:30

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

20:00
20:00
20:30
09:00
20:00
10:00
10:00
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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