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De volgende Bengel verschijnt vanaf 17 december 2019
Kopij binnen op 10 December 2019 !!!!!!
Wij verwachten dan hulp van Voetbalver. Noordscheschut
(De bengel wordt geniet op 17 December 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:
Ik hou nogal van geschiedenis, vindt het nogal boeiend hoe
bijvoorbeeld een stad/dorp is ontstaan of hoe de mensen vroeger
leefde. Als kind had ik dat al, maar op school was het geschiedenisboekje saai.
Links stond een kolom met de jaartallen en in de kolom er naast stond in het
kort wat er gebeurde en bladzijde ernaast werd het iets uitgebreider verteld.
Wij moest per maand zo’n heel rijtje uit ons hoofd leren, het was gewoon
stampwerk maar hoe en wat precies is mij niet bijgebleven, het werd ook niet
interessant verteld en ik ben nogal van de beelden en verhalen. Als wij met de
vakantie een leuke oude stad bezoeken mag ik graag een stadswandeling doen,
je komt dan zoveel meer te weten over de stad en komt vaak ook nog eens op
de mooiste plekjes van zo’n stad. Hou ook erg van rondleidingen en het liefst als
dat een beetje anekdotische en komisch wordt verteld.
Naast het allemaal in het echt te mogen zien mag ik dan ook graag naar
programma’s kijken die hier over gaan, zoals nu momenteel het programma
“”Verborgen verleden van Nederland”, in dit programma wordt bijvoorbeeld het
ontstaan van de grote wereldhaven stad Rotterdam verteld of laatst ging het
over Giethoorn. Maar er is ook een kinderprogramma ( Welkom in de jaren….)
die over de geschiedenis gaat en naast dat je er veel van leert is het zo grappig
en leuk gemaakt. Als je het zo leert moet het toch wel blijven hangen en dan heb
je nog de gebroeders van Rossum die in hun programma Berlijn en omstreken
bezoeken. Erg leuk om via hun nog een keer Berlijn te mogen ontdekken, thuis
delen ze niet altijd mijn enthousiasme over de geschiedenis maar kunnen het
wel waarderen als het zo gebracht/verteld wordt. Dus mocht je mijn passie
delen, dan even de bovengenoemde programma’s bekijken erg vermakelijk en je
steekt er veel van op.
Nu weer even naar het Nu en Heden alhoewel deze man al vele eeuwen door de
geschiedenis heen gaat. Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land en de
voorpret van surprises, (grappige) gedichten, pepernoten en chocolade letters
kan weer beginnen. Heerlijk stukje nostalgie wat doorgegeven moet worden.
Sinterklaas en zijn pieten komen op zaterdag 23 november om 14:30 uur per
stoomboot aan bij de sluis. Komen jullie allen Sinterklaas verwelkomen.

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 wat zie’d ie d’r uut!
Woar hebbie al die blauwe
plekk’n van ‘ekreeg’n? Hef oen
vrouwe oe te pakk’n had?”
“Was’t moar woar, was’t moar
woar, Jannes. Het is allemoale
neiigheid.” “Neiigheid? Wat
bedoel ie nou weer, Bartes?”
“Nou Jannes, hebbie die
baankies niet zien stoan op ’t
plein van’t Zwarte Diekie?”
“Baankies? Ie bedoeld die
lummels van baank’n woar menig
zwarver trots op zul weez’n,
as die bij hun in’t park

zull’n stoan?” “Ja, die! En ik
heb de warkgroep Zwarte Diekie
mit ‘ehölp’n en die dingen
muss’n zoen tien centimeter
van mekaar af bliev’n. En tot
drei keer toe zat ik d’r klem
tuss’n. Mien kop döt er nog
zeer van. Mien narm d’r een
keer tuss’n en mien vingers
veert ok niet mit, vandoar die
blauwe nagels. Moar ‘et bint
mooie baank’n um op te ligg’n
en ze stoat mooi oaverende. En
’t mooiste is dat gien plekke
hetzelfde zit, umdat er

hoogteverschil in het plein
zit, moar niet in de baanken.
Veur ieders wat wils. Dus
schutters ie bint bijna uut
‘eneudigd umme iens te kiek’n
wat oen favoriete plekkie
wordt. Nog e’em de bestroating
d’r in en dan is dat ok weer
af.” “Moar Bartes, ie doet
zoeveule veur die stroate,
moar ie woont al gel niet an’t
Zwarte Diekie.” “Ja, dat snap
ik ok niet, ik weet niet goed
hoe dat komp. Het is wel een
angezicht van Noordscheschut,
woar as we het oaver hebt. En
we kunt ‘et ok niet loat’n
ligg’n. En stappie veur
stappie koomt we d’r ok!” “En
dat plan veur de
waterpartije?” “Oooh, dat
wordt een waterkraantie, moar
onderan de strepe magt we gel
niet klaag’n.”
“Moar dat is nog niet het
ienige. We hebt ok nog an’t
wark ‘ewest um ‘et

belevingsbossie te veurzien
van een informatiebord. Ok een
beste lummel van een bord. En
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ie weet dat ik gien tummerman
bin, dus… dat heb ik moar
oaver ‘eloat’n an die
warkgroep. En ‘t zet er
imponerend uut, wat ai toch
allemoale in zoen bos kun’t
viend’n. Ja, vanalles:
sloffers, schoevers, kuijers,
krakers … “Wat bedoel ie?” “En
ok nog slopers!” “Hè?”
“Jazeker, van dat volk wat nog
mut leer’n van aandermans
spull’n af te bliev’n.” “Oh,
dat bedoel ie, moar dat
onderwarp hebt we veurige keer
al bij de kop ‘ehad.” “Kan
bliekbaar niet vake genog!”
“Wus ie wel nou
we het zo oaver
neie ding’n
hebt, dat de
bakker ok weer
wat neis hef?
Hij schref
teengwoordig
boek’n.” “Wat
zeg ie nou!?
Onze bakker
schref boek’n?
Nou, dat zal wel dikke
flauwekul weez’n!” “Jazeker!
Ken ie het al?” Nee, ik hope
dat het niet in zien Soete
Suickerbol is ‘esloane.” “Ach,
welnee! Wij hebt hier op Schut
toch zoen creatieve bakker,
dat hij van alles bedenkt.”
“Ja, dat is woar, Jannes! Ik
ken hum veural van Claw Boys
Claw en “Sjoel or Die”, moar
creatief is ie zekers!”
“Eigenlijks hebbie ok meer dan
iene hobby, Bartes.” Ja, ok
dat is woar, dus woarumme ok
niet!” “Nou Bartes, sommige

lui denkt nog teveule an die
schoenmaker die niet bij zien
leest bleef…” “Ach, da’s een
schoenmaker, die hebt we nog
niet op Schut. En die bakker
die dut moar mooi, zoelange
hij ze moar niet te broen
bakt.” “Tja, te broen is al
gauw te donker en dan krieg ie
gauw de Zwarte Piet toe
‘eschöven.” “Hoo, hoo!” “Nee,
Bartes, Hoo, Hoo zegt de
kerstman!” “Nee Jannes, ik zei
Hoo, hoo, want we hebt toch
hoaste gien Zwarte Piet’n
meer! En mag ie überhaupt nog
wel “zwarte Piet” zegg’n?” Nou
bak ie ze broen, Bartes! Wij
leeft hier in een vrij laand
en ie magt Zwarte Piet
zegg’n!” Nou Jannes, een vrij
laand zeg ie? As ik Patricia
en Nico den Hartog mut
geleuv’n dan
begriep ik best
woarumme
Sunterkloas ok
altijd trogge
giet noar
Spanje. Want
zij zegt ok,
dat ai doar
veul beter kunt
geniet’n van ’t
leev’n.” “Bartes! Doar is dat
volk kleiner, hebt ze kleinere
voet’n, dus ok minder lange
tienen.”
“En wat heb ik toch weer
genöt’n van de voetbal van
‘Schut, want die bekert gewoon
deur, Jannes.” “Ja Bartes,
precies. En de boer ploegde
voort.”
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Regenboog op bezoek bij Skutterties
Maandag 11 november heeft groep 1 van CBS De Regenboog een
bezoek gebracht bij PSG De Skutterties. Dit in het kader van de
Doorgaande Lijn, een initiatief van de gemeente Hoogeveen om de
overgang tussen peuterspeelgroep en basisschool meer te
stroomlijnen.
Het was Sint Maarten en de kleuters liepen van school naar de PSG
met hun lampion in de hand. Het waaide behoorlijk, dus ze moesten
hun lampionnenstokken goed vasthouden. Gelukkig is er geen
lampion gevallen of kapot gegaan. De kleuters belden aan bij de deur
van de peuterzaal. Het hulpje van de peuters deed open en de
kleuters zongen hun lied. In de zaal was het al een beetje donker: de
gordijnen waren dicht en de lichten uit. Het leek net avond. Van juf
Justin en juf Lieke kreeg elke kleuter wat lekkers. Daarna zongen de
peuters voor de kleuters. Natuurlijk kregen zij ook wat lekkers van juf
Mieke.
Wat had iedereen een prachtige lampion gemaakt! De kleuters
hadden paddenstoelen gemaakt. En de peuters hadden mooi
versierde lampionnen.
Het was heel gezellig en leuk om zo met elkaar dit mooie feest te
vieren!
Namens CBS De Regenboog,
Mieke van Herwijnen
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Ook dit jaar werd er het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi
gehouden welke gesponsord wordt door Tuincentrum
Strijker uit Noordscheschut.
In totaal deden er 12 team mee. Op maandagavond barste
de strijd los tussen Krakeel 1, Jan/ Boogerdweg, Bloklandweg
en Vijzel/Bieslook/Komenij. De 2 besten van de avond gingen
door naar de finaleavond op donderdag, dit waren de
Bloklandweg en de Vijzel/Bieslook/Komenij.
Dinsdagavond werd er gestreden door Veenlandweg, Mr. Sterkenweg, Zwartedijkje
en Coevorderstraatweg. Zwartedijkje en de Coevorderstraatweg gingen op deze
avond door naar de finaleavond.
Op woensdagavond kwamen de van der Sluisweg, Krakeel 2, Mr.Kosterweg en de
Lossing in actie. De 2 besten waren hier Krakeel 2 en de Lossing.
Donderdagavond was de finaleavond er werd hard gestreden om de eerste plaats.
Uiteindelijk was het de Bloklandweg die er met de eerste prijs vandoor ging, gevolgd
door de Lossing die 2e werd en Krakeel 2 werd 3e.
We kunnen terug kijken op een leuk sportief en gezellig toernooi. Volgend jaar
hopen we dat afwezige straten, Hoveniersland, Drostenraai, Achterom,
Noord/Schooldijkje, van Marleweg en Kanaal‐ West/Oostzijde, ook een team bij
elkaar kunnen krijgen en meedoen.
Ook willen we langs deze weg willen we Tuincentrum Strijker wederom hartelijk
bedanken voor de sponsoring.
Tot volgend jaar!
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Chr. Muziekvereniging “Irene”
Nieuweroord

Hoofdsponsor:
www.irenenieuweroord.nl

Tuincentrum Strijker Noordscheschut

In tegenstelling tot andere jaren geeft Christelijke Muziekvereniging
“Irene” Nieuweroord dit jaar geen kerstconcert.
Het komende jaar bestaat de vereniging 75 jaar en dat zal groots gevierd
worden, te beginnen met een nieuwjaarsconcert op 18 januari 2020 in
Dorpshuis De Cirkel te Noordscheschut.
Tijdens dit concert zullen de fanfare van Irene, bigband New Place
Collective zich ten gehore brengen, alsmede Popkoor 2000 uit Ruinen.
Aanvang om 20.00 uur
Vrije toegang
In het kader van het jubileumjaar staan nog meer activiteiten op het
programma, zoals:
 7 maart 2020, jeugd dag o.l.v. Ivo Kouwenhoven
 17 mei 2020, begeleiding Kerkdienst te Noordscheschut, met
aansluitend een koffieconcert
 eind juni schoolproject voor kinderen van de basisscholen in
de groepen 4,5 en 6
 3 oktober 2020, groot jubileumconcert
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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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6de editie Top2000 avond in Dorpshuis de Cirkel
Op vrijdagavond 27 december wordt alweer de 6de editie van de
Top2000 avond georganiseerd. Een gezellige avond met live muziek
verzorgd door de Top2000 band (Jamsessieband), een uitdagende
Muziekrebus, gezellige Muziekbingo en de enige echte Top2000 kwis.
Na het meedoen van alle 4 de rondes van de Top2000 kwis kun je in
aanmerking komen voor de titel: “Winnaar Top2000 Kwis ‐ 2019" en
mag je naast eeuwige roem ook LP‐bokaal en de enige echtte Top2000
taart mee naar huis nemen. Deze is gemaakt door onze eigen
bakkertje Dick Bosman van De Soete Suickerbol. Ook bij de
muziekbingo en muziekrebus is zo’n heerlijke taart te winnen.
Deze avond begint om 20:00 uur waar eerst de Top2000 band tot
20:30 uur live nummers uit de Top2000 spelen. Dan is er al de
mogelijkheid om te beginnen met de muziekrebus en je bingolijstje in
te vullen en gaan wij om 20:30 uur beginnen met de kwis. Je mag per
ronde mee doen maar voor de ‘hoofdprijs’ moet je alle 4 de rondes
meedoen. Je mag per individu mee doen of per groep maar de groep
mag niet groter zijn dan 5 deelnemers. Er mag geen mobiel gebruikt
worden!!!!!!!!!
Tussendoor is er live muziek en na ongeveer 23:00 uur kunnen de
voetjes van de vloer en worden plaatjes draaien met live muziek
afgewisseld.
Dit alles onder genot van wat lekkers bij de “borrel”, gesponsord door
Huls Kosterworst en Smederijen Noordscheschut, gaan wij er weer
een gezellige avond van maken.
Werkgroep Kunst & Cultuur i.s.m. Dorpshuis de Cirkel.
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Carpaal Tunnel Syndroom: opereren hoeft
niet altijd.
NOORDSCHESCHUT.‐ Het CTS‐centrum Noord‐Nederland behaalt goede
resultaten bij de
behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) door middel van tractie.
Veel mensen met een CTS denken dat alleen operatie hen van de klachten af
kan helpen of zijn al geopereerd zonder het gewenste resultaat. Sinds enige
jaren bestaat er een apparaat (Phystrac van Contex bv) dat deze aandoening
kan verhelpen door het geven van elektrisch gestuurde tractie aan de pols. Wij
werken daar al enige jaren mee en 75 tot 80 procent van de behandelde
patiënten heeft daar baat bij!
De carpaaltunnel is het gebied aan de binnenzijde van de pols, waar botjes en
pezen een tunnel vormen waardoor onder andere de mediaanzenuw loopt.
Deze zenuw kan in de knel komen en dan klachten in de hand veroorzaken.
Vaak ten gevolge van letsel of aanhoudende belasting tijdens werkzaamheden,
vooral met gebogen handen. Soms spelen ook hormonale factoren een rol,
bijvoorbeeld bij zwangerschap.
CTS kenmerkt zich door klachten in de onderarm/hand in de vorm van pijn,
gevoelloosheid, stijfheid, tintelend of branderig gevoel en krachtsverlies. Een
verstoorde nachtrust door wakker worden met dove handen en moeite hebben
met kleine voorwerpen, zoals knoopjes, behoren ook tot de typische
symptomen ervan.
Het tractieapparaat geeft, bij gefixeerde elleboog, via een manchet om de pols
tractie aan de onderarm/pols. Deze tractie wordt nauwkeurig gedoseerd,
waardoor structuren, zoals spieren en pezen die betrokken zijn bij het in stand
houden van CTS, ontspannen en dunner worden en inklemmen van de
mediaanzenuw opgeheven wordt. Deze behandeling is nagenoeg pijnloos.
Als u bovengenoemde symptomen herkent, bel dan gerust voor meer
informatie of een afspraak. Een verwijzing van een (huis‐)arts is niet
noodzakelijk.
Fysio Schoemaker
Molenweg 71A
7914 RS Noordscheschut
Tel. 0528‐343518
Mob. 06‐43453799
Email: roelschoemaker@hotmail.com
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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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Kinderopvang De Skutterties
De oudercommissie had dit jaar weer een mooie herfstwandeling/speurtocht
uitgezet in ons eigen Belevingsbos. Met een kaboutermuts op, laarzen aan ging
Kabouter Klauter met de kinderen op weg naar het bos waar de kinderen op
zoek gingen naar de broertjes en zusjes van Kabouter Klauter en
paddenstoelen. Ze waren verstoppertje aan het spelen in het bos. Gelukkig
waren er ‘wegwijs’ kabouters die aangaven waar we langs moesten lopen.
Aan het eind werden alle broertjes en zusjes en paddenstoelen geteld, maar er
is nog steeds één kabouter zusje verstopt. Deze heeft zich zo goed verstopt dat
we haar helaas moesten achter laten. Dus als iemand het zusje van Kabouter
klauter nog vind, dan graag weer terug brengen naar de Skutterties. Namens
Kabouter Klauter bedankt.

De kinderen kregen van Kabouter Klauter een kabouterdiploma en een
schatkistje voor het helpen zoeken naar de broertjes en zusjes.
We zijn gestart met het thema “Hatsjoe”.
In dit thema is Puk ziek. Hij is verkouden. De kinderen verzorgen Puk, gaan op
ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de dokter. Gelukkig is Puk aan het
einde van het thema weer beter. De nadruk in dit thema ligt op ziek zijn en
weer gezond worden.
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We hebben nu een Apotheek/Ziekenhuis ingericht voor de kinderen. Ook
hangen er doktersjassen. Puk wordt regelmatig onderzocht om te kijken wat
hem nu precies mankeert.
Voor St.Maarten hebben de kinderen samen met een ouder weer een mooie
lampion gemaakt.
De ouders/ Grootouders van de kinderen zijn wezen kijken en luisteren om
alvast te oefenen voor St. Maarten. Daar werd hun mooie zingen beloond met
een doosje rozijnen. Ook kwamen de kinderen van Het Blokland en de
Regenboog ( in het kader van Doorgaande lijn) langs om hun lampion aan ons
te laten zien het de liedjes te laten horen, maar ook de peuters gingen voor de
kleuters zingen met hun lampion. Het was een gezellig samen zijn.
Voor de kinderen toch ook best een beetje spannend. Vooral als het de eerste
keer is dat je je lampion mag showen.
We werken nog een paar weken over dit thema en gaan dan al weer richting
Sinterklaas. Voor de kinderen weer een spannende en drukke tijd.
Bij de startmiddag van de Doorgaande lijn (dit is de samenwerking per dorp of
wijk tussen basisscholen en kinderopvang) was er een interessante lezing van
Carla van Wensen, “Ontwikkeling begint bij bewegen”
Aanmelden nieuwe peuters
U kunt uw kind aanmelden ongeacht zijn of haar leeftijd.
Aanmelden kan via onze website
www. spelerwijs‐hoogeveen.nl
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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

8 Januari 2020, Nieuwjaarsvisite.
Namens het bestuur
Sake Tichelaar
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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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STEENUIL ZOEKT VRIJWILLIGERS
Het kleinste uiltje van ons land kan wel
wat hulp gebruiken. In Drenthe is de
steenuil gelukkig terug van bijna weg
geweest. Na de strenge winter van
1979 was de steenuil vrijwel
verdwenen uit Drenthe, maar mede
door de inzet van vrijwilligers is de
stand in Drenthe daarna weer gegroeid Figuur 1: Ruurd Jelle van der Leij
naar circa 150 tot 200 broedparen. Het grootste
deel daarvan komt voor in Zuidwest‐ en Zuid‐Drenthe en is afhankelijk van
nestkasten en daarmee de werkgroepen die actief zijn. Zo’n 80 tot 90% van de
steenuilen in Drenthe broeden in nestkasten. De overige 5‐10% maakt gebruik
van holten in bomen en zit vooral ook onder daken van oude schuren en huizen.
Om de steenuilen nog beter te beschermen zijn we vanuit de
Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe op zoek naar
vrijwilligers die ten oosten van Hoogeveen (Stuifzand,
Tiendeveen, Pesse e.o.) een werkgroep willen beginnen voor
de steenuilen. De Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe is
erop gericht om nieuwe
vrijwilligers twee jaar te
begeleiden in het veldwerk en te
ondersteunen met materiaal.
Hierbij valt te denken aan
nestkasten en foldermateriaal.
Heeft u interesse om u actief in
te zetten of wilt u vrijblijvend
een keer in gesprek over de
steenuilen, dan kunt u contact
opnemen met Erwin Bruulsema
van de Stichting
Steenuilenwerkgroep Drenthe
via mail
info@steenuilendrenthe.nl.
Meer hierover is te lezen op de
website van de stichting: www.steenuilendrenthe.nl.
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Beste mensen,
De Werkgroep Noordscheschut‐Nieuweroord gaat na 23 jaar stoppen met haar
activiteiten. Eind december 2019 dragen wij onze administratie over aan het
hoofdbestuur in Hollandscheveld. De Stichting Rusland Kinderhulp in
Hollandscheveld blijft nog 2 jaar bestaan om alles goed te kunnen afronden.
Giften kunnen nog worden overgemaakt op rekeningnummer
NL92RABO0316627739 t.n.v. Stichting Rusland Kinderhulp.
Tot nu toe hadden wij nog 2 landbouwprojecten, welke wij ondersteunen voor
5 jaar.
Een landbouwproject houdt in dat wij geld en goede raad (via het
hoofdbestuur van SRK, Henk Kerssies) geven aan internaten of instellingen die
grond en hulp nodig hebben en hierin geïnteresseerd zijn.
De coördinatoren van de scholen/internaten krijgen scholing en er worden
pootaardappelen en zaden beschikbaar gesteld. De projecten krijgen twee keer
per jaar controle.
Doen ze het goed dan gaan wij met hen verder. Gaat het niet zo goed dan
krijgen zij “een gele kaart” en tijd om het beter te gaan doen. Werken zij echter
niet mee, dan krijgen zij “de rode kaart” en wordt het project gestopt.
Verder hadden wij nog contacten met een kerk vlakbij Minsk, welke wij
ondersteunden met tweedehands kleding en geld voor voedselpakketten.
Ook waren er nog contacten met het doveninternaat in Rechitsa, waar wij twee
groepen kinderen van ontvangen hebben.
In mei hebben wij als werkgroep afscheid genomen van onze contacten in Wit‐
Rusland. Wij hebben ook een landbouwproject bezocht en een paar dagen
doorgebracht in het doveninternaat, waar wij altijd gastvrij werden ontvangen.
Privé zullen wij altijd contact houden. Het was een mooie tijd, we hebben er
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veel van geleerd en het was een verrijking om anderen, met name kinderen, te
helpen.
Wij willen iedereen bedanken die ons in de afgelopen 23 jaar heeft geholpen
en ondersteund, zoals de gastgezinnen, plaatselijke kerken, school, kapper,
bakker en andere ondernemers. Ook de donateurs willen wij bedanken voor
hun bijdrage om dit ook financieel mogelijk te maken. Natuurlijk willen wij
tevens de vele vrijwilligers die ook hun steentje hebben bijgedragen, van harte
bedanken. Zonder alle steun hadden wij geen zes groepen kinderen en hun
begeleiders kunnen ontvangen en de vele projecten.
Bovenal danken wij onze God voor de kracht die wij mochten ontvangen om dit
samen te doen!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Noordscheschut‐Nieuwerood
Stichting Rusland Kinderhulp
Reintje Smink (voorzitter)
Lummie Stevens (penningmeester)
Roel Strijker (secretaris)

VERTOONT NOVEMBER ZICH MET SNEE,
'T ZAL VRUCHTBAAR ZIJN,
OOK VOOR 'T VEE.
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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.
Mondelingen vragen over het asielzoekerscentrum (AZC)
Sinds februari 2015 worden er asielzoekers opgevangen in Hoogeveen. Het
AZC in de voormalige gevangenis De Grittenborg kan maximaal 1.000
bewoners huisvesten. Daarnaast kunnen er maximaal 50 personen
opgevangen worden in de Extra Begeleidings‐ en Toezicht Locatie (EBTL).
Eerder is al besloten dat de proef met de EBTL geen vervolg krijgt. Dat
betekent dat in februari 2020, bij het aflopen van het tweejarig contract met
het Rijk, de deuren van de EBTL definitief worden gesloten.
De huidige overeenkomst met het COA voor de opvang in het reguliere AZC
eindigt op 9 februari 2020 en is met drie jaar verlengd door de gemeente
Hoogeveen. Er zijn mondelinge vragen gesteld over deze verlenging van het
contract met het COA. De burgemeester heeft naar aanleiding hiervan onder
andere het volgende aangegeven.
De gemeente heeft aangegeven dat zij vindt dat er voor bepaalde groepen
asielzoekers een speciale manier van opvang nodig is en dat deze asielzoekers
niet passen in een regulier AZC. Daarom heeft de gemeente aangegeven dat
deze groepen in principe niet welkom zijn in Hoogeveen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om asielzoekers met een strafrechtelijk verleden of met
psychische problemen.
Mondelingen vragen over veilige jaarwisseling
Er zijn mondelinge vragen gesteld over de jaarwisseling. De burgemeester
heeft naar aanleiding hiervan onder andere het volgende aangegeven.
Een effectief verbod op bepaalde soorten vuurwerk kan alleen op landelijk
niveau geregeld worden waarbij er ook voldoende handhaving moet zijn. De
gemeente Hoogeveen is niet voornemens om bepaalde gebieden als
vuurwerkvrij gebied aan te wijzen.
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Begroting 2020‐2023
Zoals eerder aangegeven was het negatieve resultaat van de jaarrekening
2018 zo’n € 9 miljoen. Dit heeft grote gevolgen voor de begroting 2020‐2023:
er moet flink bezuinigd worden.
Tijdens de raadsvergaderingen van 2 oktober 2019, 7 oktober 2019, 8 oktober
2019 en 10 oktober 2019 is er gedebatteerd over de begroting voor 2020‐
2034. In de raadsvergadering van 31 oktober is de begroting vastgesteld.
Hierbij heeft de raad het college een aantal aanvullende opdrachten
meegegeven.
Onder andere:
1. Kom niet alleen met bezuinigingen voor de WMO thuishulp maar werk ook
met de zorgverleners aan innovatie door middel van pilots, waarbij behoud
van banen en kwaliteit van zorg wordt nagestreefd;
2. Onderzoek of het mogelijk is om alle toeslagen te schrappen en in plaats
daarvan te komen met één regeling;
3. Stichting Leergeld in 2020 een budget van € 40.000,00 ter beschikking te
stellen en het kindpakket in 2020 met € 30.000 te verhogen. Stichting
Leergeld heeft namelijk meer aanvragen ontvangen door het schrappen van
de tegemoetkoming schoolkosten;
4. Onderzoek of er bezuinigingen mogelijk zijn binnen de ambtelijke
organisatie van de gemeente;
5. Onderzoek of het invoeren van een baatbelasting (bijvoorbeeld De
Woonpas) een goed middel is om verduurzaming van de woning bereikbaar te
maken voor iedereen.

‐ 36 ‐

‐ 37 ‐

‐ 38 ‐

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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Wintermarkt 13 december 2019
Op vrijdag 13 december wordt de jaarlijks terug kerende
wintermarkt georganiseerd in en om het kerkgebouw van
de Chr. Geref. kerk aan het Zwarte dijkje.
De verkoop is van 16.00 - 19.00 uur.
Er is natuurlijk een groot aanbod van mooie kerst stukken
Ook is er eigengemaakte snert, Chili con carne, broodjes
hamburger, kipnuggets, en natuurlijk ontbreken de vers
gebakken knieperties niet.

Komt u ook?
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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 Algemene Ledenvergadering 2018
3. Ing. Stukken
4. Bestuur mededelingen
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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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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KNIEPERTJES MARATHON
Wij houden een kniepertjes marathon op 6 december tot 7
december in de
Chr. Gereformeerde kerk aan het Zwarte Dijkje.
De verkoop van de kniepertjes doen we op de kerstmarkt 13
december
Als er nu mensen zijn die kniepertjes willen bestellen , die mogen
dit doen bij Hetty Kats 06‐12183085.
Maar jullie zijn natuurlijk ook welkom om ze te kopen op de
kerstmarkt van 16.00 t/m 19.00
€2,00 per zakje en 3 zakjes voor €5,00
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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:

Locatie:

Zo. 24 nov

Zwarte Dijkje

Zo. 1 dec

Zwarte Dijkje

Zo. 8 dec

Zwarte Dijkje

Zo. 15 dec

Zwarte Dijkje

Zo. 22 dec

Zwarte Dijkje

Wo. 25 dec Zwarte Dijkje
Do. 26 dec

Geref.kerk.

Zo. 29 dec

Zwarte Dijkje

Di. 31 dec

Zwarte Dijkje

Zo. 24 nov

Immanuelkerk
Rehoboth
Rehoboth
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Rehoboth
Rehoboth
Immanuelkerk
Geref. kerk

Student R. de Jong
Student R. de Jong
Ds. J.J. Lof
Ds. J.J. Lof
prof. Dr. H.J. Selderhuis
br. G. Winters
Ds. H. Fahner
evang. Rudolf Setz
Ds. M. Hogenbirk
evang. Gert van den Bos
Br. A. Jansen
Drs. G. Brand

10.00 uur prof. Dr. H.J. Selderhuis
15.00 uur drs. L. van Dalen
19.30 uur Ds. J. van Amstel

Voorbereiding H.A.
Eeuwigheidszondag
viering HA (1e advent)
viering HA+nabetrachting
2e advent
leesdienst
3e advent
4e advent
1e kerstdag
Kerstfeest zondagschool
Interkerk. zangdienst
m.m.v. zangkoor Halleluja

oudjaarsdienst

Di. 31 dec

Rehoboth
Immanuelkerk
Immanuelkerk

10.00 uur Prop. A. Palland Mastenbroek
19.00 uur Ds. C. Hoek ‐ Bedum
19.00 uur Dhr. H. Lowijs

oudjaarsdienst

Zo. 24 nov

Geref. Kerk

09.30 uur dhr. H. Lowijs

Eeuwigheidszondag

Zo. 1 dec

Geref. Kerk
Immanuëlkerk
Geref. Kerk

09.30 uur Ds. H. Scholing – Hoogeveen
19.00 uur dhr. H. Lowijs
09.30 uur Ds G.H. Frederikse ‐ Harderwijk

1e advent / koffiedrinken
themadienst
Viering H.A.

Geref. Kerk
Geref. Kerk
Geref. Kerk

09.30 uur dhr. H. Lowijs
19.00 uur Ds. J.A .Wegerif ‐ Nijverdal
09.30 uur Ds. J Tiggelaar ‐ Nieuwleusen

3e advent

Wo. 25 dec Geref. Kerk

09.30 uur dhr. H. Lowijs

1e kerstdag

Do. 26 dec

Geref. Kerk.

9.30 uur

Interkerk. zangdienst
m.m.v. zangkoor Halleluja

Zo. 29 dec

Geref. Kerk

09.30 uur Ds. Oberink ‐ Urk

Di. 31 dec

Immanuëlkerk

19.00 uur dhr. H. Lowijs

Zo. 15 dec

Di. 24 dec

Wo. 25 dec Immanuelkerk

Do. 26 dec
Zo. 29 dec

Zo. 8 dec
Zo. 15 dec
Zo. 22 dec

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

Bijzonderheden:

Immanuelkerk
Geref. Kerk.

Zo. 8 dec

Zo. 22 dec

Geref. kerk

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
10.00 uur
14.30 uur
9.30 uur

Voorgang(st)er:

Ds. W.J. Bakker
Ds. W.H.B ten Voorde ‐ Nunspeet
Ds. W.J. Bakker
Dhr. H. Lowijs
Ds. W.J. Bakker
Ds. W.J. Bakker
Ds. W.J. Bakker
Ds. J.M. van Wijk ‐ Windesheim
Ds. W.J. Bakker
Dhr. G. Timmer ‐ Kampen
Ds. W.H. van Boeijen ‐
dedemsvaart
09.45 uur Ds. W.J. Bakker
‐‐‐‐‐‐‐‐
19.00 uur
9.30 uur Drs. G. Brand

Zo. 1 dec

Herv. Kerk
Noordscheschut
/Nieuweroord

Tijd:

Drs. G. Brand
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Eeuwigheidsz. / Koffiedr.
Voorbereiding H.A.
themadienst
Viering H.A.
Voortzetting H.A. + dankz.

Zingen voor de dienst.
Gezinsdienst.
Kerstfeest zondagschool
Interkerk. zangdienst
m.m.v. zangkoor Halleluja

4e advent

oudjaarsdag

SCHAATSEN -----SLIJPEN

SCHAATSEN -----SLIJPEN

tevens diverse maten gebruikte Hoge en
Lage Noren.
Verstelbare Combi Noren.
Kinderschaatsen o.a. IJshockey,
Kunstschaatsen, Houtjes, Glijders, enz….
OUDEJAARSDAG--MOBIELE CARBITBUSSEN + HOUTKACHELS
Diverse maten. Bel of kom even langs
OOK VOOR CARBID
TEL. 06-25577355 OF 06-34846724.
A.LOOPERS, COEVORDERSTRAATWEG 45,
NOORDSCHESCHUT.
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Bericht apotheek Tjan m.b.t. de feestdagen.
Op 24 december 2019 en 31 december 2019 is het Servicepunt van
apotheek Tjan in Noordscheschut geopend van 9.30 ‐ 11.30 uur en
van 14.00 – 15.00 uur.
Apotheek Tjan in Hollandscheveld is deze dagen geopend tot 16.00
uur.
De kerstdagen en nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.
Voor spoedgevallen kunt u buiten onze openingstijden terecht bij de
Spoedzorgapotheek in de centrale hal van het ziekenhuis Bethesda
(0528‐262288).
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

Tijd.

November 2019:
23‐11 Intocht Sinterklaas Ondernemersver. Beneden Sluis
28‐11 Bingo
Boules Doar
Kantine Boules Doar

14:30
20:00

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

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

Januari 2020:
10‐01 Jamsessie
11‐01 Oud Papier
23‐01 Bingo

Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

Jamsessie N. Schut
Scholen/muziekver.
Boules Doar

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

Kantine
De Cirkel

De Cirkel
Gehele dorp
Kantine Boules Doar

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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