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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:
En dan is dit alweer de laatste Schutse Bengel van dit jaar, van het
jaar 2019 en gaan wij naar 2020. Wij laten daarmee de jaren 010
achter ons en komen in een tijdperk waarin het, volgens sommige films uit de
jaren ’80, in het jaar 2020 een futuristische wereld moest zijn. Zelf bestuurbare
auto’s (het is er bijna) als je een kamer in kwam en je zei “licht aan”dan gingen
alle lichten aan ( nou dat is er inderdaad nu al) en robots die de taken over
nemen van de mensen. ( nu dat is er ook al in vele vormen).
Bijzonder toch dat je in de jaren ’80 dacht ja dat kan echt niet en het er nu
allemaal toch al bijna is, vooruitziende blik die regisseurs.
Sinds kort is het dorp de trotse eigenaar van een Tramwagon, echt prachtig
gemaakt, stukje vakwerk en wat een mooie toevoeging aan het vernieuwde
Zwarte Dijkje. Ook de bankjes op het dorpsplein zien er goed uit, moet zeggen
dat wij er nog niet op hebben gezeten maar dat gaan wij eens gauw doen.
Realiseert u zich wel dat dit alles door vrijwilligers, dus door schutters wordt
gedaan, geen Gemeente Hoogeveen of een aannemer die dit allemaal doet maar
gewoon dorpelingen die de handen uit de mouwen steken en de puntjes op de i
zetten. Zij hebben helaas de laatste fase van het dorpsplein, het waterproject ,
moeten ‘laten varen’ want hier is onvoldoende geld voor, dit stukje wordt
anders ingericht. Jammer water en de tram waren o.a. 2 factoren die het
verleden en toekomst met elkaar verbonden. Maar wie weet in de toekomst is
er nog ergens een potje subsidie die dit mogelijk maakt, maar voor nu is het
roeien met de riemen die ze hebben en wordt het ook tijd dat het plein af komt
en er een feestelijke opening komt. Kunnen daarna er leuke activiteiten op het
dorpsplein georganiseerd worden zoals misschien Wintermarkt, Muziekfestival (
plaatselijk koren, muziekverenigingen, jamsessieband). Misschien leuk als het
optreden van Irene met kerstavond op het dorpsplein wordt gehouden, warme
chocomelk erbij…………….. , u ziet het ideeën genoeg 
Wij mogen weer terug kijken 12 goed gevulde bengels, dat betekent dus dat u
allen weer heel veel activiteiten georganiseerd heeft en dit aankondigde en/of
een verslag hiervan hebt gedeeld in de Schutse Bengel. Wist u dat vele
activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door Smederijen Noordscheschut.
Vanaf 1 januari kan je weer nieuwe ideeën bij de werkgroep inleveren. Zie voor
meer info verder op in de bengel .
Hele fijne feestdagen en 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
“Moi Bartes!” “Moi Jannes!”
He’j ‘t al ‘eheurd Jannes?
Patricia Volbeda dut mit an
heel Holland bakt! Mirakel in
mei 2018 schreef onze
schriever er al oaver dit
talent. Ja en ie kunt mirakel
fiets’n op die taart’n. Wij
wenst heur veul succes. Ze mag
er nog niks oaver kwiet, moar
ik hope dat ze wint. Ja
natuurlijk!

En weet ie dan wel dat Thijs
Huizing noa achtendartig joar
met pensioen is ‘egoane? Oja?
Nou, wie kent hum nou niet!
Van heinde en verre kunt ze
mij vertell’n wie Thijs is.
Menig zwoager, kameroad, en
Schutter hef bij hum met veul
plezier in de skoelbaank’n
‘ezeet’n. Wij gunt hum een
prachtig en zorgeloos
pensioen.
En hij nog an de liende
‘estoane? Ie bedoelt teeng wat
ooit een echte derby was?
Jazeker, Hollandscheveld teeng

Noordscheschut. Ja, dat was
een derbyweerdige pot. Die
Hollandschevelders wuss’n
precies een verdedigingsfoutie
van Schut af te troev’n. Toen
muss’n de veters in de tweede
helfte e’em wat strakker
an’ebund’n word’n. En dan
toont die jonges toch
veerkracht.” “Ja, mooi hè?”
“Dat was wel een beetie wat er
‘ewest is. Nou, kunt we ons
richt’n op wat er koom’n
giet.” Oh ja, wat dan Bartes?”
“Nou ‘et bint nou de donkere
daag’n veur Karst. En ai nou
kiekt dan is d’r heel veule
gebeurt. Het iene giet hard en
het andere langzaam. Het iene
verlöp rustig, het andere
verlöp roazend heftig en snel.
En zo was er een tied geleed’n
een buurman X die heel goed en
altied commentaar had. Hij kun
heel goed beargumenteer’n wat
niet goed gung in zien oog’n.
En er was ok er een andere
buurman. Buurman Y was altied
creatief bezig en die zei
“Kiek wat ‘n mooie
karstverlochting.” Nou,
buurman X mus er niks van
weet’n. “Man, dat is de
reinste lochtvervuiling, ik
kan doar niet van sloap’n!”,
Schrowde hij. “Oh, ik word er
allend moar bliede van…”, zei
buurman Y, moar hij ruumde de
spull’n toch weer op en legde
het in de schure. Moar buurman
Y bleef creatief en maakte een
wiendorgel. “Mu’j heur’n wat
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een mooie geluud’n. Het liekt
wel karstbellegies. Moar ok
doarvan was buurman X niet
gecharmeerd: “Ie denkt toch
niet dat ik die karkebell’n de
hele dag wil anheur’n! Ik kan
er niet van sloap’n!” jammerde
buurman X. Buurman Y zei:” Oh,
ik word er allend moar bliede
van.” Moar hij pök ‘et
wiendorgel en legde die in de
schure. Moar buurman Y bleef
creatief. Hij bouwde veur de
kleinkiender een paar mini
doelties. Dan kunt ze mooi een
pottie voetball’n op’t
pleintie. En noa welgezegd 1
pottie kwaamp buurman X weer
andriet’n en zei kwoad:
“Dalijk dan schiet ze de balle
in de tuun, teeng de auto an,
of deur de roet’n!” “Ik wordt
er allend moar bliede van as
ik die kleinties zo zie
trapp’n.” Moar goed, buurman Y
haalde de doelties weg en
legde die in de schure, want
hij wol de lieve vrede toch ok
niet verstoor’n. Moar buurman
Y bleef creatief. Hij had zelf
een haandig bladbloazertie
‘emaakt en gung dat ding e’em
uut probeer’n. Hij deed ‘et
geweldig! Moar doar kwaamp
buurman X weer an. En ie road
al wat er gung gebeur’n.
Onderhand hoef ie niet bij
buurvrouw Y in de schure te
kiek’n, want die stiet strak
vol mit nog veul meer mooie
spullegies. Buurman Y is er
niet meer, het creatief weez’n
völt hum steeds zwoarder. Hij
had wel iens ‘ezegd dat ie
niks goeds kun doen. Hij
raakte meer en meer
ontmoedigd, neerslachtig en

zelfs depressief. Zien vrouwe
begreep ‘et niet, want buurman
Y was toch altied met zien
hobby bezig? Het leste wat hij
‘emök’n hef is zien eig’n
kiste. Buurman X hef helemoale
niet in de gaat’n wat er gangs
was. En nog hold hij zich
bezig met wat hum stoort en
zet oaveral een kruus deur.
Het moraal van’t verhaal? Ach

er zit
zoeveule in. Bijveurbeeld: “Ai
niks zegt, he’j de schure zo
vol ligg’n.” Of: “Ai oen
harte niet locht, dan ku’j d’r
last van krieg’n. Of: “Niet
iederiene hef ‘eleerd umme
goed veur zichzelf op te
koom’n.” Met aandere woord’n:
“Heb aandacht veur mekaar en
kiek iens of ie de ideeën van
een aander wat meer kunt
umarmen, dat ie de aander ziet
stoan en wat meer kunt
waardeer’n. En ai dan zo
neudig commentaar mut hebb’n,
geef dan bij elk commentaar
een nei idee. Mit doen is
belangrieker dan winn’n.”
Bartes en Jannes wenst oe mit
zien allen een hele fijne
Kerst en een fantastisch 2020
toe!
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Leerlingen op de regenboog leren Programmeren met robots.
De nieuwe digitale wereld waarin we leven, vraagt ook van onze leerlingen andere
dingen. Één van deze dingen is het leren denken als een computer. Daarom heeft
CBS De Regenboog dit jaar robots aangeschaft voor alle groepen.
In groep 1 beginnen we nog makkelijk met de Bee‐bot robot, maar hoe hoger we in
de school komen, hoe moeilijker het wordt.
Programmeren is niet eenvoudig. Sterker nog, ook een eenvoudig programma is al
snel best complex! De directe feedback (iets werkt, of het werkt niet) levert een
belangrijke les op: falen is noodzakelijk. Door veel fouten te maken kom je steeds
een stapje verder, en hoewel dit in het begin lastig is zorgt het ervoor dat je als
leerling steeds beter wordt in het omgaan met falen. En dat is voor een leerproces
best belangrijk!
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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

Kerstnacht-rondgang
Komende Kerstnacht gaat muziekvereniging ‘Irene’ Nieuweroord in de winterse kou weer
langs de dorpen om gezelligheid creëren en de Kerst in te leiden. De route is als volgt:
Nieuw Balinge
Haarweg ter hoogte van het dorpshuis
Nieuweroord
Bij het grasveld bij de Slag (straat)
Meerboomweg
Kruising Meerboomweg/Wilfred Stillweg
Noordscheschut west
Kruising Hoveniersland/De Vijzel/De Komenij
Noordscheschut oost
Kruising Dirk ten Heuvelstraat/Rahderweg
Siberie
Kruising Siberië/Pesserdijk
Haarweg
Kruising Haarweg/Kerkweg
Tiendeveen
Kruising Kerkweg/Boslaan
Wij zien u daar graag!
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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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Hallo toneelvrienden,

We zijn inmiddels alweer druk aan het
oefenen voor de voorstellingen die we voor
jullie op gaan voeren.
Het toneelstuk wat we gaan spelen heet:
Zorgboerderij de drie gebroeders.
Deze plattelandskomedie is geschreven
door Willie van Oenen. Het gaat niet zo
goed met de boerderij van Harm en Rinus
Veldman. Broer Albert, mede eigenaar van de boerderij, ergert zich
groen en geel aan zijn luie broers en zou graag zien dat de boerderij
wat geld op gaat leveren. Albert lanceert samen met zijn vrouw Aleida
een plan om er een zorgboerderij van te maken. De laatste kans voor
Harm en Rinus, anders eisen ze dat de boerderij verkocht wordt. Harm
en Rinus gaan met hulp van tante Ko akkoord, en komt er dus allerlei
vreemd volk bij ze over de vloer. Ze zetten hun beste beentje voor,
maar wil iedereen er wel een succes van maken? Of spelen er andere
belangen mee?
De voorstellingen staan gepland op Vrijdag 31 januari, Zaterdag 1
februari, Vrijdag 7 februari en Zaterdag 8 februari. De kaarten zijn
vanaf 2 januari te koop bij kadoshop Het Miniatuurtje a €5.‐ p/stuk.
(Alleen contante betaling!) Er zijn geen kaarten aan de zaal
verkrijgbaar en men kan geen kaarten reserveren.
Tot ziens, tot Mendo!
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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

‐ 20 ‐

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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Peuteropvang De Skutterties
Het is een gezellige maar drukke tijd voor de
peuters. We hebben nog 2 weken met ze
gewerkt in het thema Hatsjoe. Daarbij hebben we gekeken of ze de volgorde van de
gebeurtenissen van het verhaal uit het knie‐boek kunnen benoemen. We hadden dit al
een aantal keren voorgelezen en dan merk je dat sommige kinderen al kunnen vertellen
wat er in het verhaal gebeurt.
Puk was nog steeds ziek en de kinderen hebben hem heel goed verzorgt. Hij kreeg fruit. De
stethoscoop werd veel gebruikt en hij kreeg wel heel veel injecties. Natuurlijk werd hij ook
lekker geknuffeld.
Bij de afsluiting van het thema was Puk gelukkig weer beter (wat wil je ook met zoveel
goede zorgen en injecties) We hebben emoties benoemt hoe je je voelt als je ziek bent en
als je weer beter bent.
We beginnen met het thema Knuffels maar geven tegelijkertijd natuurlijk ook aandacht
aan Sinterklaas. De locatie is mooi versierd voor de komst van de goede Sint en iedereen
heeft een zelf gekleurd schoentje bij de kachel gezet. Uit volle borst werden er liedjes
gezongen in de hoop dat Zwarte Piet langs zou komen. Er is ook nog een paard gekleurd
voor op het hoedje als Sint komt.
In het thema Knuffels staan knuffels en geknuffeld worden centraal. Bij knuffels hoort
aaien met je handen en je wangen, lief zijn voor elkaar en vriendjes worden. Deze
aspecten komen tijdens dit thema veelvuldig aan de orde.
Bij de introductie mochten de kinderen iets vertellen over hun eigen knuffel die ze van
huis hadden meegenomen. Hoe ziet hij er uit? Voelt hij zacht of hard? Is hij groot of klein?
Toen was het tijd om Sinterklaas te vieren en gelukkig is hij ook dit jaar weer bij ons op
bezoek geweest. Vol verwachting zaten we te wachten op de goede Sint maar er lag een
brief bij de kachel dat hij niet kon komen omdat hij van dokter Piet in zijn bed moest
blijven liggen omdat hij de griep had. Op 5 december konden we niet zeggen dat hij ziek
was want sommige kinderen hadden hem al op de basisschool gezien. Toen lag er weer
een brief bij de kachel dat hij niet kon komen omdat hij het te druk had.
Maar we mochten zijn kleren en die van Zwarte Piet wel lenen om een hulp Sint en Piet te
maken. Gelukkig waren er 2 ouders in elke groep die deze taak wel op zich wilden nemen.
Na een kleine verkleedpartij en schminken hadden we een echte Sint en Piet. Ze hadden
voor iedereen een mooie puzzel en een bal meegenomen. In de pauze kregen de kinderen
pepernoten van Piet en een lekkere beker ranja. Wat een feest!
De kinderen hebben aan Sint en Piet laten zien dat ze hem al heel goed kunnen helpen op
het dak. Ze liepen over het dak met cadeautjes, kropen door de schoorsteen en sprongen
van het ene naar het andere dak. De morgen vloog voorbij en toen was het al weer tijd
om Sint en Piet om te kleden. De kinderen hielpen met de kleren uitkleden waarna de
ouders weer tevoorschijn kwamen.
De goedheiligman was nog maar net vertrokken of de locatie werd door onze
Oudercommissie alweer omgetoverd in een gezellige kerstsfeer.
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De kinderen mochten helpen om de kerstboom te versieren en ondertussen benoemen
we wat we allemaal in de boom gingen hangen, maar ook hoe kun je hoog in de boom een
bal hangen (oplossing gericht)
Omdat we in het thema Knuffels zitten werd er een mooie kerstbeer beplakt met
verschillende harde en zachte materialen. Ook wordt er nog een kerstbakje samen met
een ouder, opa of oma gemaakt.
Namens alle peuters van De Skutterties wensen we iedereen fijne Kerstdagen, een goede
jaarwisseling en veel geluk en gezondheid voor 2020!
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

Woensdagmiddag 8 Januari om 14.00 uur in de Cirkel
organiseren wij een gezellige Nieuwjaarsvisite. Ook ontbreekt
natuurlijk een hapje en een drankje niet. Wees welkom.
Vrijdagmiddag 31 Januari om 14.00 uur treed MENDO weer voor ons
op in de Rank aan de Drostenraai. Houd deze middag vrij, het belooft
weer een mooi stuk te worden.
.

Namens het bestuur
Sake Tichelaar

DECEMBER ZACHT EN DIKWIJLS REGEN,
GEEFT WEINIG HOOP DE GOEDE ZEGEN.
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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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Beste Noordscheschutters,
18 November is de Initiatiefgroep van de Smederijen Noordscheschut weer bij elkaar
is geweest. De groep bestaand uit Jan Vaartjes, Paula Benjamins, Hilbert Zilverberg,
Annette Bartels en Bert Marissen hebben het afgelopen jaar weer vele ideeën
mogen begroeten. Het complete budget is dan ook besteed aan mooie ideeën.
Enkele voorbeelden hiervan zijn het hout van de banken op het winkelplein; Een
bijdrage voor het Sinterklaasfeest; een bijdrage voor de ouderenreis; Een
karaokeset; Een bijdrage voor de natuurwerkdag; Een bijdrage voor de top 2000 (27
dec). En ook de Gamekids hebben een mooie aanvraag gedaan, net als de
volleybalvereniging, enzovoort.
De Initiatiefgroep houdt ook dit jaar vast aan de huidige (veranderde) constructie,
om ideeën te realiseren. Zo wordt er al jaren niet meer gestemd. Voor het komende
jaar is er al een deel van het budget gereserveerd.
Wil jij ook meebeslissen over de 6381 euro die jaarlijks aan Noordscheschut wordt
toegekend? En heb jij zin om ook aan te schuiven om mooie ideeën te beoordelen?
We kunnen nog nieuwe initiatiefleden gebruiken, dus meld je aan. Het kost niet al
teveel tijd en je maakt zo toch deel uit van een leefbaarder Noordscheschut. Ook de
jongere Noordscheschutter vanaf 18 jaar is van harte welkom.
Aanmelden kan bij Bert Marissen: bert.marissen@hetnet.nl, of bij de Schutse
Bengel. schutsebenge@hetnet.nl
Dus als je een fris idee hebt, dat bijdraagt tot de leefbaarheid van de inwoners van
Noordscheschut en dat een paar cent kost en het, vraag het dan aan op zo’n
ideeënformulier en wellicht zit er nog wat in de kas.
Ook de Initiatiefgroep Smederijen Noordscheschut wenst u fijne feestdagen!
Met vriendelijke groet,
Bert Marissen
Namens de Initiatiefgroep Dorpssmederij Noordscheschut
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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.
Inspraak voorafgaand en tijdens de raadsvergadering
Een afvaardiging van de Molukse gemeenschap heeft aandacht gevraagd voor
de aardbeving op Ambon afgelopen september. Men is van plan om vanaf 1
januari aanstaande met fondsenwerving te starten en zou graag zien dat de
gemeente Hoogeveen dan een financiële aanvulling doet.
Daarnaast is er voor en tijdens de raadsvergadering gebruik gemaakt van het
inspreekrecht over de ontwikkeling van Park Dwingeland. Insprekers hebben
onder andere de wens dat dit een park wordt voor alle inwoners van
Hoogeveen met veel groen en voldoende verblijfsmogelijkheden zoals
bankjes. Ook gaf een inspreker aan dat hij graag ziet dat er geen woningbouw
gaat plaatsvinden in dit park.
Tenslotte kwam de Tamboerpassage aan de orde. Door de gemeente wordt er
voor de tweede keer een poging ondernomen om deze passage af of om te
bouwen door verlenging van de subsidiemogelijkheid. Met als doel om minder
lege panden in het Hoogeveense winkelbestand te krijgen. De gemeente ziet
graag dat ondernemers uit deze passage verhuizen naar de Hoofdstraat. Een
aantal ondernemers uit de Tamboerpassage gaf te kennen dat deze passage
voor hen een passende vestigingsplaats is. Zij zien geen voordelen in een
verhuizing naar de Hoofdstraat en zullen geen gebruik maken van de
subsidiemogelijkheid.
Mondelinge vragen programma 75 jaar vrijheid
Tijdens een raadsvergadering zijn er mondelinge vragen gesteld over de
activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid. In 2019 en 2020
herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
Naar aanleiding van de vragen heeft de burgemeester onder andere het
volgende aangegeven. De gemeente organiseert samen met diverse
organisaties veel activiteiten. De gemeente heeft hiervoor het maximale
subsidiebedrag van € 34.0000 bij de provincie aangevraagd en toegekend
gekregen. Dit bedrag is verdubbeld door de gemeente. Het zwaartepunt van
de activiteiten ligt in de periode van medio januari 2020 tot 11 april 2020, het
moment van de bevrijding van Hoogeveen. Maar ook daarna zullen er nog
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activiteiten plaatsvinden. De activiteiten zijn erg divers bijvoorbeeld
herdenkingen, concerten, evenementen en tentoonstellingen. Alles wordt nog
in een kalender gezet.
In het kader van 75 jaar vrijheid, vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in
gemeenten waar Joden zijn opgepakt, en zijn vermoord, om aandacht te
geven aan de Holocaust in de vorm van plaatsing van een (tijdelijk)
lichtmonument. Hoogeveen heeft ruimte in het budget voor het tijdelijke
lichtmonument. Maar er moet ook budget zijn voor bewaking en beveiliging
van dit monument en dat is vele malen meer dan het budget van € 2.000 voor
het lichtmonument. Er wordt nu onderzocht of hiervoor eventueel ook
subsidiemogelijkheden zijn.
Tot slot wens ik u hele fijne feestdagen

De landelijke voedselactie welke ieder jaar in de eerste week van november
door Dorcas wordt gehouden is ook in onze gemeente
Nieuweroord/Noordscheschut weer onder de aandacht gebracht en er is
enthousiast op gereageerd.
18 Dozen met voedsel en een bedrag van 442,55 euro in de collecte bussen
kon door de werkgroep worden overgedragen aan het distributie kantoor in
Andijk welke zorg draagt voor een goede/ verantwoorde verdeling .
Hartelijk dank dat u hebt mee willen werken aan het slagen van deze
voedselactie.
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Noodoproep
Beste dorpsgenoten.
De ijsvereniging vraagt om uw/jouw hulp.
Op dit moment zijn er te weinig bestuursleden om onze
vereniging draaiende te kunnen houden.
Dit zou kunnen betekenen dat wanneer er ijs is de
hekken gesloten blijven.
Om dit te voorkomen zoeken wij dringend bestuursleden
die enige financiële kennis hebben. (onze voormalige
penningmeester wil u, jou hier bij op weg helpen.) ….en
een secretaris. Deze functie is al een jaar vacant.
Kortom: wie willen ons helpen om onze vereniging
draaiende te houden?
We hopen dat u zich geroepen voelt : u kunt zich melden
bij onze voorzitter Alrik Vos.
Ook willen we graag een lijst van vrijwilligers maken die
wanneer er ijs is willen helpen in de kantine, en op de
ijsvloer.
Wij zien jullie reacties met
blijdschap tegemoet.
Nummer Alrik, 0650828023
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Chr. Muziekvereniging “Irene”
Nieuweroord
Secr.

Mw. H.M. Benjamins
Bilderdijklaan 52
7901 JG Hoogeveen
info@irenenieuweroord.nl
Rekeningnummer

NL46INGB00026.19.162

www.irenenieuweroord.nl

Hoofdsponsor:
Tuincentrum Strijker Noordscheschut

Beste oud leden van Chr. Muziek Vereniging ‘IRENE’ Nieuweroord.
Het jaar 2020 is voor ’IRENE’ een jubileum jaar.
We gedenken dan dat 75 jaar geleden de vereniging is opgericht en dat
willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Wat is nu de bedoeling van dit schrijven.
U/ jij die kort of al langer geleden lid was van onze vereniging willen we
vragen of jullie het leuk zouden vinden om op projectbasis weer een
instrument te gaan bespelen.
Om dan samen met ons, ons voor te bereiden op het jubileum concert op 3
oktober 2020.
We repeteren op woensdagavond van 19.30 tot 21.45 in het dorpshuis De
Vuurkorf te Nieuweroord.
Mochten jullie het een leuk idee vinden geef je dan zo snel mogelijk op.
Dit kunnen jullie doen via mail, info@irenenieuweroord.nl met vermelding
welk instrument je hebt bespeeld of wilt bespelen. Wil je graag nog wat
informatie, dan kun je bellen met: Joh Veuger tel 0528‐342756 of met
Henriette M. Benjamins, tel 06 – 12372497. We zien jullie aanmelding graag
voor 31‐12‐19 tegemoet.
Wij zorgen voor een instrument.
Met een muzikale groet,
Bestuur en leden van “IRENE”.
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Docent Thijs Huizing mag gaan genieten van zijn pensioen

Na 38 jaar voor de klas te hebben gestaan, waarvan 37 jaar aan de
RSG Wolfsbos, locatie Harm Smeenge, heeft Thijs Huizing uit
Noordscheschut gisteren afscheid genomen van het onderwijs.
Thijs kijkt terug op een zeer geslaagde afscheidsreceptie woensdag
11 december.
De collega’s verrasten hem met een door hun gezongen lied,
waarvan de tekst op Thijs sloeg. Tevens hadden de leerlingen van De
Meander en Harm Smeenge, onder supervisie van de collega’s Mark,
Gerko en Stan, een heerlijk warm en koud buffet bereid. Collega’s en
ook de leerlingen zullen de leraar gaan missen die als een fijn en
warm mens bekend staat.
Voor Thijs is nu nieuwe fase in zijn leven aangebroken waar genieten
van zijn gezin boven aan de lijst staat.
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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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SNERTTOERNOOI
op zaterdag 21 December 2019.
Hallo dorpsbewoners en leden van Boules Doar
Het is winter en weer tijd om snert te eten.
Dat laatste kunt u mooi combineren met het gooien van een balletje.
Want het komt er weer aan het “Snert Toernooi” bij Boules Doar.
Wij spelen dit op zaterdag 21 december en we spelen 5 ronden en misschien
nog een finale voor de beste 8 van de dag.
Inschrijven om 10.00 uur en spelen vanaf 10.30 uur.
Heeft u geen boules, kunt u toch meedoen want wij hebben ze wel liggen.
We loten elke ronde zodat u niet 5 keer met en/of tegen de zelfde persoon
moet spelen.
Wij zien u graag op zaterdag 21 december tegen een uur of 10 in
ons clubgebouw aan de Mr. Kosterweg nr. 49.
Na afloop van de partijen hebben we live muziek geregeld.
Groet,
Piet van der Helm

advent
kerstboom
rendier
jezus
maria
bal
krans
ster
kaart
piek

ezel
licht
arreslee
kerstman
stal
kaars
pakje
diner
kribbe
vrede

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het
puzzelwoord.
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Chr. Muziekvereniging “Irene”
Nieuweroord
Secr.

www.irenenieuweroord.nl

Mw. H.M. Benjamins
Bilderdijklaan 52
7901 JG Hoogeveen
info@irenenieuweroord.nl

Hoofdsponsor:
Tuincentrum Strijker Noordscheschut

Muziek voor Volwassen.
Een bijzonder initiatief van de Chr. Muziekvereniging Irene uit Nieuweroord.

De Chr. Muziekvereniging Irene gaat komend voorjaar van start met :

Muziek voor Volwassenen…………..Wij zijn op zoek naar
jouw talent!
Bedoeld voor hen die altijd al eens iets met muziek wilden doen of al eerder
iets met muziek hebben gedaan en het weer willen oppakken of voor wie het
bespelen van een (blaas) – instrument of slagwerk gewoon een keer leuk
lijkt.
De zoektocht zal vanaf 1 februari gaan draaien. Gedurende tien
zaterdagochtenden van 9.30 tot 11.00 kunnen de deelnemers onder leiding
van Gert van Veldhuizen in dorpshuis De Vuurkorf te Nieuweroord
ontdekken of het bespelen van een muziekinstrument iets voor hen is.
Ervaring is niet nodig en een muziekinstrument kan geleend worden van
Irene.
Het project wordt afgesloten met een gezamenlijk concert op
zaterdagmiddag 4 April ’20,in het dorpshuis “De Vuurkorf” te Nieuweroord.
De kosten voor dit project zijn 50 Euro, incl het instrument.
Opgeven en informatie aanvragen kan via de mail,
info@irenenieuweroord.nl graag voor 6 Jan of bellen of appen met
Angerieke 06 – 23347472 of Henriette 06 – 12372497
Mocht je wel belangstelling hebben, maar je kunt niet op zaterdag, bel of
mail dan ook even. We gaan dan samen zoeken naar mogelijkheden.
Laat ons, maar vooral jezelf versteld doen staan van je muzikale talent!
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT JANUARI 2020
Kerk:

Chr. Geref. Kerk

Datum:

Tijd:

Voorgang(st)er:

Bijzonderheden:

Wo. 1 jan

Zwarte Dijkje

10.00 uur prof. Dr. H.J. Selderhuis

Nieuwjaarsdag

Zo. 5 jan

Zwarte Dijkje

Voorbereiding H.A.

Zo. 12 jan

Zwarte Dijkje

Zo. 19 jan

Zwarte Dijkje

Zo. 26 jan

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

Wo. 1 jan

Geref. kerk

10.00 uur dhr. H. Lowijs

Nieuwjaarsdag

Zo. 5 jan

Rehoboth
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Rehoboth
Rehoboth
Geref. kerk

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

Gezinsdienst

Immanuelkerk
Rehoboth
Rehoboth
Rehoboth

10.00 uur Ds. W.J. Bakker
19.00 uur Ds. C.A. v.d. Graaf ‐ Heerde
Ds. W.J. Bakker
Ds. H. Bakhuis ‐ Hoogeveen

Wo. 1 jan

Geref. kerk

10.00 uur dhr. H. Lowijs

Nieuwjaarsdag

Zo. 5 jan

Geref. Kerk
Geref. Kerk
Geref. Kerk

09.30 uur Ds A.J.Fraanje ‐ Drachten
19.00 uur dhr. H. Lowijs
09.30 uur Ds J.Tiggelaar ‐ Nieuwleusen

koffiedrinken

Geref. Kerk
Geref. Kerk

09.30 uur Ds. M.Visser – Wezup
19.00 uur Ds. W.J. Bakker

Zo. 26 jan

Geref. Kerk

09.30 uur Ds. H. Scholing ‐ Hoogeveen

Zo. 2 febr

Geref. Kerk

09.30 uur dhr. H. Lowijs
19.00 uur dhr. H. Lowijs

Zo. 12 jan

Herv. Kerk
Noordscheschut
/Nieuweroord

Locatie:

Zo. 19 jan

Zo. 26 jan
Zo. 2 febr

Zo. 12 jan
Zo. 19 jan

Geref. kerk

Br. D. de Boer (leesdienst)
dhr. H. Lowijs
Dr. B. Loonstra
Dr. B. Loonstra
Ds. P. van Dolderen
Ds. P. van Dolderen
Br. A. Mulder (leesdienst)
Kand. G. van Vliet

Ds. W.J. Bakker
Ds. J. Snaterse ‐ Hoogeveen
Ds. W.J. Bakker/Dhr. M. Schippers
Prop. A.P. Schep ‐ Groningen
Prop. A. Palland ‐ Mastenbroek
Ds. W.J. Bakker
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viering H.A. (dienst met
doven en slechthorenden)
Koffiedrinken (wijk 1 en 5)
Thema lees‐/zangdienst

Doopgedachtenis

Themadienst m.m.v.
Gospelband Lighthouse ‐
Kollumerzwaag
Voorbereiding H.A.
Viering H.A.
Voortzetting H.A.

Themadienst m.m.v.
Gospelband Lighthouse ‐
Kollumerzwaag
Voorbereiding H.A.
Viering H.A./koffiedrinken

KANSEN VOOR HET VEENKOLONIALE GEBIED VAN HOOGEVEEN
In Hollandscheveld zijn ze al een tijdje bezig om het Veenkoloniale gebied weer op de
kaart te zetten. Hierbij een bericht dat reeds is geplaatst in het “Pr8chtveld”, het
buurtblad van Hollandscheveld. De oostkant van Noordscheschut valt binnen het
beoogde gebied.
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Hoe, hoe, hoe kunnen we dit en hoe dat?
Stilstand is achteruitgang en dat is niet goed, want regeren is
vooruit zien. Onder het mom hiervan wordt al vanaf 2013 over het
veenkoloniale gebied nagedacht en gesproken in een werkgroep
van de Plaatselijke Belangen. Er kwamen items voorbij zoals:
 Hoe we de bosgebieden kunnen versterken;
 Het we het landschap kunnen behouden dan wel ontwikkelen;
 Hoe we voldoende water kunnen houden in de oude veenwijken,
 voor zover deze nog aanwezig zijn;
 Hoe we deze oude veenwijken überhaupt kunnen behouden;
 Hoe we de biodiversiteit kunnen verbeteren in het belang van
 de insecten en de weidevogels;
 Hoe we het landschap kunnen betrekken bij nieuwe energiebronnen
 in het belang van klimaatsverbetering;
 Hoe we het landschap kunnen gebruiken voor kringloop‐landbouw
 om een bijdrage te leveren aan een leefbare wereld;
 Hoe we aan het veenkoloniale buitengebied een impuls kunnen
 geven die kan bijdragen aan de fysieke en geestelijke
 gezondheid van de inwoners
Wat dit laatste punt aangaat hebben wij vooral een verbetering
van de toegankelijkheid van met name de bosgebieden voor ogen,
ook voor minder validen. Ook zien wij het doortrekken van het Ockenspad
richting Nieuwlande als een pluspunt. Het zijn vragen die
merendeels aansluiten op hedendaagse grote vraagstukken. Dit wordt nog
eens onderstreept door het signaleringsrapport ‘Zorg
voor Landschap’ dat het Planbureau voor de Leefomgeving enkele
weken geleden presenteerde. Daarin zijn slootjes, houtwallen,
bomenrijen, openheid en kleinschaligheid, biodiversiteit enz. in
het landschap zelfs van landelijk belang.
Opbrengst
Je zou kunnen zeggen dat deze ‘hoe‐vragen’ zo’n beetje de opbrengst
is van 6 jaar overleg in de werkgroep van de Plaatselijke
Belangen Hollandscheveld, Elim, Noordscheschut en Nieuwlande.
Het lijkt niet veel, maar achter elk ‘hoe‐item’ gaat een hele
wereld schuil. Daarnaast heeft de werkgroep tot nu toe regelmatig
gesproken met mensen van de gemeente, het waterschap en incidenteel
met de provincie en met een aantal grote boseigenaren.
Een degelijke fundering
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Wij moesten constateren dat het inzoomen op de deelonderwerpen
steeds weer leidde tot een vicieuze cirkel, waarbij het belang
van het gebied als geheel ondersneeuwde. Bovendien werd er
meer in problemen gedacht dan in oplossingen. We weten allemaal
hoe mooi onze omgeving is, we zijn er aan verknocht. Probleem
is dat mensen van buiten dat niet altijd zien. Wat kunnen
we daar aan doen?
Samen met Luit Hummel van het Brede Overleg Kleine Dorpen
kwamen wij tot de conclusie dat het daarom verstandig is een degelijke
fundering onder onze ‘plannen’ te leggen. Ook al omdat wij
het gevoel hadden dat de persoonlijke beleving en de objectieve
wetenschappelijke waardering van het gebied weleens te ver uiteen
kon lopen. Wij hebben afgelopen zomer ingezet op het opstellen
van een integrale landschapsvisie voor het gebied dat globaal
ligt binnen de grenzen van de Riegshoogtendijk in het westen, de
Verlengde Hoogeveense Vaart in het noorden, de Joh. Poststraat
en de Brugstraat in het oosten en de provinciegrens in het zuiden.
Waar staan we nu?
Wij hebben in grote lijnen in een notitie beschreven waaraan in
een integrale landschapsvisie aandacht zal dienen te worden geschonken
dan wel onderzoek naar gedaan dient te worden.
De integrale landschapsvisie krijg je niet gratis. Deze dient door
deskundigen opgesteld te worden met toegezegde ondersteuning
van studenten van Larenstein in Velp (dankzij Karel Meinen van
TerraCarta BV, inwoner van Hollandscheveld). Waterschap Drents
Overijsselse Delta heeft pro deo ondersteuning toegezegd. De
gemeente Hoogeveen zal financieel bijdragen. De reactie van de
provincie geeft serieuze hoop op een kostendekkende financiële
bijdrage. De aanvraag hiervoor is ingediend. Zodra de provincie
een positief besluit heeft genomen kunnen wij onze deskundigen
opdracht geven van start te gaan.
Draagvlak eigenaren en inwoners
Zonder draagvlak komen wij niet verder. Daarom zal elke belanghebbende
en belangstellende op de juiste momenten worden
geïnformeerd en kan men meedenken en meepraten en zo deelnemen
aan het hele proces dat tot een definitieve integrale landschapsvisie
moet leiden.
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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.

uitnodiginguitnodiginguitnodiginguitnodiginguitnodigi

MAAK KENNIS MET HET REIL HUISPIJPORGEL!
Op meerdere zaterdagen bent u welkom aan de Molenweg 32 te
Tiendeveen om te luisteren naar de klanken van het Reil huisorgel.
De entree is minimaal € 7,50. Dit alles is inclusief koffie/thee met
“iets lekkers er naast”. De opbrengst gaat naar een goed doel.
Aanvang 15 uur.
Graag in verband met de aanwezige zitplaatsen , maximaal 15
personen per zaterdag, vooraf opgeven via telefoon 0528‐
343049/06‐44640844 of via email dahsteenbergen@gmail.com
Inschrijving op volgorde van aanmelding.
Data: 1 februari en 14 maart 2020
Dit alles bij leven en welzijn.

!LEGROPJIPSIUH LIER TEH TEM SINNEK KAAM
Igidontiugnigidontiugnigidontiugnigidontiugnigidontiu
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Het bestuur Schutse Bengel
wenst iedereen fijne feestdagen toe.
En een voorspoedig 2020

Roel en Paula Benjamins

Joop Snippe

Lucas Benning

Jan Strijker

Bert Benjamins

Lambert Woltinge
Bezorging:

Jonah, Amber en Noa
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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

December 2019:
19‐12 Bingo
Boules Doar
21‐12 Snerttoernooi Boules Doar
27‐12 Kaartmarathon Supp.ver. Voetbalv
27‐12 Top2000avond De Cirkel
Januari 2020:
10‐01 Kaarten
10‐01 Jamsessie
11‐01 Oud Papier
23‐01 Bingo

Kantine
De Cirkel

Kantine Boules Doar

Februari 2020:
08‐02 Oud Papier
Scholen/muziekver.
Gehele dorp
14‐02 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
De Cirkel
27‐02 Bingo
Boules Doar
Kantine Boules Doar
29‐02 Foute Carnavalsfeest Supp.ver. Voetbalv Kantine

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

Maart 2020:
13‐03 Jamsessie
14‐03 Oud Papier
26‐03 Bingo

20:30
09:00
20:00

Jamsessie N. Schut
Scholen/muziekver.
Boules Doar

Kantine
De Cirkel
Gehele dorp

20:00
10:00
10:00
20:00

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

Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

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

Kantine Boules Doar
Kantine Boules Doar

Tijd.

De Cirkel
Gehele dorp
Kantine Boules Doar

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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