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Kopij binnen op 10 maart 2020 !!!!!!
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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 ben van de puber generatie die opgroeide in de jaren ’80 en daar
is mijn muzieksmaak ook gevormd, de muziek was beter dan de
mode kan ik nu wel zeggen maar ja wij vonden dat toen allemaal geweldig. De
schoudervulling, felle kleuren, grafische patronen, getoupeerd haar en hele
grote oorbellen in. En dan toch wel grappig om te zien dat zowel in de kleren
als in de muziek de jaren ’80 terug komt. Maar niet alleen kleding en muziek,
maar zelfs in het vermaak komen typische jaren ’80 spelletjes terug. Zo is
legpuzzelen momenteel helemaal hip en hot en worden er heuse puzzel
wedstrijden gehouden waar je als team allemaal dezelfde puzzel krijgt
aangeboden en wie deze het snelst legt en klaar heeft, heeft gewonnen.
Supportersvereniging Noordscheschut speelt daar mooi op in en die
organiseren een Puzzelavond op 20 maart, team bestaat uit 4 personen. Ze
zijn echt vernieuwend bezig want naast de ‘gewone’ bingo is er in april ook
een Mannen Bingo, wat ik mij daarvan moet voorstellen weet ik zo niet, de
prijzen zijn misschien anders maar Bingo is toch gewoon Bingo, ben
benieuwd.
Mijn schoonvader mag ook graag legpuzzels maken en al een paar keer heb ik
of bij de kringloopwinkel of rommelmarkt voor hem een puzzel gekocht,
meestal van traditionele tafereeltjes of laatst nog van Rijksmuseum
topstukken. Maar puzzelen doe je nooit alleen en elke keer als er visite
aankomt dan wordt er wel weer een stukje aangelegd. Maar rondom de
feestdagen had hij een leuke puzzel uitdaging, had dat nog nooit gezien, maar
het plaatje op de doos was niet hoe de puzzel er uit moest komen te zien De
opdracht was om verder te kijken en te bedenken wat de volgende stap zou
zijn van het tafereeltje op de voorkant. Nu is ‘gewoon’ puzzelen soms al
moeilijk maar dit was echt een uitdaging. Ook hier heeft ‘de visite’ weer een
stukje aan bijgedragen en ik denk dat puzzelen daarom op het moment zo
‘hip’ is, iedereen zit vaak zo in zijn telefoon of voor de buis en dan is dit een
leuke manier van gesprekken voeren en dingen doen.
Wie weet is een ruilbeurs van Legpuzzels nog een idee 
Veel lees plezier,
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
“Fiets ie nog wel Bartes?” De
leste tied minder. ’t Is net
asof ik de kracht niet meer in
de bien’n hebbe. Ja, dat ken
ik, Bartes. As ik ’s oavens een
brieve wil schriev’n, dan
braand mij de oog’n in de kop,
dan bin ik muu en dan hol ik er
gewoon mit op. ??! Moar Jannes,
dat hef toch gien zak met
mekaar te maak’n? Nee, moar een
beetie klaag’n is altied
lekker.
Nou was ik lest
noar ’t
Oogeveine um
Johan Derks’n
in de Tamboer
te zien. En
Bartes as er
iene nooit klaagt, moar
fantastisch kan zeik’n, dan kan
Johan dat heur. Moar
ondertuss’n lat hij de mooiste
muziek heur’n. En dan valt dat
gezeik veul minder op. Nou
Jannes zet dan moar e’em snel
wat goeie muziek op.
Hi’j et ok ‘eheurd dat ‘et
dievengilde de leste week’n
Noordscheschut ok heel goed
weet te viend’n? Ja, doar maakt
ze mij toch zoe kwoad mit hè.
Loat ze toch met de klauw’n van
aandermans spull’n afblief’n.
Ik stoa zo onderhand niet meer
veur mijzelluf in. En dan is
‘et hek van de dam, want as ik
ze te pakk’n kriege, dat zweit
er wat veur die lui. Loat ze

an’t wark goan.
Spreekt mekaar an, ai iets ziet
wat niet deugt. We hebt toch
zoen buurt

app?
Warkt dat ding nog wel? Ach,
moar Bartes, ie hoeft oe niet
zo op te wiend’n: keerl,
keerl…ie bint zelluf ok niet
altied heilig ‘ewest! Ja…, moar
ik heb een slechte jeugd ‘ehad,
zo hef de psycholoog verteld.
Ja,ja… wat dacht ie van dat
volluk dan? Ja, Ja…Ach ie weet
hoe as dat giet, de meeste
exrokers bint anti‐rokers. Oh,
dus ie bint ‘estopt met rook’n,
Bartes? Gefeliciteerd!

Rie ik
Noordscheschut binn’n. Kiek ik
mit plezier oaver het
tuuncomplex, umme te kiek’n of
de getto toevallig niet is
weggeweaid. Zie ik dat er mij
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iene veur is ‘ewest. Het hele
bord van Noordscheschut was
ondersteboa’m ‘eroomd. Die keek
niet uut de dopp’n en had
meugelijk de situatie verkeerd
in’eschat met veurrang
verleen’n. Goed meugelijk
Jannes, moar wat wil ie mij nou
vertell’n. Wat is er verkeerd
an een gepassioneerde tuunder?
Helemoale niks, moar we kriegt
zunnepanneel’n woar et kaamp
hef ‘estoane. Dus an de iene
kaante knapt ‘et helemoale op
en an de aandere kaante stiet
er zoe iets, woarvan ai ok kunt
denk’n dat er lui woont. Nou
Jannes, organiseer iens een
rondleiding, want umme nou zo
verhaalties uut oen hoed te
toover’n slat natuurlijk ok
nargens op. Hebbie wat beters
um oaver te schriev’n dan,
Bartes?
Ja, Schut wint weer van
Drachtster boys! Nou mit twei‐
nul. En die Nick Koster wordt
weer veur vanalles uut‐emaakt.
Een goldhaantie, moar ok een
hovenier. Ja, dat is ie ok,

Bartes! Dat kan wel weez’n
Jannes, moar ik associeer dat
met schoffeln en schupp’n en
d’r onderspitt’n en dat klinkt
toch veule meer as een

verdediger in plaats van een
anvaller, Jannes? Ja, ja…doar
zit wel wat in, Bartes.
Precies! En dat vien ik dus
weer te wied deurgezuchte
sjournelastiek! Een goldhaantie
begriep ik wel, want het is
gien kiepe die gold’n eier
legt.
En ondertuss’n mit al die wiend
en reeg’n vergeet we hoaste dat
‘et schaats’n op de tillevisie

behoorlijk beroerd is in Salt
Lake City. Kiek ie ok nog
schaats’n dan Bartes? Jazeker,
zoelange dat ik dat nog kan…
He’j dan last van de oog’n,
Bartes? Welnee, Jannes, moar
die poolkapp’n doait zo hard,
dat de schaatser teengwoordig
een uutstarvend beroep is
‘eword’n.
Moar dat komp allemoale weer
goed, Bartes. Net as de zure
reeg’n, doar heur ie ok
gieniene meer oaver. As de
poolkapp’n doait, dan kriegt we
meer wolk’n. Dan kan de zunne
niet meer op de aarde schien’n
en dan wordt et weer kold. Dan
kriegt we een iestied en dan
begunt we van veurenaf an
opnei. En dan kan de iesbane
gewoon weer lös, want dan hebt
ze (bestuurs)leed’n zat. Tja,
Jannes, loat wij ‘et hoap’n.
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Techniekles Wolfsbos
NBS Het Blokland
Op 31 januari zijn de kinderen van de bovenbouw naar het Wolfsbos in
Hoogeveen geweest. Daar hebben ze genoten van een prachtige techniekles.
De kinderen hebben daar onder begeleiding van ervaren leerkrachten een
spiraalspel gemaakt. Ze moesten onder andere ijzer buigen, het object aan
elkaar vast schroeven met boormachine en verbinding leggen tussen de spiraal
en de bel om de stroomkring compleet te maken. De kinderen gaan meerdere
malen tijdens het schooljaar naar het technieklokaal van het Wolfsbos.
Voorstelling afvalfeest Trash
De middenbouw is op 5 februari naar de voorstelling afvalfeest Trash geweest.
De kinderen hebben genoten van de voorstelling en zijn in de klas verder
gegaan met een project over afval. Ze hebben zelf bedacht om afval beter te
gaan scheiden, omdat dit beter is voor het milieu. Inmiddels hebben de
kinderen zelf ook contact opgenomen met Area om te kijken of er iemand
langs kan komen om de kinderen wat meer te vertellen. Wordt vervolgd…

Pannenkoekendag, komt u ook langs?
Op vrijdag 20 maart wordt de nationale pannenkoekendag georganiseerd.
Vanuit het Blokland nodigen we u van harte uit om deze dag onze school te
komen bewonderen en uiteraard een pannenkoek te komen eten in ons
pannenkoekenrestaurant.
U bent vanaf 11.30 uur van harte welkom en het restaurant is tot 14.00 uur
geopend. De kinderen zullen samen met de ouders u voorzien van een lekkere
pannenkoek. Graag horen wij van tevoren of u deze dag langs komt, zodat we
daar rekening mee kunnen houden.
U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar hetblokland@primenius.nl
of door telefonisch contact op te nemen via 0528‐341496.
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Noordscheschut opnieuw 2e tijdens finaledag ProtosWeering Zaaltoernooi

Noordscheschut mocht andermaal aantreden op de finaledag van het grootste
zaalvoetbaltoernooi van Nederland, het Protos Weering Zaaltoernooi Editie
2019/2020. Het werd een waar voetbalfeest, waarbij de mannen van Marc van
Meel en Gerjan Brakel tot de laatste wedstrijd meededen om de cup met de
grote oren. Helaas bleek Hoofdklasser Hoogeveen (zondag) een maatje te groot
in de grote finale. Deze werd verloren met 0 – 3. Dat was even slikken, maar
wat overheerste was vooral trots, betreft de uitstekende prestaties en
resultaten tijdens ook weer deze Protos‐jaargang.
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Dievengilde overactief: Weer diefstal uit bestelauto

Het dievengilde weet de laatste weken Noordscheschut heel goed te vinden.
Ook in de nacht van zondag op maandag was het weer raak aan de
Boogerdweg in Noordscheschut.
Het blijkt uit reacties die binnen komen bij de redactie dat er meer busjes en
bestelauto’s de laatste weken zijn doorzocht door het overactieve dievengilde.
Het is aan te raden om altijd aangifte te doen bij de politie. Ook eventuele
getuigen kunnen zich daar melden. Uit de betreffende bestelbus is
gereedschap gestolen

ER KWAM OP 13 FEBRUARI IEMAND BIJ “HET
MINIATUURTJE” EN VROEG: HE PIM, HEB JE
OOK KAARTJES MET EEN TEKST EROP VAN:
JIJ BENT MIJN ENIGE VALENTIJN.
JAWEL, ZEGT PIM:
NOU ZEGT IE, DOE ME ER MAAR 10.
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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

Groep 6 CBS De Regenboog heeft juf met ‘’zwaarste bestaan’’
Met een oorverdovend gejuich werd woensdagmorgen een supergrote taart de klas
binnen gebracht bij groep 6 van CBS De Regenboog uit Noordscheschut.
Bakker Dick en fotograaf Martin hadden samen overlegd om de kids te verassen met het
behalen van de eerste plek die ze hadden gewonnen bij de like actie van Martini Plaza
Groningen. Terwijl de groep klaarstond om op de foto te komen, kwam de bakker binnen
met een heerlijke slagroomtaart voor de juf en kinderen.
juf Henriët heeft het zwaarste bestaan
De klas heeft de prijs, met de hele klas naar de musical Annie in Martini Plaza , gewonnen
door mee te doen aan een like actie op facebook. Een week lang kon iedereen stemmen
op de foto van de leerkracht en zijn/haar klas met het ‘zwaarste bestaan’.
Met een foto en de tekst: ‘’Waarom heeft onze juf het zwaar?? Wij zijn 26 unieke,
stuiterende kinderen met ieder zijn eigen kwaliteit en soms zijn eigen eigenaardigheid! Juf
Henriët probeert ons iedere dag weer een stukje wijzer te maken op onze weg naar de
grote mensen wereld.’’ Wist de klas ruim 2400 stemmen binnen te krijgen.
Volgende week worden de leerlingen en juf met de enige echte Annie cast bus van
opgehaald om te genieten van de musical Annie. Juf Henriët benadrukt wel dat ze het
mooiste beroep heeft van de wereld en een super lieve klas.
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o.a. verkoop en verhuur van aggregaten.
Eigen transport en werkplaats
‐ 19 ‐

Zwarte Dijkje 39
7914 PB Noordscheschut
Tel. 0528‐343158
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Peuteropvang De Skutterties
We hebben nu over het thema Vervoer.
Bij de introductie mochten de kinderen
vervoermiddelen benoemen aan de
hand van foto’s.
Ook mochten ze vertellen hoe ze zijn gebracht, met de auto, fiets of lopend.
Bij dit thema staat het prentenboek “De kleine blauwe truck” centraal. Dit
verhaal wordt een aantal keren voorgelezen. Sommige kinderen weten al
precies wat de volgorde van het verhaal is.
Bij het onderdeel knutselen mochten ze een vervoersmiddel maken met
vierkant, rechthoek en rond papier. Voor peuters nog een moeilijke opdracht
maar er kwamen toch mooie knutselwerkjes tevoorschijn. Heel knap! Bij het
knutselen gaat het met name ook om het verkennen van allerlei materiaal.
Bij het onderdeel Ontdekken hebben we de verschillen bekeken van een grote
fiets en een kleine fiets. Het was erg interessant voor de kinderen om te zien
dat op de grote fiets meer dingen zaten dan op de kleine fiets. Zo was het leuk
om bij de grote fiets op de standaard, de trappers rond te draaien, de ketting
te zien bewegen en dan het achterwiel te laten draaien.
Ook hebben ze met auto’s door scheerschuim heen gereden. Voor sommige
kinderen voelt het toch even raar en je handen worden wit. Maar na een tijdje
voelt het toch lekker zacht en gaan de auto’s erdoor heen. En wat zie je dan. Ja
dat hebben de kinderen ontdekt.
We hebben de kinderen ook voorgelezen uit het boek Moppereend. Het boek
van de nationale voorleesdagen. Samen met de basisscholen (de
doorgaandelijn) hebben de ouders uitgenodigd om te komen kijken. Eerst
hebben we het boek voorgelezen waarna we het dansje van moppereend
hebben laten zien. De kinderen waren ook als eendjes “verkleed”, want ze
hadden eenden voeten en een snavel geknutseld.
Na de voorjaarsvakantie werken we nog twee weken over dit thema. Als
afsluiting gaan wij met de bus naar de bibliotheek voor een “Reis door
Prentenboekenland”.
Bloemenactie
Ook dit jaar gaan we weer op pad met mooie bloemen van tuincentrum Strijker
We verkopen weer Spaanse margrieten en geraniums.
Dus houd wat plaatsje vrij in uw tuin en/of terras!
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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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STAND VAN ZAKEN BELEVINGSBOS
In november hebben wij nog meegedaan aan de
Natuurwerkdag en daarna zijn er nog geen activiteiten
georganiseerd in het Belevingsbos. Maar dat betekent
niet dat er niets wordt gedaan. Vanaf november tot
maart mogen er weer zaagwerkzaamheden worden
verricht en er stonden nog een aantal dode bomen op de
lijst die omgezaagd moesten worden. De vrijwilligers hebben een aantal kavels
onder handen genomen en zijn er bomen gesnoeid of omgezaagd en heeft men
heel veel bramen met wortels en al er uit getrokken om het overwoekeren van
deze plant door het heel bos tegen te gaan.
Er zijn ook weer nieuwe ‘scheuten’ geplant o.a. beukenbomen en Amerikaanse
eik. Ook hebben wij de bomen op de dam van de waterberging moeten
verplaatsen omdat anders het maaien van de waterberging niet kon worden
uitgevoerd en dit jaarlijks proces van maaien en afvoeren is heel belangrijk
voor de diversiteit. Zo hadden wij vorig jaar opeens heel veel pinksterbloemen
in dit veld staan en dat getuigd van goede gezonde grond en trek ook
weidevogels aan, daarmee creëren wij een natuurlijke Idylle.
Nu heeft de storm van de afgelopen weken het proces van bomen om zagen
versneld en zijn er heel wat bomen omgewaaid, dit is niet wenselijk want ze
nemen wel eens andere gezonden bomen mee, zorgen voor gevaarlijk situaties
en vallen natuurlijk altijd een andere kant op dan je zou willen, maar na de
storm Ciara zijn de vrijwilligers flink aan de slag gegaan om alle padden weer
begaanbaar te maken en gevaarlijk situaties aan te pakken.
Ook is er begonnen met het aanbrengen van Woudzand op de modderigste
gedeeltes – vaak kruisingen ‐ van de bospadden.
Naast onderhoud van het bos zijn wij ook verder gegaan met het verder
ontwikkelen van de het Peuter‐ en Kleuter Doe pad. Zo zijn er
slingertouwen/schommels in de bomen gehangen, is er een wipwap en
boomstammen pad gemaakt en is er een bomenxylofoon geplaatst. Er komen
bij de ingang Evenemententerrein en IJsbaan ook een informatiebord met
plattengrond en hebben wij van de Gemeente Hoogeveen bankjes en
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prullenbakken ontvangen. Dit laatste is een probeersel. Het valt ons op dat er
heel veel poepzakjes (gevuld) in het bos liggen, vaak bij een uitgang van het
bos, hier zijn de prullenbakken nu geplaatst. Ook zou het fijn zijn dat u uw
hond niet op de wandel/peuter‐kleuterpadden laat poepen. Zo vies als de
kinderen spelen en in de poep lopen/vallen.
Wij doen dit jaar niet mee aan de NLDoet dag omdat deze dag voor ons betreft
werkzaamheden te vroeg komt, dit mede dat o.a. het bos nog in slechte
conditie is. (heel erg nat). Wij kijken even wanneer wij dit wel kunnen
organiseren.
Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut

S.O.N.
Het volgende seniorenrestaurant is elke tweede dinsdag van de maand.
U kunt zich aan of afmelden bij de dames Annie IJmker tel: 342419 of
Hennie Postma tel:341487.
Meld u a.u.b. op tijd af. Minimaal een week voor de aanvang van het
seniorenrestaurant. Gebeurd dit niet dan word het eten bij je thuis
gebracht en worden de kosten van de maaltijd in rekening gebracht. Dit
geld niet voor calamiteiten.
Biljarten elke maandagochtend
09.00 - 12.00 uur
Bewegen voor ouderen elke woensdagmiddag
13.30 - 14.30 uur
Koersbal elke dinsdagmiddag
14.00 - 16.30 uur.
Ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de Cirkel kunnen komen en toch
graag een gezellige middag willen bezoeken, kunnen contact opnemen met:
Annie IJmker tel: 342419
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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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Wat speelt er in de Hoogeveense raad?
Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in
de Hoogeveense gemeenteraad.
Mondelinge vragen over Wmo
Hoogeveen heeft volgens de laatst bekende informatie over 2019 een tekort
op de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg van ruim
vijf miljoen euro. Een van de oorzaken van de tekorten is de invoering van het
Wmo‐abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in 2019 van maximaal €
19 per maand (2020). Het gaat hier om persoonlijke hulp zoals huishoudelijke
hulp. De betreffende wethouder heeft aangegeven dat er voor de Wmo in
2020 gewerkt gaat worden met wachtlijsten als het geld hiervoor op een
gegeven moment op blijkt te zijn. Voor de jeugdzorg is dit niet aan de orde
Mondelinge vragen over de financiële situatie van Hoogeveen
Door tekorten in de afgelopen jaren is de spaarpot van de gemeente
Hoogeveen (Algemene reserves) nagenoeg leeg en er dreigen voor 2020
opnieuw tekorten. Het college verwacht niet dat het aan de orde komt dat
Hoogeveen onder toezicht van de provincie komt als er een realistische
sluitende begroting wordt opgesteld voor 2021 tot en met 2024 mét aandacht
voor de punten die de provincie eerder heeft genoemd. Dit betekent dat er
keuzes moeten worden gemaakt. Er zal zwaar moeten worden ingegrepen in
reguliere uitgaven, investeringen en wellicht ook op de voorzieningen.
Mondelinge vragen over lachgas
De burgemeester heeft aangegeven dat er op 2 maart 2020 een overleg is met
de horecazaken die ballonnetjes met lachgas verkopen. Er wordt dan
aangekondigd dat er op basis van de Drank‐ en Horecawet binnenkort
opgetreden zal worden tegen de verkoop van ballonnetjes met lachgas.
Daarnaast zal in de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) van Hoogeveen
een verbod op gebruik en verkoop van lachgas in de openbare ruimte worden
opgenomen. Dit zal binnenkort aan de raad ter besluitvorming worden
voorgelegd.
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Financiële situatie: bekendmaking van het college
Het college heeft in de vergadering van 6 februari jongstleden bekend gemaakt
dat er met directe ingang een uitgavenstop komt. Dat wil zeggen dat alle
uitgaven die niet wettelijk of contractueel verplicht zijn stopgezet worden voor
2020. Het is de bedoeling dat er voor ongeveer 8 miljoen euro bezuinigd wordt
in 2020.
Daarnaast zal het financiële beleid de komende jaren sober en spaarzaam
worden zodat er uiterlijk eind 2024 minimaal 13 miljoen euro in de spaarpot is
opgebouwd.
Op 13 maart aanstaande, tijdens de jaarlijkse strategische conferentie, zal het
college hier met de raad verder over spreken.
MFC Nieuwlande
Het huidige stichtingsbestuur van MFC Nieuwlande heeft laten weten
met ingang van 1 januari 2020 haar taken neer te leggen. Er zijn op dit
moment geen personen die het bestuur willen overnemen. De raad is
ermee akkoord gegaan dat de gemeente het bestuur van MFC
Nieuwlande tijdelijk overneemt. Maar, als er per 1 augustus 2020
vanuit het dorp geen nieuw bestuur is gevormd, dan zal de
dorpshuisfunctie van MFC Nieuwlande worden gesloten.

Fietsnota Hoogeveen
De raad is geïnformeerd en heeft gedebatteerd over de Fietsnota Hoogeveen.
De betreffende wethouder heeft aangegeven dat er voorlopig geen zicht is op
het verlenen van voorrang aan fietsers op rotondes in Hoogeveen. In Drenthe
willen we in principe dezelfde regels. Alleen in de gemeente Noordenveld
hebben de fietsers voorrang op rotondes.
Ook is gedebatteerd over het al dan niet toestaan van fietsen op de
Hoofdstraat. In maart neemt de raad een besluit over de Fietsnota Hoogeveen.

Met vriendelijke groet,
Aaf‐Tineke Bisschop‐Hiemstra
CDA raadslid Hoogeveen
E‐mail a.bisschop@hoogeveen.nl
Telefoon (06) 83710827
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Bouwplannen Noordscheschut
De gemeente heeft samen met kopers een plan gemaakt voor
nieuwbouw. Er wordt op dit moment gewerkt aan het maken van een
bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat de
bestemmingsplanprocedure dit voorjaar zal worden gestart. In de
zomer/najaar kan gebied bouwrijp gemaakt worden (voorwaarde: bij
voldoende verkoop).
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februari 1990:
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Muscial Annie!!
Zoals het jullie vast allemaal niet ontgaan is, hebben wij (groep 6)
meegedaan aan een winactie van Martini Plaza. Dankzij al jullie
stemmen (nogmaals bedankt!!) hebben wij gewonnen en was het
woensdagavond, 5 februari zover. We hadden al een aantal nachten
zitten aftellen en toen was het moment daar!!  
Om 17.30 uur waren we allemaal op school en hebben we met z’n
allen patat gegeten. Toen was er nog even tijd voor disco trefbal in
het speellokaal of rustig tekenen en Annie kijken in de klas. Om 18.30
uur zaten we allemaal in de cast bus van Annie en gingen we richting
Martini Plaza in Groningen!!
Hier een aantal foto’s om de sfeer van onze SUPER GEZELLIGE,
(beetje) SPANNENDE, LEUKE, BIJZONDERE avond te proeven ;)
Het was een avond om nooit te vergeten!!!
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Zomerbraderie 2020 in Noordscheschut
Noteer alvast in uw agenda!!!!
De ondernemersvereniging Noordscheschut organiseert
in samenwerking met organisatiebureau Wildro op
zaterdag 13 juni een zomerbraderie en de
(kinder)rommelmarkt van 10.00 tot 17.00 uur
De jaarmarkt zal plaatst vinden aan het Zwarte dijkje .
Ook hebben wij inmiddels een Facebook pagina
“ondernemers vereniging Noordscheschut”
Namens de Ondernemersvereniging en
organisatiebureau Wildro
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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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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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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Stratencompetitie 2020
Het thema van dit jaar is: TYPISCH

HOLLAND

De voorbereidingen van de feestweek zijn alweer in volle
gang. Het aantal deelnemende straten staat op 11 dus
wie is die 12e straat die het weer een mooi even getal
laat worden?!? Het voorlopige programma ziet er als
volgt uit:
Maandag:
- Optocht met joker
- Beachvolleybal

Dinsdag:
- Jeu de Boules
- Pubquiz

Woensdag:
- Fietsen

Donderdag:
- Klootschieten
- Heel Schut bakt (kookt) en
- Kubben

Vrijdag:
- Klaverjassen
- Playbackshow

Zaterdag:
- Zeskamp

En…. dit jaar telt de straatversiering weer mee!!! Volgens mij
wordt er in sommige straten al druk gedacht hoe feestelijk de
straat er dit jaar uit gaat zien.
Onze volgende vergadering is op Woensdag 25 maart 2020
om 20.00u.!!!
Wij hopen dat er zich nog meer straten gaan aanmelden.
In de volgende Bengel een overzicht van de deelnemende
straten met hun stratenvertegenwoordigers.
Voor vragen kunt u terecht bij: Hilma Hooijer, 06-13452005
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BRENGT LICHTMIS (2 FEBR.) WOLKEN EN
REGEN MEE, IS DE WINTER VOORBIJ EN
KOMT NIET MEER
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KERKDIENSTEN NOORDSCHESCHUT FEBRUARI 2020
Kerk:

Datum:
Zo. 23 feb

Chr. Geref. Kerk

Voorgang(st)er:

Zo. 1 mrt

Zwarte Dijkje

Zo. 8 mrt

Zwarte Dijkje
Immanuëlkerk

15.00 uur dhr. H. Lowijs
10.00 uur ds. H. Jonkman
15.00 uur ds. H. Jonkman

Wo. 11 mrt Zwarte Dijkje

19.30 uur kandidaat A. Veuger

Zo. 15 mrt

Zwarte Dijkje

Zo. 22 mrt

Zwarte Dijkje

Zo. 29 mrt

Zwarte Dijkje

10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.00 uur

Zo. 23 feb

Immanuëlkerk
Rehobôth
Rehobôth

10.00 uur Ds. D. Wolters – Vollenhove
19.00 uur Ds. J.A.A. Geerts ‐ Zalk
10.00 uur Ds. W.J. Bakker

Rehobôth
Immanuëlkerk
Immanuëlkerk

19.00 uur Ds. A. Prins ‐ Vriezenveen
10.00 uur Ds. W.J. Bakker
15.00 uur Ds. H. Jonkman ‐ Dronten

Zo. 8 mrt

evangelist J. de Vries
evangelist J. de Vries
kandidaat G. van Vliet
kandidaat G. van Vliet
leesdienst br. A. Jansen
drs. W. de Bruin

Bijzonderheden:
Uitzending radio hoogeveen

Eerste lijdenszondag
koffie drinken na de
dienst wijk 2/3

Interkerkelijke themadienst
m.m.v. Kinderkoor Give us
Peace ‐ Holl. veld
Biddag voor gewas en arbeid

Vierde lijdenszondag
Vijfde lijdenszondag
Zesde lijdenszondag

Eerste lijdenszondag
Gezinsdienst" Kerk en
School" Dorpshuis. Online
Tweede lijdenszondag.
Derde lijdenszondag.
Interkerkelijke themadienst
m.m.v. Kinderkoor Give us
Peace ‐ Holl. veld
Biddag voor gewas en arbeid

Wo. 11 mrt Immanuëlkerk

19.30 uur Ds. W.J. Bakker

Zo. 15 mrt

Immanuëlkerk
Rehobôth
Rehobôth
Immanuëlkerk
Rehobôth
Immanuëlkerk

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

Zo. 23 feb

Geref. Kerk

09.30 uur Ds. J.A. Wegerif ‐ Nijverdal

Eerste lijdenszondag

Zo. 1 mrt

Geref. Kerk

Zo. 8 mrt

Geref. Kerk

09.30 uur Ds. J. Bakker ‐ Hoogeveen
19.00 uur
09.30 uur Mvr. Ds. H.J. Paas ‐ Nijverdal
19.00 uur
19.30 uur Ds. W.J. Bakker dhr. M. Schippers

Tweede lijdensz. / koffiedr
Cirkeldienst
Derde lijdenszondag.

Vierde lijdenszondag

Zesde lijdenszondag

Zo. 22 mrt
Zo. 29 mrt

Geref. kerk

Zwarte Dijkje

Tijd:

10.00 uur Ds. P. van Dolderen
15.00 uur Ds. P. van Dolderen
10.00 uur ds. A. ten Napel

Zo. 1 mrt

Herv. Kerk
Noordscheschut
/Nieuweroord

Locatie:

Wo. 11 mrt Immanuëlkerk

Ds. G.v.d. Berg – Grafhorst
Ds. N. Noorlander ‐ Onstwedde
Ds. W.J. Bakker
Ds. D. Wolters – Vollenhove
dhr. H. Lowijs
S. Prins ‐ Vriezenveen

Zo. 15 mrt

Geref. Kerk

Zo. 22 mrt

Geref. Kerk

09.30 uur Dienst wordt door club geregeld
19.00 uur Ds J. Zondag ‐ Dedemsvaart
09.30 uur dhr. H. Lowijs

Zo. 29 mrt

Geref. Kerk

09.30 uur Ds. M. Visser ‐ Wezep
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Vierde lijdenszondag
Vijfde lijdenszondag
Zesde lijdenszondag

Biddag voor gewas en arbeid

Vijfde lijdenszondag

Sport en spel voor iedereen boven de 55 jaar
Ben je boven de 55 jaar en hou je wel van een uurtje te sporten met
fitheidsoefeningen en diverse balspelen met leeftijdgenoten kom dan
iedere woensdag tussen 13.30 en 14.30 naar Gymnastieklokaal De
Cirkel, Jan Naardingweg 1, Noordscheschut.
De lessen vallen onder stichting Sport en Beweeg uit Hoogeveen en
worden gegeven door MBvO docent Norbert Baas .
Je kunt gratis een keer kennismaken met de groep en docent en
ondervinden wat we zoal in het uur bewegen en sport doen.
Indien je aanvullend verzekerd bent bij het Zilveren Kruis ( minimaal 2
sterren ) kun je de contributie kosten terug claimen van de
verzekering.
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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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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

Tijd.

Februari 2020:
27‐02 Bingo

Boules Doar

Kantine Boules Doar

20:00

Maart 2020:
06‐03 Bingo
13‐03 Klaverjassen
13‐03 Jamsessie
14‐03 Oud Papier
20‐03 Puzzelavond
20‐03 Klaverjassen
26‐03 Bingo

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

Kantine
Kantine
De Cirkel
Gehele dorp
Kantine

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

Kantine Boules Doar
Kantine Boules Doar

April 2020:
10‐04 Klaverjassen Supp.ver. Voetbalv
10‐04 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
11‐04 Oud Papier
Scholen/muziekver.
17‐04 Mannen Bingo Supp.ver. Voetbalv
23‐04 Bingo
Boules Doar

Kantine
De Cirkel
Gehele dorp
Kantine

Mei 2020:
01‐05 Klootschieten
08‐05 Jamsessie
09‐05 Oud Papier
28‐05 Bingo

Kantine
De Cirkel
Gehele dorp

Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

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

Kantine Boules Doar

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

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

Krakeel 39
7914 TH Noordscheschut
0528–342409 / 06-12608030
info@loonbedrijfmulderij.nl

www.loonbedrijfmulderij.nl

Loonbedrijf Mulderij biedt een divers aanbod diensten zoals:








Aanleg drainage
Grondwerk
Slotenonderhoud
Beschoeiing plaatsen
Maaiwerkzaamheden en bermonderhoud
Aanleg en onderhoud groot groen
Levering van grond en drainage materiaal

