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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:
Vrijdagmorgen 24 april rond de klok van 10:00 uur – situatie:
…Ik ben van nature geen ochtendmens, de dingen komen niet vlot uit
mijn handen in de ochtend en ook betreft praten en regelen ben ik niet op mijn
best voor een uurtje of 11:00. Die nacht ook nog eens een migraine aanval gehad
en daar medicatie voor ingenomen waar je heel duf van wordt. Dus aardig duf,
(maar fris gedoucht deze ochtend) later aan het ontbijt dan anders, komt Roel de
keuken binnen met de telefoon en gebaart dat ik deze moet aannemen. Ik maak
eerst nog een gebaar dat ik daar even geen zin in heb, maar zie dan dat hij zijn
mobiel ook in de hand heeft. Ik maak daarop uit dat Roel zakelijk telefoon heeft en
dan kan ik natuurlijk niet anders dan de andere telefoon even aan te nemen.
Goedemorgen, met Paula Benjamins zeg ik, Goedemorgen u spreekt met de Karel
Loohuis – Burgemeester van Hoogeveen, schrik niet……………… nou dat doe ik wel
en “wat nu” flits er door mijn (duffe) hoofd. Dhr. Loohuis steekt van wal over mijn
vrijwilligerswerk en vraagt of ik daar het één en ander over kan vertellen. Mijn
jongste zoon zegt later dat ik eerst heel erg haspel en niet uit mijn woorden kan
komen, maar heb later toch wat kunnen vertellen ( wat precies dat weet ik al niet
meer 😊 ). Maar op een gegeven moment vraag ik “ Maar waarom belt u
eigenlijk”? Nou ik bel u om u te bedanken voor al het vrijwilligerswerk, te
bedanken, maar dat doe ik niet alleen dat doe ik met heel veel andere enthousiaste
mensen. Ja maar ik bel nu om u en niet alleen ik wil u bedanken maar ook de
Koning…………. De Koning, zeg ik in tranen en toen drong het tot mij door …………
Wat een ongelofelijke verrassing om een Koninklijke onderscheiding te mogen
ontvangen en dit jaar ging dat natuurlijk anders dan anders i.v.m. coronatijd.
Vandaar dat de burgemeesters alle genomineerden telefonische op de hoogte
bracht en feliciteerde. Nadat ik had opgehangen stond nog geen 10 minuten later
mijn jongste broer hier al met een dikke bos bloemen en even niet aan coronatijd
denken ontving ik een hele dikke knuffel, samen even kopje koffie/thee gedronken
en toen ben ik eerst maar eens onze Bendit gaan uitlaten want dat was ook nog
niet gebeurd.
Heerlijk even alles op een rijtje zetten en even lekker een grote ronde door het bos
maken. Net helemaal achter in het bos gaat mijn mobiel. Roel die vraagt of ik wil
terugkomen, iemand wil iets aan mij geven……………….. Ik kom via de dijk
achterhuis en opeens klinkt het uit de tuin……………… VERRASSING OP ANDERHALVE
METER AFSTAND…………. Daar stond familie en namens Plaatselijk Belang Willem
van Engen met een dikke bos bloemen en een heerlijke grote taart. En dan hoor ik
hoe men mij had willen verrassen op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang in
april. Ik zou dan namens de werkgroep van Belevingsbos iets vertellen aan
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genodigde van de Gemeente Hoogeveen, familie en werkgroepsleden zouden dan
in de andere zaal zijn ‘verstopt’ tot het moment daar was.
Voor degene die deze onwijze leuke verrassing helemaal had uitgedacht en
voorbereid natuurlijk ontzettend balen dat het niet door kon gaan. Voor mijzelf
vond ik het niet zo erg want ik hou niet zo van verrassingen  , heb dan de touwtjes
niet in handen en organiseer dit dan ook liever voor een ander. Maar was
ontroerd om te horen hoe een ieder heeft mee gewerkt aan deze onderscheiding.
Dat is gelijk het dubbele eraan want in al mijn vrijwilligers werk wat ik gedaan heb
en nu nog doe, doe ik dit samen met een hele groep enthousiaste mensen. Ik doe al
dit werk echt niet alleen, zou het niet eens willen wat vindt juist het samenwerken
en weer nieuwe mensen leren kennen is voor mij een belangrijke reden waarom ik
zo graag vrijwilligerswerk doe.
En na deze verrassing volgen er de hele dag door op anderhalve meter afstand
korte bezoekjes, heel veel WhatsApp berichtjes, mails, telefoontjes en heel veel
kaartjes en tekeningen. Ongelofelijk wat hartverwarmend. Zo ontving ik van de
Quiltgroep Noordscheschut een prachtige Quiltdeken in echte Hollandse kleuren.
Heel blij mee, ook heel veel bloemen en planten voor buiten, het kon niet op.
Het officiële moment dat ik daadwerkelijk het lintje ontvang, gaat nog plaats
vinden, dit zal waarschijnlijk in het najaar gebeuren.
Dit was één van de dingen die niet door kon gaan betreft corona en inmiddels heeft
heel Nederland en ook Noordscheschut de consequenties ondervonden wat dit
betekent toen wij in Lock Down gingen. Na eerst strengere maatregelen zijn er nu
wat versoepelingen, maar het blijft toch spannend hoe het zich gaat ontwikkelen,
zowel voor de gezondheid als voor de economie. In deze bengel ook een aantal
meldingen hierover zoals betreft de Feestweek.
Er ontstaan door de maatregelen ook hele mooie en lieve initiatieven en mochten
wij als Schutse Bengel daar een handje bij kunnen helpen door publicatie op de
Facebookpagina ( oproepje voor bijvoorbeeld kaartjes sturen of dergelijke) dan
horen wij het graag.
Wij wensen iedereen veel sterkte toe in de deze bizarre bijzondere tijd, blijf
gezond.
Veel lees plezier,
Roel & Paula
www.facebook.com/deschutse.bengel
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Beste Noordscheschutters,
Momenteel leven we in een zeer turbulente periode. Zo hebben we 6 februari te horen
gekregen, dat de gemeente Hoogeveen te kampen heeft met een grote financiële crisis.
En dat de kraan voor de Smederijen wordt dichtgedraaid, we worden geconfronteerd
met een zogenaamde “uitgave stop”. Lopende ideeën, waar reeds toestemming voor is
verstrekt kunnen doorgang vinden. Maar nieuwe ideeën worden voorlopig niet meer
gehonoreerd. Zo was het nieuws.
Grote schrik, want hoe moet dat nu verder met bijvoorbeeld de AED cursussen, of met de
andere goede niet geborgde ideeën die min of meer jaarlijks wel via een formulier
worden ingediend? En wat gebeurt er verder met het voortbestaan van de Smederijen in
het algemeen?
En dan komt 15 maart het bericht dat de gemeente in verband met de Covid 19, het
Coronavirus, de maatregelen zo worden aangescherpt, dat het min of meer de hele
samenleving platlegt. Voorlopig geen vergaderingen mogelijk.
17 maart krijgen we het gunstige nieuws, dat de uitgave stop van de gemeente wordt
beëindigd. Het geld voor de Smederijen staat dus weer ter beschikking.
Hoe verder?
Vooralsnog staat er een vergadering gepland op 4 juni. Of dit haalbaar is, in verband met
het Coronavirus, valt nog niet te zeggen.
Maar we moeten momenteel dus roeien met de riemen die we (niet) hebben.
En dus ook in deze turbulente tijd zijn goede ideeën dus van harte welkom. Gezien de
nieuwe situatie, met onze anderhalve meter samenleving, kan ik me voorstellen, dat er
verscheidene nieuwe ideeën ontstaan. Schroom niet, om een ideeënformulier aan te
vragen, in te vullen en door te sturen naar één van de leden van de initiatiefgroep
Smederijen Noordscheschut. Dit zijn: Hilbert Zilverberg, Jan Vaartjes, Paula Benjamins en
Bert Marissen.
Wil jij ook dat er goed en verantwoord omgesprongen wordt met het geld dat de
gemeente via de Smederijen beschikbaar stelt? Sluit je dan aan als initiatiefgroepslid. Het
kost niet al teveel tijd en zo maak je deel uit van een leefbaarder Noordscheschut. Ook de
jongere dorpsbewoner vanaf 18 jaar is van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Bert
Marissen. bert.marissen@hetnet.nl
Stay safe!
Met hartelijke groet,
Bert Marissen
Namens de Initiatiefgroep Dorpssmederij Noordscheschut
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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, hoe is’t? Ik
gevuule mij lui. Oh?! Lui
is, da’j an’t uutrust’n bint
veurdat a’j muu bint. “Ja
precies, Jannes, dat doe ik
dus, uutrust’n. Wat mu’j
aanders, ie kunt gien kaante
op! Moar we leeft steeds
minder in isolatie.
Eigenlijks vien ik die
aanderhalve meter ok niks,

het dan oaver hebb’n?” “Tja,
woaroaver al niet, Jannes?
De subsidie veur het
Veenkoloniaal gebied?”
“Oh,ja” “Oaver Jaron
Tichelaar in de Tweede
kamer?” “Interessant” “Oaver
Moederdag?” “Mm‐mm”. “Oaver
onze eig’n “wilde zwane”
Annabel Weber die al zeilend
retour mus koom’n van de
Caraïben?” “Tjonge zeg, wat
een inzet.” “Oaver die lui

die ons
toch hold we er ons netties
an.” “Zeg Bartes, ie zeiden
de veurige keer, dat die
rare volksleiders dalijk wel
aanders piept. Nou hef die
Bolsenaro ok Corona…” “Oh
ja? Nou dan is die dalijk
net als Angela Merkel en
Boris Johnson een
ervaringsdeskundige. Moar ik
wol het eigenlijk niet meer
oaver die vervelende ziekte
hebb’n. Ie kunt de
tillevisie niet an zett’n,
of ze hebt et eroaver.
Oervervelend.” “Woar wol ie

de toegang tot het
Kaampbossie hebt af’enömen?
Of die lui die asbest dumpt,
dus de oorzake dervan?”
“Flauwe lieders.” “Oaver
het lintie veur Paula
Benjamins?” “GEFELICITEERD!”
“Of oaver de knuffelberen
actie van fotograaf
Schonewille?” “Creatief” “
Oaver de koningsspeulen in
ons eig’n huus?” “Ieder op
zien wieze.” “Of oaver de
stuntshow veur Rodney
Hassing?” “Lief heur!” “Of
oaver de trogkeer van Alex
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Padding?” “Was die weg dan?”
…of… nog veule meer! Oaver
vanalles, behalve oaver de
Corona! Want de wereld stiet
niet stille, al wilt ze het
oe soms wel doen
geleuv’n...”
Zo,zo Bartes, ie loat er
gien grus oaver gruien en
bint wel goed op de heugte.
Ja, wat dacht ie wat,
Jannes. Wus ie bijveurbeeld,
dat de moanden Augustus en
September in Noordscheschut,
de minst criminele moand’n
bint vanaf 2012 bekeek’n?
Ach nee, mien ie dat? En de
miest criminele moanden dan?
Dat bint Januari en Juli.
Moar eigenlijks ku’j doar
gien touw an
vaste
knupp’n. Ie
mut gewoon
altied alert
op de regels
bliev’n en
goed op oen
spullegies
pass’n. Ja,
natuurlijk Bartes. Ik
begriepe, da’j wel wat
opzuukt ai mut zitt’n
wacht’n. Ja Jannes, ’t Is
een schaande, moar woar: met
een volle flesse wien en een
mooi meid op schoot valt
zölfs het wacht’n niet
zwoar. Moar mij ontbrek het
an die mooie meid, want ik
loop hier nou rond met een
coronabosse hoar. Moar we
goat het niet oaver Corona
hebb’n. Die Jaron Tichelaar

wet zich wel in de kieker te
speulen met zien tweede
kamer plann’n. Mangs is het
zo, dat we de eerste helfte
van ons
leev’n
longert noar
een betere
tweede
helfte. En
mangs is het
zo dat de
tweede
helfte vol is van spiet
oaver verleur’n kaans’n uut
de eerste helfte. Moar die
vlieger lek veur Jaron mit
zien achttien joar niet op
te goan. Ie kunt ok beter
spiet hebb’n van de ding’n
die ai ‘edoane hebt, dan van
de ding’n die ai ‘eloat’n
hebt.” “Ie bint op dreef,
Bartes!” Jazeker! Ai nou
iens kiekt noar Annabel
Weber. Die stiet toch mooi
in de kraante dat ze een
flink stokkie an’t zeil’n is
‘ewest en dat allemoale veur
het milieu. Dan zet ie oe
toch argens veur in! Dat
vien ik nou mooi! Ja, Bartes
de natuur sprek oe wel an.
Zekers, al zegt ze mangs
da’k een vrumde nature
hebbe. Moar beter een kale
kop as hielemoale gien kop,
zul ik bij wieze van
spreek’n moar zegg’n. “Oen
harte giet toch ok
hielemoale uut noar de
natuur, of niet Bartes.”
“Mm‐mm.” “Wat vien ie dan
van dat asbest stort’n in
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ons Kaampbossie woardeur now
de autos’s an de kaante van
de Coevorderstroatweg ‘ezet
wordt?” “Ja, doar zeg ie
zowat, Jannes. Die haalt an
de iene kaante de radicale
Bartes helemoale noar boaven
en die denkt, let wel denkt
dan: Afschiet’n dat volk!
Verdorie, een paar
kielemeter varderop ku’j het
noar de afvalstroate
breng’n. Viemdartig
veierkaante meter ma’j zo
kwiet. Doe dat dan in twee
keer. Moar de doader kan nog
weliens dichterbij woon’n,
dan wij denkt. Misschien wel
om iets uut te lokken. Moar
an de aandere kaante hebt ze
de boel ok verkeerd
af’esleuten. En ter
bescharming van die
persoon’n zul ik zegg’n: Zet
die donderse poal een paar
meter achteruut. Vroag an de
gemiente umme toestemming

veur een mooi parkeerplekkie
veuran. As er nou dooien
valt, umdat ze an de weg
parkeert, ku’j oe dat echt
anreeken’n. Dus ie bint bij
dizze keer ok gewoarschowd.
Iederiene wil ok in dizze
tied graag geniet’n van de
vrijheid die er wel is, die
zwoar bevöcht’n is. Dus die
slagboom mut lös stoan! Ai

radicaal bint, koomt er vake
radicale reacties, ok al is
het in gedacht’n. Moar ik
heb ‘eheurd dat
Noordscheschut ok een

gemienschapslaand is, want
we bint het vake oaver
dezelfde ding’n oniens.
Moar nou heerns; zied ie ok,
dat er genog gebeurd is,
woar een boek oaver te
schriev’n valt? Jazeker
Bartes, we hoalt dus de
oog’n oop’n en geniet van de
ding’n die wieders ok
gebeurt.
Oja! D’r is volk die graag
ons stokkie leest. Ze hebt
dat an de redactie loat’n
mark’n. Bij dizze van harte
bedankt veur oen reacties.
Nou pakt we de fietse nog
e’em. De mazzel!
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Plaatselijk belang Noordscheschut.
In deze bijzondere tijd willen wij als plaatselijk belang van ons laten horen via
deze weg.
Ik zeg, bijzondere tijd, ja voor ons en het treft de hele wereld worden wij
gewezen op een gebeuren waar wij als mens geen antwoord op hebben.
Althans nog niet het middel heeft waar mee wij dit kunnen bestrijden. Er wordt
veel van ons gevraagd. Onze vrijheid van bewegen is nu een zaak van opletten.
Hoe verantwoordelijk voel ik mij a. Voor mij zelf en b. voor mijn naasten. Als je
gezond bent en ook echt zo voelt dan kun je bewegen en dingen doen die
nodig zijn met in acht neming van je omgeving.
Maar en laten wij er van uit gaan dat de aanpak in ons land een goede is. Dat
wij de regels zo die neer gelegd zijn, opvolgen, Hoe lastig het soms ook is.
Ieder mens heeft op zijn eigen manier er mee te maken. Hiermee bedoel ik van
hoe raken de maatregelen je. Vooral economisch gaat het knellen bij een groep
mensen. Dat hier ongerustheid ontstaat, kan ik mij voorstellen. Maar ook
mensen die minder contacten hebben, eenzaamheid, of lichamelijk niet
kunnen verdienen dat de gezonde mens aandacht voor deze groep heeft. Als
Plaatselijk belang kunnen wij als dat nodig is mogelijk een helpende hand
bieden. Al is het maar dat we door kunnen verwijzen naar de hulp die nodig is.
Op het moment dat ik dit schrijf worden de regels wat verruimd. Maar de
beperkingen blijven. Blijf thuis als je niet weg hoeft. Houdt 1,5 meter afstand.
Als bestuur van het plaatselijk belang komen wij niet aan het vergaderen.
Althans niet bijeen.
Telefonisch, app. jes enz. zijn de mogelijkheden voor contact. De geplande
ledenvergadering is niet door gegaan. Wanneer wel?
Toch moeten er zaken geregeld worden. Denk aan het Zwarte dijkje. De
afronding wordt steeds weer uitgesteld. Corona werkt hier ook tegen. Maar los
van dat wij hadden dit allang willen afsluiten. Wij pakken dit dan ook met
gemeente weer op. Afspraken staan gepland.
Is het alleen maar kommer en kwel in deze wereld. Nee gelukkig niet. We
hebben tot op heden prachtig weer en kunnen volop genieten van de natuur
die er voor mijn gevoel schitterend bij ligt. Je hoort de natuur de flora en fauna,
Weinig of zelfs geen witte strepen van vliegtuigen in de lucht. De vogels kun je
meer horen dan in de normale tijd met alle verkeer en geluiden. Wat regen is
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van groot belang voor de groei van de gewassen. Maar ja daar hebben wij ook
niets over te zeggen.
Ook op een andere bijzondere manier werd een inwoonster van ons verrast
met een Koninklijke onderscheiding. Lid in de orde van Oranje Nassau. En als
bestuur Plaatselijk belang zijn wij heel content met deze onderscheiding.
Paula Benjamins – Terpstra verdient deze onderscheiding. Wat zij voor de
gemeenschap betekent heeft onze waardering. Paula is een wakend oog in de
gemeenschap. Signaleert zaken. Pakt zaken op neemt initiatief. Een project als
het belevingsbos is geen kwestie van uren maar iets van maanden zo niet
jaren.
Wij hopen dan ook dat er nog een moment komt dat wij als bestuur pb, dit met
elkaar ook kunnen delen in een bijeenkomst.
Tot zover namens het bestuur Plaatselijk belang Noordscheschut,
Jan Stoefzand tel: 342872

Corona‐update FysioSchoemaker
Molenweg 71A
Tel.343518
Mob.:06‐43453799
Volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol van ons Genootschap mag
ik mijn praktijk weer openstellen voor fysiotherapeutische behandeling.
Ervan uitgaande dat de door mij bestelde PersoonlijkeBeschermingsMiddelen
deze week geleverd worden, bel ik het recente patiëntenbestand voor een
nieuwe afspraak.
Mocht u onverhoopt deze week niets gehoord hebben, aarzel dan niet om
vanaf maandag 18 mei een van bovenstaande telefoonnummers te bellen om
een afspraak te maken.
Met vriendelijke groeten,
Roel Schoemaker
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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

Gymnastiekvereniging Noordscheschut luidt de noodklok

Een noodoproep van het bestuur van Gymnastiekvereniging Noordscheschut.
Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden. Maar na herhaaldelijke oproepen is
hier nog geen gehoor aan gegeven.
In November afgelopen jaar gaf een aantal bestuursleden aan te willen
stoppen en op zoek te zijn naar een mensen die hun plaatsen willen
invullen. Inmiddels zijn ze een half jaar verder en helaas is er nog niemand die
zich heeft aangemeld om de taken over te nemen.
” Voor ons als bestuur zitten wij nu met het volgende dilemma, gaan wij na de
zomer wel starten met het nieuwe seizoen aangezien wij stoppen per 1
oktober. Wat betekend het voor de vereniging als wij stoppen en er geen
nieuw bestuur is? Nogmaals dus deze oproep!!! Wie wil ons overnemen!!! het
kan toch niet zo zijn dat na 50 jaar een mooie vereniging uit het dorp gaat
verdwijnen en zal moeten stoppen. Alleen met de hulp van iedereen kan een
vereniging bestaan
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Contributie speeltuin 2020
De contributie wordt betaald voor kinderen vanaf 4 jaar, die
naar de basisschool gaan, uit Noordscheschut of
omliggende dorpen.
Voor 1 kind € 12,50 euro
Voor 2 kinderen € 17,50 euro
Voor 3 kinderen € 22,50 euro
Voor 4 of meer kinderen €27,50
Voor kinderen onder de 4 jaar vragen wij alleen donateurschap
van 5,- euro per gezin. Dit geldt ook voor opa’s en oma’s.
Je kunt de contributie van 2020 overmaken voor
1 mei op het hieronder genoemde rekeningnummer:
NL17 RABO 0103490019
t.n.v. SPEELTUINVERENIGING NOORDSCHESCHUT.
O.v.v. naam kind(deren) en geboortedatum
Contante betaling van de contributie is niet mogelijk.
Ben je geen lid dan is de entree €1,- per bezoek.
Met vriendelijke groeten, het speeltuin bestuur
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Regels Speeltuinvereniging Noordscheschut Seizoen 2020


Spelen in de speeltuin is op eigen risico.



De speeltuin is toegankelijk voor alle kinderen van de basisschool.

Kinderen jonger dan 4 jaar zijn welkom onder begeleiding van een
persoon van 16 jaar of ouder.


Gratis toegang hebben kinderen die lid zijn (vanaf 4 jaar) of op
bezoek zijn bij een lid of donateur en zelf buiten het dorp wonen.
Donateur zijn (een gezin met alleen kinderen jonger dan 4 jaar)


Kinderen die in Noordscheschut op school zitten dienen zelf lid te
worden.


Kinderen die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen
betalen € 1,00 entree per bezoek


Indien een kind zich misdraagt in de speeltuin kan deze de toegang
tot de speeltuin ontzegd worden.


In het “speelseizoen” dat een kind na de zomervakantie over is
gegaan van groep 8 basisschool naar de 1e klas van het voorgezet
onderwijs heeft het kind dat het gehele “speelseizoen” nog toegang tot
de speeltuin.


De speeltuin mag buiten de openingstijden gebruikt worden voor
een feestje.
Het tarief hiervoor is € 15,00 per dag deel.



‐ 21 ‐

Zwembad regels:
Kinderen zonder zwemdiploma onder de 6 jaar moeten met bandjes
zwemmen onder begeleiding van een volwassene.
 Kinderen zonder zwemdiploma vanaf 6 jaar op eigen risico.
 Niet duiken en niet over de rand lopen
 Het kleine blauwe badje is alleen voor de allerkleinsten en met
begeleiding


Openingstijden:
* Met toezicht door vrijwilliger buiten de schoolvakanties:
Middag
Avond
Maandag
15:15 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Dinsdag
15:15 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Woensdag
13:30 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Donderdag
15:15 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Vrijdag
15:15 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Zaterdag
Zondag
* Met toezicht door een vrijwilliger tijdens de schoolvakanties:
Middag
Avond
Maandag
13:30 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Dinsdag
13:30 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Woensdag
13:30 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Donderdag
13:30 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Vrijdag
13:30 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 20:00 uur
Zaterdag
Zondag
* Zonder toezicht van een vrijwilliger:

Is de speeltuin niet open dan kan de sleutel opgehaald worden bij 1 van
de bestuursleden of 1 van de oppassers. De sleutel zal alleen afgegeven
worden aan een volwassene die dan ook verantwoordelijk is voor het
toezicht op en gebruik van de speeltuin.
Bestuur Speeltuinvereniging ‘’ de Speulplekke ‘
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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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GEEN Stratencompetitie/Feestweek 2020
Helaas gooit het coronavirus ook roet in het eten wat betreft onze
feestweek.
Geen evenementen tot 1 september dus ook geen feestweek.
De voorbereidingen van de stratencompetitie waren al in volle gang
maar de plannen zullen een jaartje de ijskast in moeten. Uiteraard
gaan we ons dorp in 2021 feestelijk versieren zoals dat voor dit jaar de
bedoeling was.

Het thema: TYPISCH HOLLAND blijft gewoon staan voor volgend
jaar.
De evaluatievergadering van september komt te vervallen maar
daarna zullen we in oktober/november weer met de
stratenvertegenwoordigers om de tafel gaan om verder te gaan met
de voorbereidingen.
Naast de stratenvertegenwoordigers waren de leden van de CFN ook
volop bezig met de voorbereidingen van de feestweek. Ook namens
hen willen wij jullie langs deze weg laten weten dat er dit jaar geen
feestweek is. Hoe spijtig we dit ook vinden we zullen onze energie
moeten bewaren tot volgend jaar.
Namens de stratenvertegenwoordigers,
Hilma Hooijer.

REGEN IN APRIL EN WIND IN MEI,
MAAKT DE BOEREN BLIJ.
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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
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De wandel‐/fietsbruggetjes aan het Noord
Onlangs zijn de wandel‐/fietsbruggetjes aan het Noord verwijderd. Er leek enige
tijd niets te gebeuren. Ik kreeg daar vragen over. Ik geef u daarom via deze weg
graag meer informatie.
Deze bruggetjes worden gedeeltelijk vervangen, dat wil zeggen dat de
constructie, de landhoofden en damwandplanken worden vernieuwd. Om kosten
te besparen worden de dekplanken en de leuningen opnieuw gebruikt. Het
leuningwerk is gestraald en opnieuw in de verf gezet en inmiddels weer op het
dek gemonteerd.
De indruk dat er niets gebeurd is niet helemaal juist; er wordt wel aan de
bruggetjes gewerkt, maar dat gebeurt op een andere locatie. De bruggen worden
in Geesbrug opgebouwd waarna ze weer in zijn geheel op de plek teruggelegd
worden. De aannemer is deze week met de damwanden en de landhoofden bezig
zodat de vernieuwde bruggetjes weer op de plek kunnen.
De eerste brug is inmiddels teruggeplaatst en wordt deze week afgewerkt. De
tweede brug wordt volgende week teruggeplaatst en afgewerkt. Als alles volgens
planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind volgende week afgerond.
De vernieuwde bruggetjes behouden hetzelfde karakter maar komen 30 cm hoger
te liggen en worden iets verlegd zodat ze in lijn met het fietspad komen te liggen.
Aanwonenden hebben de gemeente gevraagd of de bruggetjes 30 cm hoger
konden, zodat ze er makkelijker onderdoor kunnen. De gemeente is tegemoet
gekomen aan dat verzoek van de aanwonenden. Het levert namelijk niet alleen
voor hen, maar ook voor de gemeente voordeel op. Bij
onderhoudswerkzaamheden aan de brug kan de gemeente er voortaan
makkelijker bij, wat tijd en geld bespaart. Het hoogteverschil van 30 cm is
eenvoudig op te vangen in het herstraten richting de landhoofden en zal
daardoor geen problemen geven voor de toegankelijkheid voor voetgangers en
fietsers.
Met vriendelijke groet,
Aaf‐Tineke Bisschop‐Hiemstra
CDA raadslid Hoogeveen
E‐mail a.bisschop@hoogeveen.nl
Telefoon (06) 83710827
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Helaas gaat dit jaar de activiteit “Cultuur in de Schuur” niet door. De planning
was om dit eind september te organiseren en wij wilde dit mededelen en een
oproep plaatsen in de Schutse Bengel van maart maar toen gingen wij in
lockdown in verband met het corona virus. Wij hebben de afgelopen maanden
even afgewacht hoe het beleid omtrent corona zou gaan verlopen maar tot 1
september mag sowieso geen grote evenementen worden georganiseerd.
Omdat het onzeker is wat wel en niet mag na 1 september en wij voor deze
activiteit wel een paar maanden aan voorbereidingstijd nodig hebben, is het
besluit genomen om deze activiteit niet door te laten gaan.
Wij wilde zowel Cultuur in de Schuur als Kunstzinnige Tuinen nog één keer
organiseren in najaar 2020 en in juni 2021 dan Kunstzinnige Tuinen. Wij hopen
dat deze wel door kan gaan maar moeten dit afwachten, alles is nu nog te
onzeker. Wij hebben al wel besloten dat als Kunstzinnige Tuinen in juni door
mag gaan wij hier een combi met aspecten uit ‘Cultuur in de Schuur’ gaan
maken. Hieraan denken wij om met de basisschool kinderen een kunstproject
aan te gaan.
Wat kan en mogelijk is zowel betreft corona, maar wij zijn ook afhankelijk van
subsidie geld, hopen wij in het najaar jullie hier meer over te kunnen vertellen.
Met kunstzinnige groeten,

Alie Hekker en Paula Benjamins‐Terpstra
Werkgroep Kunst & Cultuur Noordscheschut
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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.
Lachgas
De raad heeft op 12 maart jongstleden ingestemd met een raadsvoorstel om
het gebruik van lachgas in Hoogeveen te beperken.
Lachgas wordt steeds vaker oneigenlijk als een partydrug gebruikt door vooral
jongeren. In Hoogeveen worden in enkele cafés ballonnetjes met lachgas
verkocht (dat was de situatie voor de sluiting in verband met de corona crisis).
Het gebruik van lachgas brengt de nodige problemen met zich mee zoals
gezondheidsrisico’s, vervuiling en openbare orde problemen.
In de Algemene plaatselijke verordening van Hoogeveen wordt een
“ventverbod” en een verbod op gebruik van lachgas in de openbare ruimte
opgenomen. Venten is het verkopen van goederen van huis tot huis of op
straat zonder vaste plaats. Daarnaast heeft de gemeente andere wettelijke
mogelijkheden om op te treden tegen het verkoop/gebruik van lachgas. U kunt
hierbij denken aan de Drank‐ en horecawet en het verlenen van standplaats‐
en evenementen vergunningen.
De burgemeester heef toegezegd de raad over enige tijd te informeren over de
opgedane ervaringen.
Het corona virus
Na de raadsvergaring van 12 maart kwamen alle raadsvergaderingen en andere
bijeenkomsten stil te liggen vanwege de landelijke maatregelen vanwege het
corona virus.
Online raadsvergaderingen
In de gemeentewet is vastgelegd dat gemeenteraden openbaar moeten
vergaderen en dat de leden bij de vergadering ‘tegenwoordig’ moeten zijn. Dat
laatste wil zeggen dat ze fysiek aanwezig moeten zijn.
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Begin april is een noodwet aangenomen die regelt dat gemeenteraden naast
digitale besprekingen ook digitale stemmingen mogen houden. Hiermee werd
het mogelijk om online raadvergaderingen te gaan houden. Deze online
raadsvergaderingen zijn ook te volgen via
https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/.
Bezuinigingsvoorstellen
Op donderdag 9 april was de eerste online raadsvergadering in Hoogeveen. De
woordvoerders van elke fractie gingen met elkaar in debat over
bezuinigingsvoorstellen voor 2020.
Vervolgens was er op 23 april een online raadsvergadering met alle raadsleden.
In deze vergadering werden onder andere de ingediende wijzigingsvoorstellen
voor de bezuinigingsvoorstellen voor 2020 besproken.
De stemming over deze wijzigingsvoorstellen (en de andere voorstellen) vond
vervolgens per brief plaats. De vergadering zou namelijk (te) lang gaan duren
als elk van de 31 raadsleden online zou moeten stemmen over de 12
ingediende (wijzigings)voorstellen.
In de extra raadsvergadering van dinsdag 28 april zijn de uitslagen van de
stemmingen bekend gemaakt. In deze raadsvergadering bleek dat de
bezuinigingsvoorstellen voor 2020 zonder aanpassingen zijn aangenomen door
de raad.

Met vriendelijke groet,
Aaf‐Tineke Bisschop‐Hiemstra
CDA raadslid Hoogeveen
E‐mail a.bisschop@hoogeveen.nl
Telefoon (06) 83710827
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Beste dorpsbewoners,
Naar aanleiding van een stuk in de Hoogeveense Courant van de stichting
VaarFietstocht is er blijkbaar wat onrust ontstaan over hoe ik om zal gaan met
de dijk langs het kanaal. Deze onrust betreft dan met name 3 dingen:
1. Wordt de dijk afgesloten, 2. Wie verzorgt het onderhoud en 3. Hoe zit het
met het pleintje voor de VaarFietstochten en de brugwachterskeet.
1. De dijk langs het weiland, voorheen van Jan de Goede en het perceel van
voorheen de familie Tichelaar is mijn privé eigendom. In die zin zou ik zelf
kunnen beslissen wat ik er mee ga doen. Nu ben ik niet helemaal van gisteren
en besef ik dat het een gelieve wandelroute voor veel dorpsbewoners is. Deze
wandelroute afsluiten zal ik daarom niet doen. Wel komen er aan beide zijden
hekjes (met dus een doorloop van zeg +/‐ 1 mtr) te staan met daarop een bord
wat vermeld dat je privéterrein betreedt waar een paar regels gelden.
Bijvoorbeeld “honden aan de lijn”, “geen hondenpoep toegestaan”.
2. Het onderhoud. Dat blijft de gemeente verzorgen.
3. Het pleintje. In principe is de stichting VaarFietstocht voor het aanmeren van
de rondvaartboot (in principe 1 of 2 keer per week in het hoogseizoen) en het
uitstappen niet afhankelijk van mijn toestemming. Dit is een zaak van de
gemeente en de provincie. Uitstappen zou net op gemeentegrond kunnen
maar ideaal zou dat niet zijn. Bovendien is de dijk vaak drassig dus ook zo
modderig. Daar komt bij dat de Brugwachterskeet met Dixie velen een doorn in
het oog is, vooral voor de bewoners rondom de fietsbrug. In goed overleg met
de Gemeente, de provincie en de stichting VaarFiesttocht hebben we besloten
er een mooi geheel van te maken. Er komt dus een pleintje waar de keet en
Dixie op kunnen staan, waar de bezoekers van de VaarFietstocht netjes in en
uit kunnen stappen en waarmee aan mijn wens van orde en netheid kon
worden voldaan.
Concreet: de dijk wordt niet afgesloten voor wandelaars, onderhoud is
geregeld en de opstelling voor de keet en de uitstapplek voor de tochten komt
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er keurig uit te zien. Ik hoop dat ik hiermee de onrust die er blijkbaar was heb
weggenomen. Aan de andere kant hoop ik ook dat mijn wensen ten aanzien
van mijn privé‐eigendom gerespecteerd zullen worden.
Ik zou zeggen een prachtige en nette oplossing voor alle partijen, waar ook het
“Plaatselijk belang” van op de hoogte is.
Met vriendelijke groet,
Corn Sok.

Namens de redactie: Familie Sok komt vissers tegemoet.
Er mag straks toch nog gevist worden op een gedeelte van de privé dijk. Het gedeelte
langs het weiland onder de bomen blijft voor vissers open. Er komen nieuwe borden.
Waar straks het woonhuis komt blijft privé en gelden de regels die op bord van
bovenstaande foto staan.
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Namens de werkgroep Belevingsbos Noordscheschut
Na een regenachtig en stormachtige winterperiode is de Lente heel uitbundig
begonnen en staat het bos volop in bloei. Alle bomen zitten nu in het blad en
alle planten in het bos schieten de grond uit en bloeien aan de oevers van de
sloten of langs de wandelpaden. Ook de bloemenstrook op het
evenemententerrein komt langzaam in bloei, elke dag zijn er weer nieuwe
bloemen bij. Je kan nu goed zien wat het snoeiwerk van de afgelopen
winterperiode voor effect heeft. Waar meer licht is gekomen zie je ook meer
een bodembedekking in de vorm van planten of dat er jonge scheuten de kans
krijgen te groeien.
Net in de periode dat na een hele natte februari maand de zon door brak en de
kinderen volop konden genieten in het bos moesten wij begin maart gelijk al
maatregelen treffen i.v.m. corona. Zo hebben wij besloten om de
touwenschommels en het touw over de sloot/boomstam tijdelijk weg te halen.
Dit i.v.m. de hygiëne die wij niet konden waarborgen. De wipwap en duikelrek
maken wij met regelmatig schoon maar vragen van ouders/grootouders hierin
ook hun verantwoordelijkheid. Gelukkig is voor de kinderen een versoepeling
ingezet en wij volgen die nauwlettend en zullen daar ook op inspringen betreft
het spelen in het bos.
Gelukkig is er nog genoeg te doen in het bos zoals verstoppertje spelen of lekker
huttenbouwen. Maar betreft dit laatste willen wij vragen of jullie met de
kinderen willen bespreken wat wel en niet kan betreft materiaal gebruik. Helaas
zijn een aantal aan nieuw geplante bomen gebruikt voor hutten maken. De
takken van deze jonge bomen zijn brut afgebroken en er wordt ook van
‘gezonde’ bomen takken afgezaagd en zien wij ‘onnatuurlijk’ materiaal in de
hutten verwerkt. Voor wat betreft takken gebruiken, er liggen voldoende
afgezaagde takken verspreid over het hele bos die gebruikt mogen worden voor
hutten te maken. En voor gebruik van ander materiaal voor de hut, vraag aan de
kinderen dat als zij stoppen met de hut het materiaal weer mee nemen naar
huis. Nu komt terecht in de sloten of tussen alle planten, dat is niet de
bedoeling.
I.v.m. met een hele natte periode hebben wij woudzand via de gemeente
ontvangen om de wandelpadden te verbeteren. Woudzand heeft een
eigenschap om water door te laten maar niet modderige te worden en op den
duur vermengt het zich goed met de ondergrond en ontstaat er een hard pad.
Maar met dat de vrijwilligers nog bezig waren om die plekken op de
wandelpadden te verbeteren waar het heel slecht was, brak het mooie weer
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aan en volgde er een periode van droogte. Het bos is nu te droog en is het
aangebrachte woudzand net strandzand geworden. Voor een goed resultaat zou
een aantal dikke buien en dat er veel overheen gelopen wordt, een gewenst
effect moeten hebben. Maar dat is voor nu dus even niet zo. De wandelpadden
staan op onze actielijst en wij hebben al enkele suggesties bekeken zoals half
verharding aanbrengen maar mede dat het bos beneden waterpeil ligt is dit
geen optie.
Achter de schermen wordt verder gewerkt aan ontwikkeling van het
Belevingsbos op allerlei manieren. Er wordt in samenwerking met
Landshapsbeheer Drenthe gewerkt uit het beheerplan die zij voor ons op
hebben gesteld. Wij hopen dat de rode wandelroute ( het dorpsommetje)
gerealiseerd kan worden en er komen weer nieuwe (speel) items langs het
Peuter‐ en Kleuterpad. Wie met regelmaat in het bos komt heeft de nieuwe
bankjes gezien en de prullenbakken. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt en
prullenbakken worden door de vrijwilligers met regelmaat verschoond.
Als het kan en mag betreft de versoepeling omtrent corona gaan wij in
september weer een slootjesdag organiseren.
Maar heerlijk wandelen, picknicken op de picknickbankjes en de vele vogels
horen en zien hoe druk ze hebben met hun jongeren is al volop genieten.
Werkgroep Belevingsbos Noordscheschut
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Icare en Noorderpoort samen sterk in opleiden zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers snel inzetbaar voor Icare met versneld leertraject in
skillslab Noorderpoort Assen
Vanaf deze week worden nieuwe zorgmedewerkers van Icare in een
versneld leertraject opgeleid op ROC Noorderpoort in Assen. Dit
leertraject is speciaal voor kandidaten met een zorgachtergrond, die
terug willen keren naar hun vak of de overstap willen maken naar de
wijkverpleging of willen werken op een woonzorglocatie. De ervaren
docenten van Noorderpoort ondersteunen tijdens de praktijkdag en bij
het afnemen van de vaardigheidstoets. Een praktische samenwerking
tussen Icare en Noorderpoort om te kunnen voorzien in de vraag naar
meer zorgpersoneel.
“We ontvangen veel aanmeldingen van mensen die zich willen inzetten voor
Icare,” vertelt Nienke de Waard, strategisch adviseur Leren & Ontwikkelen
bij Icare. “Soms zijn het oud-collega’s die net met pensioen zijn, maar
eigenlijk is de achtergrond heel verschillend. Daar zijn we natuurlijk heel blij
mee, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze enthousiaste
mensen ook op de juiste wijze de zorg kunnen leveren.”
Met het versnelde leertraject worden medewerkers in korte tijd weer
bevoegd en bekwaam en zijn snel inzetbaar. Kandidaten volgen eerst online
een aantal e-learnings en oefenen verpleegtechnische vaardigheden in het
skillslab van Noorderpoort, waar genoeg ruimte is om te voldoen aan de 1,5
m afstand. De toekomstige medewerkers worden één-op-één begeleid door
opleiders en toetsers van Icare en docenten van Noorderpoort om de
volledige breedte van het vak weer te leren. Wanneer zij aan het werk gaan
worden ze gekoppeld aan een buddy voor persoonlijke ondersteuning in het
werk.
Icare en Noorderpoort Gezondheidszorg Assen werken al jaren samen.
Studenten van Noorderpoort lopen stage bij Icare of werken er in de
vakantie.
Hendriëtte Jansen, docent en adviseur contractonderwijs van Noorderpoort
vertelt: “Bij Noorderpoort in Assen hebben we een modern skillslab met 8
bedden en didactisch materiaal om medische handelingen te oefenen. Nu
de ruimte, door het sluiten van de school, leeg staat, konden we deze direct
beschikbaar stellen voor Icare.” Docenten en onderwijsondersteuners van
Noorderpoort stellen zich beschikbaar voor de begeleiding en het toetsen

‐ 41 ‐

van kandidaten. “Een geweldige aanvulling vanuit Noorderpoort, “aldus
Nienke de Waard van Icare. “Zo blijven onze eigen opleiders en toetsers
beschikbaar voor het leveren van zorg.”
De vraag naar zorgpersoneel was al voor de Coronatijd groot, waarbij wel
regionale verschillen zijn. Extra handen zullen de komende tijd nodig blijven
om de -soms uitgestelde- zorgvraag aan te kunnen. De aankomende
vakantieperiode, een mogelijk nieuwe toename van Coronapatiënten en de
uitstroom uit ziekenhuizen zorgen ervoor dat capaciteit een punt van
aandacht moet blijven. Het versnelde leertraject levert een belangrijke
bijdrage om personeel flexibel en vooral vakkundig, in te kunnen zetten.
Het leertraject van Icare wordt, naast de locatie van Noorderpoort in Assen,
ook aangeboden op locaties in Meppel en Ermelo. In Assen kunnen
ongeveer 14 medewerkers per week worden opgeleid. “Een mooi voorbeeld
van kijken naar mogelijkheden, elkaar ondersteunen en versterken. In alle
opzichten een fijne samenwerking, die we ook na de Coronacrisis verder
willen benutten,” besluit Nienke de Waard.
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Jettie Everts
Verl. Hg.v vaart 182
7917 TH Geesbrug
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Huiselijk geweld melden via apotheek
Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld
vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister
Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister
Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP
hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van
huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Als een slachtoffer de woorden
‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil
doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het
codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een
veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden.
Huiselijk geweld melden kan in eerste instantie door telefonisch contact op te
nemen met Veilig Thuis of – bij een levensbedreigende situatie – met de
politie. In sommige gevallen is het voor slachtoffers lastig om te bellen zonder
dat de dader dit merkt, zeker nu iedereen tijdens de coronacrisis zoveel
mogelijk thuis is. Minister De Jonge: “Als het thuis niet veilig is, is deze tijd
extra zwaar. Juist nu mag vrouwen niets in de weg staan om huiselijk geweld
te melden. Iedere drempel om te melden moeten we wegnemen. Het
codewoord bij de apotheek is een extra mogelijkheid voor slachtoffers om
hulp te vragen.”
Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord
noemt. Als een slachtoffer het codewoord ‘masker 19’ gebruikt bij de
apotheek, en alleen is, nodigt de apotheker diegene uit om in een aparte
ruimte samen Veilig Thuis te bellen. Als het slachtoffer samen met een ander
de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis.
Het melden van huiselijk geweld via een codewoord bij de apotheek is al
eerder in een aantal andere landen ingevoerd.
Ben je slachtoffer van huiselijk geweld of heb je vermoedens van huiselijk
geweld in je omgeving? Je kunt iets doen door erover te praten of door advies
te vragen. In alle gevallen kun je via 0800‐2000 terecht bij Veilig Thuis. Ben je
in direct gevaar? Bel dan 112.
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Beste jongere,
De scholen mogen gedeeltelijk weer open en gelukkig mag er weer getraind worden in
de leeftijd t/m 18 jaar, waar de leeftijd t/m 12 jaar zich niet hoeft te houden aan de 1,5
m afstand.
Dit betekent dat vrijwilligers van de sportclubs een drukke tijd hebben, waarbij van
alles wordt geregeld om de trainingen straks veilig in te kunnen richten. En daar
kunnen zij wel wat hulp bij gebruiken! Via het project MDT van SportDrenthe kunnen
jongeren tussen de 14 en 30 jaar zich aanmelden om ons te helpen en daar
vrijwilligersvergoeding voor ontvangen. Je kan helpen op twee manieren:
1. Help een club in deze Corona tijd om de trainingen en alles wat daarbij hoort en
geregeld moet worden goed in te vullen.
2. Zet leden in beweging. Je kunt hier € 50,‐ mee verdienen. Bekijk dit filmpje ‐>
https://www.youtube.com/watch?v=NYamEdCbg8o
Laat weten waar jij op dit moment mee kunt helpen,
Neem contact op met ons op of neem direct contact op met SportDrenthe voor de
invulling van het project via Wineke Holtrop: wholtrop@sportdrenthe.nl
Eventueel aanvullende weetjes/feitjes:
Wist je dit? > Als je een ander helpt, word je daar zelf ook gelukkiger van. Hoe werkt dat?
Door nieuwe dingen te doen, leer je andere kanten van jezelf kennen. Misschien ontdek
je wel een verborgen talent of verandert je kijk op de wereld. Daarnaast geeft het je een
heel warm gevoel om iemand anders op te vrolijken. Doe het dus niet alleen voor een
ander, maar ook voor jezelf!
Feitje: als je iets nieuws leert of een nieuwe ervaring opdoet, komen er geluksstofjes vrij.
Het doen van nieuwe dingen, maakt dus automatisch gelukkig. Daarnaast helpt het je ook
om in contact te blijven staan met de mensen om je heen, iets wat ook weer bijdraagt
aan je geluksgevoel.
Met vriendelijk groet,

Carla Eefting
Opbouwwerker
gebiedsteam Dorpen
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Het Haagje 119

7902 LE Hoogeveen
Tel: 0528 278855
mobiel: 06 – 1092 8119
Mail: c.eefting@swwh.nl
Site: www.swwh.nl

‐ 47 ‐

‐ 48 ‐

‐ 49 ‐

OP DE LENTEDAG WIND UIT NOORD,
BLAAST ZE NOG ZEVEN WEKEN VOORT.
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PERSBERICHT GEMEENTE HOOGEVEEN:
MEVROUW P.L.M. BENJAMINS-TERPSTRA
ROEPNAAM: PAULA
GEBOREN: 31 JULI 1966
WOONPLAATS: NOORDSCHESCHUT (GEM. HOOGEVEEN)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
Uitreikdatum: 24 april 2020
Uitreiking door: Telefonisch door Burgemeester Loohuis
Tijdstip: 10:15 uur
Bijzonderheden: I.v.m. Corona werd het Lintje niet uitgereikt, het officiële
moment zal nog gaan plaats vinden.

Info:
Mevrouw Benjamins-Terpstra is van 1996-2012 betrokken geweest bij de
Christelijke Gereformeerde Kerk in Noordscheschut als clubleiding in het jeugd- en
jongerenwerk voor de leeftijd van 12-13-jarigen.
Mevrouw Benjamins-Terpstra nam als trekker deel aan de groep “Missie Joost”, die
als missie had om na te denken over de structuur, de visie en het doel van het
jeugdwerk.
Men zocht naar werk en spelmateriaal om jonge mensen anders te laten kijken naar
kerk en maatschappij. Voor elke leeftijd werden materiaal en methodes, activiteiten
en onderwerpen verzameld die bij die leeftijd pasten en in een programma gezet
waar iedere jeugdgroep zijn voordeel mee kon doen. Zo ontstond een enorme
hoeveelheid ideeën en mogelijkheden en een goed uitgebalanceerd programma.
Mevrouw Benjamins-Terpstra organiseerde en regelde, zij kwam met (praktische)
ideeën, tips en trucks, zocht materialen, rubriceerde ze en legde een collectie aan
in tientallen boxen en kasten.
Het materiaal werd zo gemaakt dat gewerkt kon worden in blokken van vier weken,
waarbij elk blok werd afgesloten met iets visueels; bezoek van Politie, een dakloze
of een verslaafde. Voor elke jeugdleider lag er een op maat gemaakt pakket klaar
met een daarbij passende afsluiter. In 2009 werd missie Joost afgerond en was er
voor elke leeftijdsgroep een cyclus van vier jaar die steeds herhaald kon worden. Er
was zelfs belangstelling van de landelijke C.G.J.O (Christelijk Gereformeerd
Jongeren Organisatie) voor deze werkvorm.
Thema diensten, festiviteiten en jeugdweekenden werden gelinkt aan het materiaal
en er werd herhaaldelijk een beroep op mevrouw Benjamins-Terpstra gedaan om
e.e.a. toe te lichten. Ook toen het systeem af was bleef mevrouw BenjaminsTerpstra vernieuwen, aanvullen, wijzigen en updaten.
Mevrouw Benjamins-Terpstra is zeker 20 jaar een trouwe bezoeker van de
ledenvergaderingen van het Plaatselijk Belang in Noordscheschut, naast dat ze ook
1 periode van 4 jaar in het bestuur heeft gezeten. Ze is daar het oog en oor voor
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het dorp Noordscheschut en dus ook voor het Plaatselijk Belang. Ze denkt mee,
bedenkt, brengt in, neemt initiatief en neemt zelfs het voortouw in de uitvoering op
tal van bezigheden.
Van 2017 tot heden is mevrouw Benjamins-Terpstra lid van de werkgroep
Belevingsbos Noordscheschut. Begin 2017 werd er het idee geopperd om het bos
achter het dorp om te vormen tot een belevingsbos voor alle inwoners van het
dorp. Mevrouw Terpstra-Benjamins was mede- initiatiefnemer. De werkgroep
Belevingsbos werd opgericht onder de verantwoordelijkheid van het Plaatselijk
Belang. Ideeën werden op papier gezet en er werd overleg gevoerd met
belanghebbende partijen. Aanvragen werden gedaan bij Vitaal platteland, Heidemij
(kern met pit), de gemeente Hoogeveen en Landschapsbeheer Drenthe. Er werden
vrijwilligers gezocht en deze liet men certificaten behalen, zoals het werken met
een motorkettingzaag. Het peuter- en kleuterpad is als een rode draad door het bos
gaat lopen. Twee gemarkeerde wandelroutes zijn aangelegd, waarbij het uitzetten
en de vormgeving door mevrouw Benjamins-Terpstra is gedaan.
Mevrouw Benjamins-Terpstra is ook de drijvende kracht achter de organisatie van
een natuurwerkdag gekoppeld aan de grote schoonmaak dag en wordt afgesloten
met een activiteit voor de jongste inwoners. Ook via scholen weet mevr.
Benjamins-Terpstra velen te strikken. Verder regelt ze bv een bijenhotel, een
insectenhotel, zaait ze bloemen, faciliteert ze mensen tot het ophangen
vogelhuisjes en zorgt ze voor koffie en broodjes.
Vanaf februari 2003 tot heden zit mevrouw Benjamins-Terpstra samen met haar
man in de redactie van De Schutse Bengel. Ze besteedt hier 2 volle dagen in de
week aan Ze verzamelt kopieën en maakt de werkelijke maandelijkse uitgave. Ook
schrijft ze het voorwoord en onderhoud de Facebookpagina van de Schutse Bengel.
Van 1995 tot 2002 organiseerde mevrouw Benjamins-Terpstra samen met de
werkgroep Kinderdagen Feestweek Noordscheschut de kinderdagen in Feestweek.
Hierbij was ze betrokken bij de voorbereidingen en was zij aanwezig in de
Feestweek tijdens de Kinderdagen. Daarnaast heeft zij een aantal jaren Game
Kids, een maandelijks spelletjesmiddag voor basisschoolkinderen, georganiseerd en
de jaarlijkse Filmdag voor de basisschoolkinderen.
Van 2014 tot heden is mevrouw Benjamins-Terpstra betrokken bij het opruimen
van zwerfvuil. 2x per jaar verzorgt ze een ‘Schoonmaakdag’ Noordscheschut
waarbij jong en oud wordt gemotiveerd om mee te helpen met zwerfafval
opruimen, daarnaast neemt ze ook al het zwerfvuil altijd mee als ze onderweg is in
het dorp.
Mevrouw Benjamins-Terpstra heeft ook haar hart liggen bij de Recreatievaart. Ze
heeft oog voor het onderhoud van de aanlegsteigers en voor de omgeving. Ook
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onderhield ze goed contact met de mensen die ingezet werden bij de
brugbediening.
Mevrouw Benjamins-Terpstra is een drijvende kracht achter de versterking van de
leefbaarheid van het dorp Noordscheschut. Ze initieert activiteiten en/of neemt
actief deel aan de organisatie en/of uitvoering van activiteiten die door anderen
worden georganiseerd. Voor het dorp was ze betrokken bij Hartstocht 2007/2008
en vanuit heeft ze de werkgroep Kunst & Cultuur Noordscheschut opgericht en zijn
er vele activiteiten georganiseerd zoals de Top 2000 Quiz, Cultuur in de Schuur en
Kunstzinnige Tuinen. Verder vult ze bijv. de bakken met bloemen rondom de Sluis
in het dorp en loopt zij collecte.
Ook zet ze zich actief en trouw in voor individuen of gezinnen die bijzondere
aandacht nodig hebben.
Mevrouw Benjamins-Terpstra zit ook in de initiatiefgroep Smederijen
Noordscheschut, een groep die zich bezighoudt met het financieel ondersteunen
van ideeën van de inwoners van Noordscheschut, en beheert de website van
Noordscheschut.
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Stroomstoring op eerste schooldag bij basisschool ‘De Regenboog’

Een stroomstoring heeft maandag 11 mei veel improvisatievermogen gevraagd van de
leerkrachten van basisschool ‘Regenboog’ in Noordscheschut. Nauwelijks een aantal
minuten nadat de school begonnen was kondigde zich een stroomstoring aan. En dat op
de eerste schooldag na de sluiting van de scholen na de coronamaatregelen.
Na het sluiten van de scholen half maart was het improviseren en uitwerken voor de
leerkrachten hoe de online en thuislessen vorm moesten krijgen. En dat is na een korte
startperiode goed gegaan. Nadat op 21 april bekend was geworden dat de scholen met
een pakket aan maatregelen weer beperkt open konden, was het wederom weer alle
zeilen bijzetten om plannen te maken en uit te werken. Hoe, dat mocht iedere school
zelf invullen.
Maandag 11 mei kwamen de kinderen na vele weken thuis te zijn geweest weer voor de
eerste keer op school. Dat was voor zowel de kinderen als leerkrachten een spannend
moment. Want hoe zou het allemaal gaan? Maar morgen’s na het eerste belsignaal bij
basisschool ‘De Regenboog’ en de kinderen goed en wel in de klas zaten viel de stroom
uit. Hoe goed de leerkrachten ook voorbereid waren om zowel in de klas en online les te
geven, zonder stroom doen de digiborden en de computers het ook niet. Ondanks dat de
stroom was uitgevallen gingen de lessen zoveel mogelijk door. Wel op een aangepaste
wijze. Wat ook niet echt welkom was: een verwarming die door de stroomstoring ook
was uit gevallen .En dat juist moet gebeuren nu de temperaturen sinds gisteren flink
gekelderd zijn. En daarom waren er extra pauzes om even lekker te rennen en te spelen.
De stroomstoring heeft de gehele lesdag geduurd en werd veroorzaakt door een storing
vlak bij de school. De Rendo werkte met man en macht om deze storing zo spoedig
mogelijk te verhelpen.
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AGENDA
Datum Wat

T.B.V.

Waar

Tijd.

Maart 2020:
ALLE ACTIVITEITEN TOT 1 SEPTEMBER GAAN NIET DOOR IVM CORONAVIRUS

Juni 2020:
13‐06 Oud Papier

Scholen/muziekver.

Gehele dorp

09:00

Juli 2020:
11‐07 Oud Papier

Scholen/muziekver.

Gehele dorp

09:00

Augustus 2020:
08‐08 Oud Papier

Scholen/muziekver.

Gehele dorp

09:00

September 2020: (activiteiten zijn onder voorbehoud)
09‐09 Schutsloop
Schutsloopcommissie Rondom Cirkel
11‐09 Jamsessie
Jamsessie N. Schut
De Cirkel
12‐09 Oud Papier
Scholen/muziekver.
Gehele dorp
12‐09 Slootjesdag
Belevingsbos N‐schut Belevingsbos
Elke maandag
Elke woensdag
Elke zaterdag

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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18:00
20:30
09:00
13:30

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

