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Tot donderdag 30 april!
toe omdat je daar veel beavondshow neer. Kortom, met een gevarieerd programma, het prachtige weer en de vele bezoekers kan de organisatie weer terug kijken op een fantastisch weekend in het fijne Nieuw
Schoonebeek.
Foto’s van het Tuinfeest kunt u terugvinden op http://www.hs-fotos.nl/
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Spelweek 2009

Werkgroep Spelweek.

Activiteitenweekend 2009
Het voetbalseizoen voor de jeugd is afgesloten met een activiteitenweekend. Het thema dit jaar was China. Dit was duidelijk te
zien aan de verschillende lampions die op het terrein hingen en aan de kleding van de begeleiding. Sommige kinderen waren
ook verkleed. Ze hadden zelfs stokjes in hun haar. In teams moesten de kinderen het tegen elkaar opnemen op het terrein bij de
ijsbaan. Hier kwamen verschillende activiteiten aan bod.
Een aantal kinderen die voor het eerst meededen hebben verteld over hun ervaringen:
Alle kinderen zeiden meteen dat ze het leuk hebben gevonden. Volgens deze kinderen waren de glijbaan en het vuurwerk het
leukst. Ook het slapen met zijn allen in een kleedkamer was erg leuk. Het was alleen niet zo leuk dat er steeds kinderen gingen
kletsen, want ze hadden hierdoor maar erg weinig geslapen. Andere kinderen vonden de disco en het kampvuur het leukst.
Uit dit bovenstaande stukje wordt al snel duidelijk dat de kinderen het een zeer geslaagd weekend vonden.
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Hej ‘t al heurd
… dat juf Anny Platzer
op donderdag 2 juli afscheid neemt van de
basisschool. Iedereen
is van harte welkom
om tijdens de receptie
afscheid van haar te
nemen. Deze receptie
is op donderdagmiddag 2 juli van 15.00 uur
tot 16.30 uur in de aula
van de basisschool.
... dat je lege batterijen
en oude apparatuur
kunt inleveren bij de
basisschool.
De school levert dit
weer in en kunnen hiervoor spelmateriaal voor
de kinderen krijgen.
Bij de voordeur van de
school staat een ton
waar u de lege batterijen in kunt doen.

Zoek en win
Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje
met daarin het logo van
deze krant verstopt. Het
is de bedoeling dat u dit
logo zoekt en het bij een
van de redactieleden
afgeeft als u het gevonden heeft.
De vinder krijgt als beloning een overheerlijke
slagroomtaart aangeboden door een van de
lokale bedrijven. Dus
mensen “ogen open!”

RUMAH PEMUDA 1979-1989
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de periode 1979 t/m 1989. Ik zal van 1980 tot
en met 1984 in het bestuur hebben gezeten, maar was over de hele periode regelmatig
aanwezig in de soos.
Wat je het meest bij blijft zijn natuurlijk de tuinfeesten. Na afloop van het concert bleef je ‘s
nachts gewoon buiten zitten. In die jaren had je nog geen last van het broeikas-effect. Om
een beetje op temperatuur te blijven gooide je dan een bankstelletje op het kampvuur. Met
een aantal diehards zat je later met een biertje op het podium en zag je de zon opkomen.
Even later werden nog een aantal mensen uitgezwaaid die op weg waren naar het werk.
Ik ken zelfs iemand (ik noem geen naam) die rechtstreeks vanaf het terrein met een beste
sputter op, op z’n bromfiets stapte en vertrok naar z’n vakantiebaantje, een tuinder in Erica.
Achter in die warme kas is hij vervolgens een uiltje gaan knappen. Maar ja, een uurloon van
één gulden is ook niet bijster inspirerend..
De beroemdste bands die in die jaren optraden waren Wishbone Ash en Ten Years After. De
laatste band heeft ook nog opgetreden op het legendarische Woodstock Festival. Ten Years
After is eigenlijk wel mijn favoriet van alle tuinfeesten. Wat kon die Alvin Lee gitaarspelen!!
Tijdens het concert waren Arthur Heijnen en ik op het PA hokje geklommen en konden
prachtig over de mensenmassa heen kijken richting het podium. Op een gegeven moment
was werkelijk iedereen ritmisch aan het klappen met de handen in de lucht. Een pracht gezicht, echt een kippevel moment. Arthur en ik keken elkaar aan met een grijns van oor tot
oor en we zagen dat het goed was...
Kleine bandjes traden op in de soos zelf, de grotere bands als Herman Brood, De Dijk en
Claw Boys Claw traden op in Lex Heijnen. De Boegies traden ook regelmatig op en ze
maakten zelfs een liedje over Nieuw Schoonebeek: Nieuw Zwijnebeek. In Nieuw Zwijnebeek is het altijd feest! Ook hadden we nog bijna the Police gecontracteerd, vlak voordat ze
zouden doorbreken. We vonden een bedrag van 1600 gulden toch net te riskant..
De films, gemaakt door Frans Veenker, mogen we natuurlijk niet vergeten. In één ervan had
ik nog een rolletje als Wubbo Ockels.
Als ik tijd heb in november, zal ik zeker aanwezig zijn bij het jubileum.
Leo Ruwen

B&B de Dorsakkers
Net aan de grens van het dorpje Schoonebeek richting Nieuw – Schoonebeek, ligt onze
boerderij De Dorsakkers. Piet en ik (Anne-Lise ) hebben deze boerderij gekocht in 2005, met
de ambitie het te verbouwen tot een B&B accommodatie.Tijdens dit enorme project hebben
wij veel ups en downs gekend. Ons doel is nu bereikt en daar zijn we apen trots op! Dit was
ons zeker niet gelukt zonder de hulp van lieve buren uit onze omgeving, vrienden en familie
uit het westen. Bij deze nog dank hiervoor!! Twee prachtige ingerichte appartementen, met
zithoek en moderne badkamer. Een gezellige eetzaal waar een heerlijk ontbijt geserveerd
wordt. Als het weer het toelaat kan er ook buiten lekker in het zonnetje gegeten worden, het
uitzicht op de weilanden maakt dat alles nog lekkerder smaakt! Wij beschikken ook over een
ruime sauna met aparte douche ruimte. Hier kun je onbezorgd een middag of avond lekker
ontspannen. Ook is er de mogelijkheid tot een heerlijke behandeling zoals een lichaam/
voetreflex massage, pedicure. Op verzoek kan er ook een maaltijd geserveerd worden, zoveel mogelijk bereid met zelf gekweekte groenten en kruiden. Onze gasten komen hier voor
rust en ruimte, en de prachtige omgeving. We zien graag dat zij met een tevreden gevoel
naar huis gaan, en later ook
bij ons terug willen komen.
Voor meer informatie, kunt
u onze website De Dorsakkers.nl bezoeken.Ook bent
u van harte welkom om
onze ‘Toko” eens te komen
bekijken.
Piet en Anne-Lise Pijnacker/
de Haas van Dorsser
B&B de Dorsakkers
Europaweg 5
0524 851015
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Groeten uit…………………..Praag!

Hej ‘t al heurd

We krijgen de groeten uit Praag, van Babke Schepers,
Babke is de dochter van Harry en Riet Schepers-Nijenstein.

... dat er twee ideeën bussen in Nieuw Schoonebeek staan? Hierin kan
iedereen ideeën voor de
volgende editie van Hej ‘t
al heurd doen. De bussen
zijn te vinden in de Slim
en in de bibliotheek.
Maar ideeën zijn natuurlijk ook welkom op ons
mailadres.

Fietsen wordt wandelen, diner wordt lunch en dorp wordt stad.
Ahoj! Land in zicht! Tsjechië wel te verstaan! Waarom? Waarom niet! Na mijn afstuderen
heb ik een baan aangeboden gekregen die mij in staat stelde om voor twee noemenswaardige bedrijven te gaan werken terwijl ik ondertussen van het leven als expat kon gaan
proeven. Ik houd me hier bezig met de personeelszaken van Unilever, wat uitbesteed
is aan Accenture. Een heuse kantoorbaan, maar met veel mogelijkheden om me in de
breedte te ontwikkelen. Ondertussen houd ik me namelijk ook bezig met procesverbetering, geef ik trainingen en ben ik betrokken bij het opzetten van een team voor Unilever
België.
Ik ben hier begonnen in November 2008, ernstig bang voor de naderende winter, maar
gelukkig is -10 hier heel wat makkelijker te overleven zonder de regen en wind die Nederland zo kenmerkt. Daarmee niet ontkennende dat het intens genieten was om de eerste
zonnestralen te mogen verwelkomen. De zomer in Praag is namelijk geweldig! Ik ren
van festival naar festival, ben alle biergardens aan het uitproberen en waterfietsen klinkt
plotseling ook erg ‘cool’! Het toeristenseizoen is in volle gang wat op koppen lopen op
de kinderkoppen resulteert. Praag heeft een unieke mengelmoes van bouwstijlen wiens
bezienswaardigheden zich uitstrekken over de gehele stad, maar het echte besef van
de pracht van Praag komt pas als je in het holst van de nacht in alle rust door de stad
wandelt. Oprecht betoverend! Je begeeft je helemaal in andere tijden. Tijden, waarin hakschoenen héél terecht nog niet uitgevonden waren.
Als cosmopolisiche hoofdstad heeft Praag veel te bieden maar het blijft toch echt Tsjechië.
Tsjechië in de zin van de Oostblok vriendelijkheid, de onmogelijke taal en overvloed aan
aardappelen en vlees (een lokale delicatesse is bijvoorbeeld varkensknie). Maar ook het
Tsjechië in de zin van goedkoop en heerlijk bier, entertainment op elke vierkante meter
en elke avond koopavond! De meerwaarde van ergens wonen versus iets bezoeken is
enorm en langzaam maar
zeker leer ik dit land echt
kennen.
Al met al ben ik erg blij dat
ik deze stap genomen heb
en heb ik het maar getroffen met leuke woonruimte,
leuke collega’s en een baan
waarin ik mijn plek heb gevonden (na een half jaartje
wennen aan het ‘echte’ leven). Gelukkig is Nederland
‘om de hoek’ en kan ik daar
af en toe even opladen met
echt brood met echte kaas
en uiteraard met het zien
van familie en vrienden. Ondertussen geniet ik hier nog
even van een (hopelijk) lange zomer, met nog veel tripjes te gaan binnen en buiten
Tsjechië!
Na shledanou! (Tot ziens!)
Babke

... dat na overleg tussen
de Rabobank en de bewoners van het pand van
de voormalige Rabobank
is besloten dat de pinautomaat voorlopig nog
op deze locatie blijft. Ook
heeft de Rabobank toegezegd dat de pin-automaat
in Nieuw Schoonebeek
blijft. Het is nog niet duidelijk of dat op de huidige
locatie zal zijn of dat er
in de toekomst gekeken
gaat worden naar een locatie elders in het dorp.
...dat er nieuwe belijning
op het provinciale gedeelte van de Europaweg
is aangebracht?
Is het u ook opgevallen
dat de lijnen rommeliger
lijken?
Dat komt doordat het materiaal dat gebruikt wordt
nieuw en niet zo dik is als
het materiaal wat altijd
gebruikt werd, dat was
thermoplaat materiaal ,
dit is aggrolemaat.
Door dit materiaal lijkt de
belijning meer open, dit
komt doordat er een parelstrooisel (onder andere
gebroken glas) doorheen
zit. Dit zorgt er voor dat
de belijning ‘s avonds
meer opvalt, wat vooral
voor motorrijders heel
prettig én veiliger is.
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Hej ‘t al heurd
... dat uw oude mobieltjes geld waard zijn?
Het
recyclen
van onderdelen levert
per mobiele telefoon
een vergoeding op voor
Stichting Hulphond.
Dit is erg belangrijk
want het geld is hard
nodig om de honden op
te leiden.
De mobieltjes kun je afleveren bij Anneke Bos
of eventueel bij Mikki.
Kerkenweg 17.
Wilt u nog wat meer
info over Stichting
Hulphond dat kan op
www.hulphond.nl

... dat Dorpsbelangen
iedereen wil vragen om
te helpen ons dorp veilig te houden.
We willen graag op de
hoogte gehouden worden van situaties die
niet veilig zijn zoals bijvoorbeeld loszittende
straattegels, gaten in
het wegdek, niet werkende verlichting of
andere onregelmatigheden.
Komt u dit tegen geef
het dan door aan Marleen Koers telefoon
0524 542293.
Of
mail
dit
aan
h.j.koers@home.nl
U kunt ook de gemeente bellen Tel 0591 68
52 12

Dorpsbelangen informeert:
Kort verslag van de jaarvergadering
van Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek.
Op dinsdag 12 mei werd onder aanwezigheid van 25 dorpsbewoners en een aantal
genodigden in de Dorpshoeve de jaarvergadering van de vereniging voor Dorpsbelangen gehouden.
Nadat de jaarlijks terugkerende onderwerpen als behandeling notulen jaarvergadering 2008, ingekomen stukken en kascontrole 2008 aan de orde waren geweest,
bedankte voorzitter Johnnie Herbers de aftredende bestuursleden Herman Pieper
en Lidy Swieters voor hun jarenlange inzet in het bestuur. Voor hen hebben we helaas nog geen nieuwe gegadigden gevonden; dus wie zich geroepen voelt om ons
te komen versterken, is van harte welkom.
Hierna werd het woord gegeven aan Robert Riksen van de Gemeente Emmen,
projectbegeleider in het inmiddels bij iedereen wel bekende plan Bekel. Hij kwam
dan eindelijk met het goede nieuws; de vlag kan in top; het bestemmingsplan is
rond. Het plan is er doorheen; Gemeente, provincie, waterschap, kortom alle instanties hebben hun goedkeuring gegeven. Concreet betekent dit in grote lijnen het
volgende: de aannemer van het bouwrijp maken van het gebied wordt binnenkort
bekend gemaakt. De verwachting is dat begin juli wordt begonnen met het kappen
van bomen, graafwerkzaamheden etc. Na de zomervakantie volgt dan de 1e uitgifte avond. De meeste van de in totaal 35 kavels zijn in handen van de gemeente
Emmen en een klein aantal is van de familie Bruins. Het bouwrijp maken duurt
ongeveer 3 maanden.
Tot nu toe zijn er ongeveer 15 serieuze gegadigden voor een kavel. Gegadigden
kunnen zich melden bij de gemeente Emmen. Na deze meest positieve mededeling omtrent dit plan sinds jaren, en waar de Dorpsbelangen zich jarenlang zeer
intensief voor ingezet heeft, had Robert Riksen nog allerlei vragen uit de zaal te
beantwoorden en deze werden allemaal naar aller tevredenheid ingevuld. Plattegronden van het plan met ingekleurde kavels werden uitgereikt en door iedereen
aandachtig bekeken.
Ook kwam het succes van de AED cursus nog even ter sprake en dat hier ook weer
een vervolg op komt; inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij Jenny Steffens. Er
komen 2 AED apparaten bij; 1 op het westen en 1 op het oosten. Belangrijke mededeling van Erik Blaauwe uit de zaal was, dat er een heleboel ondernemers op het
dorp deze cursus ook wel gevolgd hebben, wat misschien niet bekend is, bij deze.
Een aantal aanwezigen uit de zaal gaf aan zich mateloos te ergeren aan de slechte
fietspaden, losliggende tegels, defecte straatlantaarns etc. en dat hierop maar niets
of weinig wordt gedaan door de gemeente. Advies van de Dorpsbelangen en van
de aanwezige wijkagente Sabrina Luchtmeijer was dan ook; blijf de gemeente hierover plat bellen, steeds maar weer opnieuw. De urgentie van deze problemen zal
uiteindelijk bij de gemeente gehoor vinden. De aanhouder wint.
Ook zal de wijkagente binnenkort met de dorpsbelangen een ronde over het dorp
maken om alle slechte en gevaarlijke verkeerssituaties in kaart te brengen en hiermee naar de gemeente gaan voor verbeteringsoverleg.
Tot slot kwam nog de vraag hoever het stond met de ontwikkelingen in plan Ans.
Kort werd verwezen naar het onlangs verschenen krantenartikel hierover. Alle opties zijn momenteel nog open. Het plan van sociale woningbouw en starterswoningen op deze plek lijkt echter het meest haalbare. Ook hierop zal binnenkort een
vervolg komen. Niets meer aan de orde zijnde sloot voorzitter Johnnie Herbers de
jaarvergadering en wenste iedereen een wel thuis.
P.S. Wilt u ons steunen in ons werk voor Nieuw Schoonebeek, aarzel niet en wordt
ook lid van de vereniging voor Dorpsbelangen.
Voor Nieuw Schoonebeek, door Nieuw Schoonebeek.
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Gries wies

Kameradentoernooi

Waar gebeurd,
Als er vroeger een jong stel trouwde, ging het eerst naar het
gemeentehuis en dan naar de kerk voor de kerkelijke viering.
Daarna ging het naar het huis van de bruidegom
De buren hadden de boel al wat versierd en alvast het vat
aangeslagen. De gasten kregen eerst koffie met boterkoek
en dan al gauw een borrel. Dat werd ook door de buren verzorgd. Als de stemming er al een beetje in kwam, moesten
ze ”hane halen”. Deze haan moest gehaald worden van het
huis van de bruid. Alle gasten die nog goed ter been waren,
gingen in optocht naar het huis van de bruid, vergezeld door
iemand met een trekharmonica. De haan liep meestal nog
op het hof. Met een beetje haver werd hij in het hok gelokt
en daar kregen ze hem wel te pakken. Direct kreeg de haan
een borrel en vanzelf de gasten ook. De haan werd op een
ladder geknoopt en in optocht ging het weer naar het huis
van de bruidegom. Onderweg werden er liedjes gezongen
zoals, Haantie op een stokkie, hip hap hokkie…. en Oh die
arme hane, wat gie’t dij slecht, wat gie’t dij slecht…..Regelmatig werd er gestopt en kreeg eerst de haan een borrel en
dan ook alle gasten eentje. De stemming steeg naarmate er
vaker gestopt was. Als ze weer bij het huis van de bruidegom aankwamen, moest de bruid de haan keuren. Dat werd
vanzelf een heel positief verhaal. Daarna kreeg een van de
gasten het schort van de bruid voor en deze man, de slager,
moest de haan slachten. De haan werd hierbij aan de ladder
gehangen. Dan werd de haan gekookt op het vuur of ook wel
in de stookpot en als hij klaar was, moest de bruid de haan
in stukjes snijden en aan de gasten verdelen, ten teken van
gastvrijheid. Van dit laaste kwam meestal niet veel terecht.
De haan was dronken en veel gasten ook. Dit spektakel werd
steeds minder gedaan in de loop der tijd en nu is het verboden wegens dierenmishandeling.

Op zaterdag 6 juni werd weer het jaarlijkse kameradentoernooi gespeeld. Door de behaalde eerste plaats in 2008 was
de organisatie dit jaar in handen van Die Naturjungs.
Aan het toernooi namen 9 teams deel. Deze werden verdeeld in 2 poules. De finale werd gespeeld door de winnaars van beide poules, te weten Wonderkracht en Die Naturjungs. De eerste plaats werd wederom veroverd door Die
Naturjungs met een 7 – 0 overwinning. Hierdoor komt de
organisatie van het toernooi in 2010 weer in handen van
Die Naturjungs.
Het kameradentoernooi werd dit jaar afgesloten in de achterzaal van De Spinde m.m.v. de band: “De Redband”.
Na 35 jaren trouw deelname aan het toernooi neemt de
kameradengroep N.C.R. afscheid van het kameradentoernooi. Bij deze wil de organisatie het team bedanken voor de
vele jaren van inzet.
Door de terugloop van het aantal teams willen wij de jeugd
oproepen om (vanaf 16 jaar) deel te nemen aan het toernooi. Voor vragen kun je je melden bij Die Naturjungs.
Bij deze willen Die Naturjungs de spelers, vrijwilligers en het
publiek bedanken voor de inzet. Tot volgend jaar.

VOLKSFEEST 2010
vrijdag 23, zaterdag 24
en zondag 25 juli
Voor alle informatie omtrend Volksfeest 2010 zie

www.nieuwschoonebeek.com

Volksfeest 2010
Hallo Nieuw Schoonebekers.
Hier een bericht van Stichting Volksfeest.
Sinds december zijn wij weer voorzichtig begonnen om ons op te maken voor Volksfeest 2010. Als eerste hebben wij vervanging gezocht voor de bestuursleden die de stichting hebben verlaten. Met de komst van maar liefst 3 nieuwe leden is
het bestuur weer op sterkte. In maart hebben wij een overleg georganiseerd met de buurten. Op deze avond kon iedereen
zijn of haar zegje doen over tal van onderwerpen. Alle opmerkingen en suggesties zijn meegenomen naar de commissies.
Zij zullen proberen om hiermee verder te werken. Op deze avond hebben we, na een inventarisatie, alvast besloten om
Volksfeest 2010 weer als vanouds te beginnen op de vrijdag met als hoogtepunt de optocht en te eindigen op de zondag
met het slotbal. De data voor Volksfeest 2010 worden dan vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juli 2010.
Onze website is inmiddels weer actief en is te vinden via www.nieuwschoonebeek.com
Enkele praktische zaken:
1. Opgave van versierde wagens kan bij Saskia Schnoing (tel 541106) of via de website.
Vermeld ook even het onderwerp. Komen meerdere groepen met hetzelfde onderwerp, dan wordt er contact
opgenomen met de tweede en volgende. Maar we verplichten niemand om een ander onderwerp te kiezen.
2. Opgave voor de zigeunerwegen kan tot 1 september 2009.
In de september vergadering zullen we loten wie de zigeunerwagen mag maken, en krijgen de groepen bericht.
Wanneer je gaat voor de zigeunerwagen is het verstandig om een alternatief achter de hand te houden.
Wij gaan al vast verder met de voorbereidingen van het programma en het vastleggen van muziek en formaliteiten. Hierover meer in een volgend bericht. Iedereen veel succes met de voorbereiding en tot horens.
Het bestuur van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek.
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Tienerwerk
Tienerwerk Nieuw Schoonebeek wil met een groep enthousiaste vrijwilligers activiteiten organiseren voor tieners van 12 tot 16 jaar.
De meeste activiteiten die één keer per twee weken worden georganiseerd, vinden plaats in de dorpshoeve van
Nw Schoonebeek. Deze avonden vinden dan plaats van 19.30 tot 22.00 uur. Daarnaast organiseren wij regelmatig activiteiten buiten de deur. De aanvang- en eindtijd wordt dan aangepast.
Tijdens Tienerwerk wordt de grote zaal van de dorpshoeve gekoppeld aan de Jeugdsoos waardoor we ruimte
hebben voor muziek en spel. Met de jeugdsoos zijn er afspraken gemaakt over de eindtijd van Tienerwerk en de
openingstijden van de soos, deze lopen in elkaar over. Een half uur voor het einde van het Tienerwerk mag de
jeugd van de soos ook naar binnen. Doel hiervan is om kennis met elkaar te maken en samenwerking tussen de
groepen tieners te bewerkstelligen.
In de soos ruimte maken wij gebruik van de muziek installatie en verkopen drinken vanuit de bar. Uiteraard houden ook wij ons aan wettelijke regels als het gaat om verkoop van alcohol. Hiervan is namelijk geen sprake, ook
niet voor de leiding tijdens een activiteit.
Tienerwerk heeft sinds kort ook een eigen website: www.twns.nl
(tienerwerk nieuw – schoonebeek). Hierop staan o.a. foto’s van activiteiten, de agenda, e.d.

AED

Buurtsuper wedstrijd

Er is 1 AED aangemeld in Nieuw Schoonebeek.
Deze AED is gelokaliseerd aan de Huurdemanlaan.

Slim supermarkt gaat meedoen aan verkiezing van
beste buurtsuper van 2009.

Verder zijn er ca. 10 vrijwilligers aangemeld.
In de Europaweg 6; Huurdeman 1x, Boschof 1x, Kerkenweg 1x, De Koele 1x

Onze groothandel van Tol Retail organiseert dit jaar
de Lekker Makkelijk Beste Buurtsuper van 2009 en wij
Slim Supermarkt gaan samen met de leerlingen van
Drenthe College hieraan meedoen.

Vrijwilligers rond een straal van 750 meter van een
AED worden gewaarschuwd. Dit gaat op postcode en
huisnummer.
Woon je buiten de straal van 750 meter van de AED af
wordt je niet gewaarschuwd.
Met deze straal wordt ervoor gezorgd dat de AED binnen 6 minuten aanwezig kan zijn en actief is.
Wordt u opgeroepen maar bent niet thuis, dan kunt u
niet aan de oproep voldoen.
Daarom wordt een aantal van 10 personen gehanteerd
per AED.
De mensen die opgeleid zijn voor AED bediener kunnen zich eenvoudig aanmelden via de website van de
AED-locator.
We hebben hiervoor een gebruikershandeiding.
Het eenvoudigste is als ze deze vraag stellen via onze
website aan het secretariaat.
Er is een brochure te verkrijgen waarin beschreven
wordt hoe de procedure precies verloopt.
Als u meer informatie wilt kunt u altijd weer even mailen.
Met vriendelijke groet
Secretaris Vereniging Hartveilig Drenthe
Sienette van het Hof

De verkiezing vindt plaats over vier ronden in de volgende maanden:
- juni en juli de 1e ronde: nominaties ronde twee.
- juli en augustus 2e ronde: nominatie halve finale.
- september de halve finale: nominatie finale.
- oktober de finale.
De winkel beoordeling worden verricht door een vakkundig jury bestaande uit branche specialisten en bedrijfsadviseurs. Gekeken wordt naar kwaliteit, service
en klantvriendelijkheid.
De buurt speelt mee en maakt kans op een groot
buurtfeest!
Bij deze verkiezing is er naast de vakjury ook een oordeel van de publieks jury. Klanten krijgen de gelegenheid om via www.lekkermakkelijk.nl een stem uit te
brengen op hun favoriete buurtsuper.
Kortom, steun uw buurtsuper en maak kans op een
geweldig feest.
Binnenkort zult u meer informatie over deze verkiezing
aantreffen in de winkel.
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Garage verkoop
Hier is Nieuw Schoonebeek, dierbaar vaderland.
Er werd mij met een lang telefoongesprek gevraagd om uitleg te geven over hoe ik erbij kwam om een garage
verkoop te gaan organiseren in het dorp.
Het idee speelt al 3 jaar door een kennis op Schoonebeek. Met veel informatie van hoe of wat heeft zij mij eigenlijk wel op een idee gebracht. Ik dacht bij mijzelf, waarom niet bij ons in het dorp. Dus het leek mij wel wat.
Het proberen waard.
Maar dit speelt al 2 jaar, ja of nee. Ik heb de knoop maar doorgehakt en ik zie wel wat ervan komt. En waarom
niet, voor het dorp is dit wel een uitdaging om er een gezellige dag van te maken.
Er zal wel wat afgestruind worden naar aanbod en keuze, die er zal zijn op 22 augustus.
Het was toevallig, op de Kerkenweg, de hond uitlaten, dat ik in gesprek kwam met Herman Homan. Een leuk
idee, dus zodoende is Herman ere lid. Opgave was bij hem ook mogelijk.
Opgave was tot uiterlijk 7 juni. Helaas pindakaas. Volgend jaar nieuwe kansen, dit staat al vast, de laatste
zaterdag van augustus. Waarschijnlijk denk ik dan aan kofferbak verkoop, maar dit is nog een idee. (Eerst
volksfeest.) Opgave voor 2010 is vanaf mei.
Nogmaals: 22 augustus ’s morgens van 11 uur tot ongeveer 16 uur staan de garagedeuren en oprijpad open
bij de volgende adressen:

Fam. H. Beukers			
Europaweg 2			

Fam. B. Wubbels			
Europaweg 17			

Fam. M. Striper
Europaweg 69

Mevr. Wubbels			
Europaweg 57a			

Fam. M. Wendker			
Europaweg 101			

Fam. J. Berens
Europaweg 92

Fam. E. Steffens			
Europaweg 110			

Fam. Smit				
Huurdemanlaan 17			

Fam. B. Buter
Europaweg 159

Fam. H. Homan			
De Koele 6				

Fam. H. Schepers			
Molenaarslaan 12			

Fam. J. Herbers
De Vierakkers 23

Fam. T. Veenker			
Van Eklaan 34			

Fam. M. Heijnen			
Kerkenweg 14			

Fam. A. Hoogenberg
Kerkenweg 16

Fam. A. Jonker			
Kerkenweg 18			

Fam. H. Bos				
Kerkenweg 17			

Fam. H. Brockman
Kerkenweg 100

Fam. R. Heller			
De Koele 2				

Fam. J. Schepers
Van Eklaan 18

Tevens is het mogelijk voor kinderen om gratis een kaarsje te maken op Europaweg 69 onder begeleiding van
een volwassene. (kaarsen/decoratiespullen te koop.)
Zo zie je maar weer wat er zich achter de muren van het dorp afspeelt.
Ik heb gehoord dat de deelnemers zelf actief genoeg zijn en dat er aanbod genoeg is. De deelnemers krijgen
een week van te voren bericht hoe ze gekenmerkt moeten worden.
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe,
Ans Heller
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Rij ‘m erin
Rumah Pemuda
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40 jarig bestaan
Rumah Pemuda
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Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor
Hej ‘t al heurd?
Stuur dan een e-mail naar; hejtalheurd@live.nl.
Of doe het in de bus bij Slim of de bibliotheek,
doe dit wel vóór 8 augustus!
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