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Voorverkoop Volksfeest 2015
In 5 jaar tijd verandert er veel, de maatschappij ontwikkelt zich en ook het
volksfeest staat hierin niet stil. Een van deze ontwikkelingen houdt in dat we dit
volksfeest veel digitaler zijn geworden. Waar het voorheen bij een website bleef
hebben we dit keer een uitgebreide website en een actieve facebookpagina. Op
deze manier kunnen we via facebook vragen rap beantwoorden en geïnteresseerden snel en regelmatig op de hoogte houden van wat er speelt rondom het
volksfeest. Ook proberen we zoveel mogelijk zaken via onze website te regelen.
Zo moeten deelnemers van de optocht en de straatversiering zich opgeven via
de website, kun je een advertentie op onze eigen marktplaats zetten en foto’s
uploaden via onze website.
Een andere grote verandering is dat de voorverkoop dit volksfeest ook via een
webshop op nieuwschoonebeek.com plaatsvindt. Een aantal voordelen hiervan
zijn dat je dan verzekerd bent van een ticket of ander artikel (Op=Op) en dat
bezoekers rustig kunnen kijken wat we aanbieden voordat ze bestellen. Een
ander voordeel is dat wij daardoor van te voren weten welke aantallen wij moeten bestellen en daardoor de prijzen in de voorverkoop aanzienlijk lager kunnen
houden. Het zal zich dus zeker lonen om alvast in de voorverkoop te reserveren!
Hoe werkt onze webshop?
De webshop werkt op basis van reservering, je plaatst een bestelling via onze
webshop, vervolgens ontvang je een bestelbevestiging op het opgegeven emailadres. Op deze orderbevestiging staat wat je precies hebt besteld en wat je
moet betalen. Bewaar deze goed! Op donderdag- en vrijdagavond 25 en 26 juni
en zaterdagmiddag 27 juni kun je in de kantine van V.V.Schoonebeek je bestelbevestiging inleveren en de bestelde artikelen ophalen en betalen.
Einde voorverkoop
De voorverkoop loopt t/m 31 mei.
Dit betekent dat vanaf 1 juni
de reguliere kassaprijzen
gaan gelden.
Een aantal artikelen
(mits niet uitverkocht) kunnen
dan nog tot 15 juni via de
webshop gereserveerd worden.
Daarna zal de verkoop via
de webshop stopgezet worden
en kunnen toegangskaarten
en T-shirts, zolang de voorraad
strekt, alleen nog tijdens
het volksfeest aan de kassa
gekocht worden.
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Vervolg voorverkoop volksfeest 2015
Wat is er allemaal te reserveren?
DVD:
Net als voorgaande edities zal er ook een DVD-registratie van het volksfeest 2015 gemaakt worden. Alle
festiviteiten, optredens, wedstrijden, versierde straten en andere feestelijkheden zullen in beeld gebracht
worden. Veel leuker nog is misschien nog wel het vastleggen van “Nieuw Schoonebeekers” op film. Markante gezichten of spraakmakende uitspraken. Leuk voor nu maar nog veel leuker voor de toekomst!
Parkeer-/Toegangskaarten:
Op vrijdag 17 juli vanaf 06:30 uur zijn, i.v.m. de optocht, alle toegangswegen richting Nieuw-Schoonebeek
afgesloten. Met deze kaart heeft u toegang tot het dorp tot uiterlijk 08:30. Bij het ophalen van de kaarten
geeft u ook het betreffende kenteken door. Er zijn een onbeperkt aantal kaarten te bestellen voor uw vrienden, familie of kennissen. Vergeet ook niet de chauffeur van uw praalwagen als deze van buiten het dorp
moet komen!
Helikopterrondvlucht:
Ook dit volksfeest kunt u de lucht in met een helikopter! Geniet alleen of samen met uw partner, vriend of
familielid van een mooie helikoptervlucht. Voel hoe het is om heerlijk vrij te kunnen vliegen en kijk uit over
het mooie Nieuw-Schoonebeekse landschap! Ook erg leuk als cadeau voor uw partner, vrienden of familieleden.
T-Shirts:
De T-Shirts zijn verkrijgbaar in verschillende maten voor zowel kinderen, mannen als vrouwen. De voorzijde
heeft een borstlogo en de achterzijde heeft een groot opdruk.
Losse tickets en passé-partouts:
Voor elk evenement zijn er losse kaarten te reserveren in onze webshop. Passe-Partouts zijn er voor de
diehards, zodat je verzekerd bent van toegang tot alle evenementen. Let op! Alle losse tickets en passepartouts worden verkocht voor 2 leeftijdscategorieën: t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder. Bij de ingang wordt er
streng gecontroleerd op leeftijd. Neem dus altijd ook je ID-kaart mee. Als je geen ID-kaart kunt tonen of als
je kaarten hebt voor de verkeerde leeftijdscategorie wordt de toegang geweigerd en moet je aan de kassa
nieuwe kaarten kopen voor de juiste leeftijdsklasse.
Tickets Seniorenbrunch:
De tickets voor de seniorenbrunch noemen we nog even apart omdat deze i.v.m. het inkopen van drink- en
etenswaren alleen in de voorverkoop via de website verkrijgbaar zijn tot 1 juni. Er is dus geen kassaverkoop voor deze tickets. Toegang vanaf 55 jaar en ouder!
Vragen?
Mocht je een vraag hebben over de webshop of andere zaken die met het volksfeest te maken hebben?
Stuur dan gerust een mailtje naar info@nieuwschoonebeek.com

Volksfeest 2015: Uitleg verzekering

FAQ Optocht Volksfeest Nieuw Schoonebeek

Tractoren die verzekerd zijn om op de openbare weg te rijden kunnen volstaan met een melding bij
hun verzekering, toch?
Ja, dat kan. Je moet het wel melden bij de verzekeraar omdat in een optocht rijden niet standaard verzekerd is. De verzekeraar wil dit dus weten. Altijd melden dus!! En…
Let wel , u dient aan te geven dat de optocht door Duitsland gaat.
En als ik iets anders gebruik dan een tractor? Is dat dan wel verzekerd?
Alle gemotoriseerde voertuigen die op de openbare weg rijden dienen verzekerd te zijn. Ook in een optocht. Bij gemotoriseerde voertuigen kun je denken aan:
•
Auto of motor
•
Tractoren
•
Scooters of bromfietsen
•
Zitmaaier
•
Of zelf gebouwd gemotoriseerd voertuig
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Vervolg Volksfeest 2015: uitleg verzekering
Ik heb navraag gedaan bij mijn verzekeraar en deze wil mijn gemotoriseerde voertuig niet verzekeren. Wat nu?
Dit is een veel voorkomend antwoord van de verzekeraar. Het risico van deelname aan een optocht met
tractor of een ander gemotoriseerd voertuig vinden ze te groot. Ook is Duitsland niet verzekerd. Daarom
heeft de Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek een oplossing gevonden. Een collectieve optocht verzekering. U kunt uw voertuig voor de optocht dus via de Stichting verzekeren.
Zijn er voorwaarden aan verbonden? Of kan ik met alle voertuigen gewoon verzekeren bij de collectieve verzekering?
Als aanvullende eis wil de verzekeraar dat u in het bezit te zijn van een bewijs ven technische deugdelijkheid. Dit is een lichte keuring waarbij keken wordt naar;
•
Frame
•
Motor en brandstof systeem
•
Kracht overbrenging
•
Assen en ophanging
•
Rem inrichting
•
Stuur inrichting
•
evt. koppeling met aanhanger
Kunnen we daarvoor naar elke willekeurige garage gaan?
Wij hebben garage bedrijf Eilering te Schoonebeek bereid gevonden om deze keuring uit te voeren.
De monteurs van Eilering komen dan langs bij uw bouw locatie om de keuring uit te voeren.
Zorg er voor dat uw voertuig een stukje kan rijden voor de remtest.
Opgave via telefoonnummer 0524 531376, mobiel: 06 51292121 of via mail. Ronald.eilering@hotmail.com
Even doorgeven welke datum en uw bouw locatie.
De kosten voor deze keuring zijn 20 euro en in overleg met Eilering wordt na aftrek van de gemaakte kosten de rest geschonken aan een goed doel.
Ik heb een voertuig waar een APK bewijs bij zit. Moet ik dan ook nog een bewijs van technische
deugdelijkheid hebben?
Nee, als u een geldig a.p.k. bewijs heeft dan is een extra keuring echt niet nodig. U kunt uw voertuig dan
verzekeren op de collectieve verzekering van Stichting Volksfeest.
Moeten we dan verplicht bij de collectieve verzekering van Stichting Volksfeest?
Nee hoor. We bieden u de mogelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u een eigen
verzekeraar hebt die uw motorrijtuig voor de gehele optocht (dus ook in Duitsland) wil verzekeren, dan mag
dat natuurlijk! Wilt u geen gebruik maken van onze collectieve verzekering dan dient u tijdens het ophalen
van de startnummers het verzekeringsbewijs van uw voertuig te overleggen.
En, indien van toepassing, het bewijs van technische deugdelijkheid.
De kosten voor de collectieve verzekering zijn ongeveer 90 euro per voertuig en is 1 dag voor en 1 dag na
de optocht geldig.
De wet verplicht u om gemotoriseerde voertuigen te verzekeren, maar denk ook zelf eens na over de gevolgen van een eventueel ongeluk en de daaruit voortvloeiende schadeclaim.

Volksfeest 2015: Een tipje van de sluier...

Volksfeest 2015 “Van niets tot iets” (deel 3)
Wat gaat de tijd toch snel. Nog eempies en dan zit wie op oese karre. Ja wat het gaat worden dat gaan we
niet verklappen. Het is de bedoeling dat je gaat raden welke groep dit dagboek heeft bijgehouden. In de
vorige hej ’t al heurd stonden al de eerste aanwijzingen.
Het thema van onze karre kan het best omschreven worden met :
“d’r is een tied van komen en d’r is een tied van goan”
Bij de laatste vergadering hadden wie afsproken om elke zaterdag na de middag aan de karre te gaon
warken. En zo als bie elke kameraden groep het zelfde is: de echte knutselaars (de kerels die wat met de
handen kunt maken) ben er al om 1 uur. Zo rond de koffie pauze, rond 3 uur, komen de kerels die wel willen maar die niet weet waar ze moeten beginnen. En de kerels die helemaal niks kunt (behalve bierdrinken
en chips eten) die komt om half vijf. In het verleden werd hier wel eens over geklaagd onder mekaar maar
die tied is west. Iedereen draagt op zijn of haar manier haar steen bij. Het motto van de eerste jaren “winnen is belangrijker dan meedoen” hebben we de laatste keren al ingeruild voor “relax geen stress”.
Hieronder een kort interview van één van de karrebouwers tijdens de koffiepauze:
“Hé hé wat is onze wagen dit keer toch weer barre mooi. Wij weten al zeker dat we ‘s middags in de tent op
het podium moeten komen. En je kunt wel nagaan waarom. Ja en doar proat wie elke zaterdagmiddag al
even over “hoe goan wie stoan en woar besteed wie het geld an”. Omdat wij het zeker weten kunnen we t
ook wel van te veuren opmaken.
Zaterdagmiddag ik vind het geweldig. Voor de koffie lijkt het wel een soort nieuwsuur. Je kent dat wel van
de TV om 22.00 uur. Het hele dorp neemt wie dan even deur. Ene keer begint wie op het oosten en dan
weer op het westen. “woar ging de ziekenauto gister noar toe?” en “wat speult oes eerste elftal (soms) toch
best” ….”
Het is half vier het wordt tied dat wie weer wat gaan doen anders kunnen we nu beter de koffie inruilen voor
een flesse bier en dat was toch nog niet de bedoeling. Een deel van de groep is bezig met het prepareren
van één karre om tijdens de optocht een sanitaire stop mogelijk te maken (lees: toilet in te bouwen) een
ander deel van de groep is aan de andere karre aan het prutsen.
Rond 5 uur is het mooi geweest en is het tijd voor bier drinken.
Hieronder opnieuw een kort interview van één van de karrebouwers:
“Tijdens het bierdrinken gijt ‘t ook weer mooi. Dan lijkt het net op SBS 6. Je kent dat wel van de TV om
22.30 uur. Je kunt ook wel merken dat er dan een versnapering is genuttigd met een beetje spraakwater.
Het wordt allemaal wat losser. Sommigen bent noar de paasbult geweest. En andere dag wast ‘t weer taai.
Een vast onderwerp is ok wie gijt met wie. Dat heb wie zien op TV en dat bespreekt wie dan ok maar. Wat
er uut komt kan ik beter niet op papier zetten. Dat kan oes achtervolgen”
De volgende keer goat wie weer verder los maar doar heb wie t de volgende keer maar over …
Groeten de karrebouwers

“Tied van komen en een tied van goan”

16 mei radio uitzending Hemmeltied vanuit Nieuw Schoonebeek
Op zaterdag 16 mei komt Rtv Drenthe met het radio programma Hemmeltied naar Nieuw Schoonebeek .
De Dorpshoeve wordt deze zaterdagochtend tussen 10 en 12 omgetoverd tot radio café waar vele interessante gasten en onderwerpen de revue zullen passeren. Tijdens het afgelopen 200 jarig bestaan paste het
niet in de agenda van het populaire radioprogramma. Toch willen zij graag met ons dorp terug blikken op
het geweldige eeuwfeest . Maar nu het geliefde Volksfeest voor de deur staat zal daar ook op vooruitgeblikt worden. Het hilarische spel, de tweestrijd, zal gestreden worden door een team van 200 jaar Nieuw
Schoonebeek en een team van het Volksfeest. Gasten o.a. Saskia Boelsums, Karin Troostgeschenk en
Carmina Burana zingt. Het hele dorp is uitgenodigd om deze ochtend de live uitzending bij te wonen, dus
komt het zien en beleven op zaterdag 16 mei in de Dorpshoeve tussen 10 en 12 uur!

Hej ‘t al preuft??
De titel doet misschien wat ouderwets aan, dit is
de inhoud van onze borden echter absoluut niet!
Wij, 4 dames afkomstig uit Nieuw-schoonebeek en
Coevorden, vormen sinds ruim een jaar een eetclubje. Allen met een totaal andere achtergrond,
elkaar vooraf niet eens allemaal kennend, maar
verbonden door een passie voor koken en lekker
eten!
Elk seizoen spreken we bij 1 van ons thuis af en
zorgt ieder voor een deel van het diner. Liefst met
producten uit dat seizoen en soms zelfs eigen
kweek!
Tot nu toe blijkt dat we juist niet voor veilige en
bekende recepten kiezen, maar graag de uitdaging aangaan en nieuwe dingen willen proberen.
Hierdoor komen er, al zeggen we het zelf, echte
culinaire hoogstandjes op tafel waar we U tegen
zeggen! Kleur, geur en smaak vormen een geheel
en onze passie proeven we daarom zeker terug.
Hoe fijn is het om dat met elkaar te kunnen delen
en om van elkaar te kunnen leren... Heel fijn en
vooral ook gezellig!
We zeggen daarom ook proost en eet smakelijk
allemaal!!!
Anneke, Monique, Anita en Rianne

HELP ONS!!
Beste mensen bovenstaand leest u in het kort onze
noodkreet voor nieuwe leiding bij de verkenners
van St. Willehadus. We zijn namelijk dringend op
zoek naar mensen die mee willen helpen met de
scouting-avonden op vrijdagavond en de organisatie van het zomer- & winterkamp.
Het aantal leiders is de afgelopen 2 jaar behoorlijk
gedaald omdat er een aantal mensen gestopt zijn
en er zich geen nieuwe mensen gemeld hebben.
We doen daarom nogmaals een beroep op u!
Het is echt niet zo dat je gelijk elke vrijdag mee
moet helpen, ook mensen die om de week kunnen,
of 1 keer per maand zijn enorm welkom.
Op dit moment komt het te vaak voor dat we niet
met voldoende mensen zijn om de vrijdagavonden
te organiseren en te begeleiden. Daar komt nog bij
dat er na de vakantie nog een aantal leiders gaan
stoppen omdat het door drukke werkzaamheden of
het krijgen van kinderen niet langer meer te combineren valt met de scouting. Ook omdat sommigen
al meer dan 15 jaar als leiding geholpen hebben
en het tijd wordt om het over te dragen aan nieuwe
leiders.
Nogmaals Help Ons! en kom eens langs op de
vrijdagavond of neem contact op met iemand van
de leiding. Uw hulp is echt hard nodig!!!
Met vriendelijke groet,
Marije Wemhof
Susanne Herbers
Lizanne Blauwgeers
Renske Loves
Leonie Wendker
Leon Herbers
Heiny Wendker

Bedrijf van deze maand:
Snackbar de Spinde
De taart is dit keer gewonnen door Roxanna. Zij vond het logo bij de basisschool aan een boom geprikt. Roxanna heeft er voor gekozen om samen met
haar klas op de foto te gaan. Groep 7 had geluk omdat ze niet alleen een winnende klasgenoot hadden maar zelf ook met de neus in de frikandellen vielen.
Arjan Scherpen kwam met een heerlijke hapjesschaal naar buiten met snacks
voor alle kinderen.
Roxanna, geniet van de taart!

Herinneringen aan de oorlog door dorpsgenoten
Bevrijding op vrijdag 6 april 1945

Het dagelijkse leven in Nieuw Schoonebeek was rustig kabbelend de WO-II doorgekomen. Natuurlijk waren niet alle
voedingsmiddelen te krijgen; moesten de huizen ’s avonds verduisterd worden en er op je woorden gelet worden
want niet iedereen was te vertrouwen, maar echt spectaculaire dingen werden er niet beleefd. Het was dan ook geen
plaats van enig belang voor de vijand. Het was meer een doorgangsplaats naar elders. Af en toe werd een vliegtuig
uit de lucht geschoten, die dan tollend in duizenden brandende stukken de aarde bereikte. Dat gaf natuurlijk wel de
nodige commotie.
En ook werden er in de herfst van 1944 jonge, sommige nog maar 17 jaar oude, Duitse soldaten voor een poosje
ingekwartierd bij de boeren. Overdag hielden ze zich o.a. bezig met geheime trainingen, waar niemand getuige van
mocht zijn. Zo werd er b.v. in het bos van Lubbers, Europaweg 225, geoefend met een kanon. Deze jonge soldaten
spraken over hun heimwee en we merkten hoe ze hun meerderen wantrouwden.
Natuurlijk was er ook van alles tekort in het dagelijkse leven, maar de meeste mensen konden zichzelf redelijk voorzien in hun dagelijkse behoeften en wat er over was werd gedeeld. Aan het eind van de oorlog werden veel hulpbehoevende kinderen uit de Randstad liefdevol opgevangen in de boerengezinnen. Door bemiddeling van de kerk werd
er voor hen een goed opvangadres gevonden. Tot op de dag van vandaag zijn daar warme contacten aan overgehouden.
Toen brak het voorjaar van 1945 aan en al enige tijd gonsde het al rond dat de Canadezen niet ver meer weg waren.
En eindelijk, op de avond van donderdag 5 april 1944 zagen we het gebeuren dat aan de overkant van de beek, in
het Duitse Neuringe, de Canadezen hun kampementen opsloegen. We zagen ze vanuit Nederland aan de Duitse kant
van de beek bij de vele kampvuren hun potjes koken. De volgende morgen, vrijdag 6 april trokken dan eindelijk de Canadezen via de grens bij Twist ons dorp binnen en was de bevrijding van Nieuw Schoonebeek een feit. Lang bleven
ze niet, want de bevrijdende klus was nog niet geklaard en de tocht naar het Noorden werd snel vervolgd.Omdat ze
Engels spraken en wij niet, waren er nagenoeg geen gesprekken mogelijk met elkaar. Op de plek van de voormalige
melkfabriek was er gelegenheid om ruilhandel met ze te voeren. Al hadden we niet veel te ruilen. Wel werden er veel
sigaretten uitgedeeld en zijn er mede daardoor veel jongelui gaan roken.
Die dag, vrijdag 6 april, trokken een groot aantal bewoners in een soort van processie een aantal malen van het westen naar de grens en weer terug als teken van vreugde op de bevrijding.
Een klein aantal NSB’ers werd opgepakt en naar de openbare school op het Westen gebracht, waar ze enige tijd
werden opgesloten. Naar gelang hun fanatisme in de oorlog werd bepaald of ze spoedig werden vrijgelaten of doorgestuurd werden om berecht te worden.
We trokken die dag ook met een aantal jongelui de grens over om bij Twist de Canadezen tegemoet te gaan. Daar zagen we hoe de Canadezen voorop hun jeeps Duitse soldaten geboeid hadden. Deze gevangen soldaten werden als
een menselijk schild gebruikt om te voorkomen dat de Canadezen doelwit werden van de Duitsers. Dit maakte diepe
indruk op ons.
De meeste Duitse soldaten waren al enige dagen daarvoor vertrokken uit Nederland. Op ingevorderde paarden,
wagens en fietsen zagen we ze wel voorbij komen. Toen de Canadezen Nieuw Schoonebeek doorkwamen zochten ze
met name de turf- en bolsterbulten op en schoten met hun geweren daar dwars doorheen, omdat deze bulten vaak als
schuilplaats diende voor achterblijvende Duitse soldaten.
Een klein aantal Canadese soldaten bleef nog een dag of wat langer en hadden ook een kampement opgeslagen aan
de overkant van Europaweg 231, fam. Veenker. Daar zagen we ze een werpspel spelen met een ovale bal. Jaren
laten realiseerde ik me dat er American Football gespeeld werd.
Langzaam maar zeker keerde het normale leven weer terug in ons dorp.
Herinnering van G.W. Veenker (90 jaar)

De bevrijding van Nieuw-Schoonebeek
Er is mij, Jo Harbers, gevraagd of ik iets op papier wilde zetten over de bevrijding van Nieuw-Schoonebeek (voor ‘Hejt
al heurd’).
Omdat ik nog maar 12 jaar was, weet ik er zelf niet zo heel veel van. Mijn zus, Clara Bosman-Harbers, heeft toen wèl
een dagboek bijgehouden vanaf zaterdag 31 maart 1945 tot eind april 1945. Hiervan zal ik het één en ander proberen
op papier te zetten.
Zaterdag, 31 maart 1945
Op 31 maart, paas zaterdag, was er al iets gaande in het centrum van Nieuw-Schoonebeek. Er stond een auto van
Duitsers, en er waren veel Duitse soldaten, onder andere bij Hein Levelink (nu Frank Steffens) 24, en bij Borgman (nu
Harm Striper) 65. ’s Middags hebben geallieerde jagers een Duitse auto beschoten, die reed tussen Steffens en H.
Husen (nu Geert Schepers). Bij H. Husen zijn nog kogels naar binnen gevlogen door de voordeur, maar niemand was
geraakt. De auto was finaal kapot geschoten.
Tegen de avond kwamen 2 Duitsers eieren ‘schooien’, we hebben ze 10 stuks meegegeven.
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Vervolg van de vorige pagina...
Zondag, 1 april 1945
Onder de vroegmis zijn alle fietsen bij de kerk door Duitse soldaten weggehaald. Deze fietsen hebben ze gestald bij
Borgman (nu H. Striper). Na veel overleg met de Duitsers konden we de fietsen weer ophalen indien ze ander vervoer
konden krijgen.
Nu, dat is gelukt, zodat ’s avonds de fietsen weer opgehaald konden worden.
Maandag, 2 april 1945, tweede paasdag
De meeste mensen gingen lopend naar de kerk.
Onderweg kwamen ze een grote groep Duitse soldaten tegen. Ze hadden wagens bij zich met paarden ervoor. Bij
Schepers (Rikken) hebben de Duitsers een paard meegenomen, en een mager paard achtergelaten. Ze hadden
gezegd dat hij in Meppen zijn paard weer kon ruilen, maar Schepers mocht met dat magere paard niet de grens over.
Dus…, helaas.
De Duitsers trokken vaak ’s nachts richting de grens, en roofden bij mensen die de stallen niet hadden afgesloten. Bij
Husen hadden ze een varken gestolen, bij H. Blaauwe ook een varken en bij Toller 20 kippen. Bij weduwe Pieper hebben ze een kalf, en bij Jan Lammers een koe meegenomen.
De hele avond gingen de wagens met Duitsers met paarden ervoor richting Duitsland. Op de wagens werd van alles
meegevoerd, waarschijnlijk gestolen onderweg.
Dinsdag, 3 april 1945
De hele nacht reden wagens met Duitse soldaten de grens over, terwijl de soldaten bij de boerderijen langs gingen,
om te kijken of er wat te halen was.
Woensdag, 4 april 1945
’’s Morgens kwam er een Duitse auto onze weg op, en vertrok even later weer. Maar later kwamen er 10 vrachtwagens onze weg op. Deze moesten allen onder dak staan, bij ons en bij Dirkes. Het waren 9 vrachtwagens, die op
gaspotten reden. Deze werden gestookt met hout en kolen. De hele dag waren er geallieerde jagers in de lucht, ze
zochten waarschijnlijk naar die auto’s.
De soldaten gingen eerst eten en daarna slapen in het hooi. Tegen de avond moest die ene auto op benzine de
anderen aantrekken, en naar de straat weg slepen. Daarna zijn ze vertrokken richting Meppen. Maar 10 minuten later
werden ze al onder vuur genomen door de geallieerde jagers….
Donderdag, 5 april 1945
In de namiddag kwamen er drie Canadese tanks over Neu Ringe naar de grens, en reden ze verder het dorp in.
Overal liepen de mensen naar de straat, en ze gingen met vlaggen zwaaien. Tegen 17.00 uur kwamen er nòg meer
tanks en auto’s de grens over, en waren we bevrijd van de Duitsers!!
Vrijdag, 6 april 1945
Er kwamen nog véél meer tanks en auto’s, die aan de kant van de weg een plek vonden. Ze waren van plan richting
Meppen te gaan, maar de weg voorbij het Zuid-Nord kanaal was zo slecht, dat ze er niet door konden. De weg werd
met puin en boomstammen weer begaanbaar gemaakt. Toen ze er weer door konden, draaiden de tanks over de klinkerweg, die daarna óók haast onbegaanbaar werd….. tanks van ca 50 ton!!
Woensdag, 11 april 1945
’s Avonds kwamen een tank en gevechtsvoertuigen bij ons de weg op rijden. Het waren soldaten die gevochten hadden bij Zwolle, en nu even rust nodig hadden – ca 30 soldaten. Ze vroegen aan moeder en Clara en Marike Harbers
of ze voor hen de was wilden doen – voor zeep zorgden zij wel. Moeder, Clara en Marike hebben de hele dag staan
wassen om hun kleren weer schoon en droog te krijgen.
’s Avonds kwam Ab Thiele vertellen dat er bij Scherpen in het bos Duitsers zaten. Nu – 5 soldaten erop af. Ze hebben
nog flink geschoten, maar geen Duitser (meer) te bekennen. Alléén vonden ze 2 nieuwe Duitse fietsen. Deze hebben
de soldaten verkocht voor spek en eieren. Onze Herman heeft er één gekocht, en Ab Thiele ook.
Ik heb er zelf nog lang plezier van gehad – kon de fiets fijn gebruiken om op fiets naar school te gaan.
Verder kan ik me herinneren dat – als er een auto stopte – men er gauw naar toe ging met eieren, om deze te ruilen
voor sigaretten of chocolade.
De weg moest helemaal herstraat worden, om er weer fatsoenlijk over te kunnen rijden.
Dit zijn wat fragmenten, uit het dagboek van mijn zus, Clara Bosman-Harbers, met hier en daar nog wat aanvullingen
over wat ik me zelf nog kan herinneren.
Jo Harbers

Waterprojecten in Coevorden en Emmen opnieuw bekeken
Waterschap Vechtstromen heeft besloten om een aantal plannen in de gemeenten Emmen en Coevorden
opnieuw tegen het licht te houden. Het gaat om plannen voor de waterberging bij Ossehaar en Weijerswold
en voor het Schoonebeekerdiep, Loodiep, Oosterhesselse Landen en Sleenerstroom. Deze plannen zijn in
de jaren 2006-2009 ontwikkeld samen met bewoners en gemeenten om wateroverlast in de toekomst tegen
te gaan, rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering.
Vechtstromen wil zich herbezinnen op deze plannen omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe je omgaat met
de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast ziet het waterschap ook mogelijkheden om kosteneffectiever te werk te gaan. Dit is belangrijk voor het waterschap omdat het stijgingen van de waterschapsbelastingen wil beperken. Dat het waterschap daarbij verantwoordelijk is voor het op orde hebben én houden van
het watersysteem staat daarbij voor Vechtstromen buiten kijf.
Vechtstromen is nu bezig om te kijken welke alternatieven er zijn om op een verantwoorde manier wateroverlast te voorkomen en wat daarvan de kosten zijn. Dit kan er toe leiden dat een aantal van de eerder
genoemde plannen later, anders of mogelijk niet zullen worden uitgevoerd. De planning is dat in oktober
2015 duidelijkheid ontstaat over de gevolgen van deze herbezinning op de plannen in Emmen en Coevorden. Verdere planontwikkeling is dan ook uitgesteld tot oktober. De periode tot oktober staat in het teken
van het verkennen van alternatieven. Dit gebeurt nadrukkelijk in samenspraak met alle destijds betrokken
partijen. Wim Stegeman, verantwoordelijk bestuurslid van waterschap Vechtstromen, heeft onlangs in de
bestuursvergadering van de Verenging Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek, een uitgebreide toelichting
gegeven op de stand van zaken en de aanpak.
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Dorpsbelangen.

Gekke Hoedenmaker Theefeest van Millybels Bakclub
De Millybels Bakclub Nieuw Schoonebeek organiseert Zaterdag middag, 27 Juni 2015, een ¨Gekke Hoedenmaker Theefeest¨ bij de Gerardus Majella school, vanaf 14:00. Een dag gevuld met gezelligheid en
heerlijk gebak door de bakclub chefs. En niet te vergeten, tafels aangekleed met mooie decoratie volgens
ons thema. Ons theefeest is open voor iedereen, dus kom gezellig met vrienden of familie samen met ons
smullen.
We zien jullie graag verschijnen met een leuke of grappige hoed, het is natuurlijk niet voor niets de theefeest van de gekke hoedenmaker :-)
Er zijn een aantal leuke prijzen voor de leukste hoeden. Er is voor iedere categorie een prijs - oma’s/mama’s, opa’s/papa’s, onderbouw en bovenbouw. (Een hoed is niet verplicht, wil je echter mee doen voor een
leuke prijs is een hoed wel nodig).We hebben een leuk menu samen gesteld met per persoon 3 zoete en 3
hartige gebakjes, broodjes en natuurlijk heerlijke scones met aardbeien jam en slagroom. De bakclub chefs
maken al dat lekkers voor u klaar!
Kaarten zijn vanaf nu te reserveren via info.millybels@gmail.com / whatsapp 0642942361 / facebook
https://www.facebook.com/Millybels.catering
Kaarten zijn te reserveren tot Zondag 31 Mei 2015, maar wees er snel bij want we hebben een beperkt
aantal kaarten. OP=OP Kaarten ophalen/betalen bij de Millybels Bakclub in Juni, bij de Gerardus Majella
school, datum/tijd wordt via mail doorgestuurd aan degene die kaarten gereserveerd hebben.
Prijzen: - 6 euro (2-12 jaar) en 10 euro (volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar).
Ons theefeest wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, dank aan:
Bouwbedrijf Striper en Zn, Coop Compact Weiteveen, Sharon De Thuiskapster, Harriette Bruggink Pedicure
en de Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek

Hoe is het om lid te zijn van de St. Willehadus groep?
Pietje Potent zong het al in zijn alom bekende piraten klassieker, bij de verkenners moet je zijn. Al komt
de rest van zijn lied vrij weinig overeen met de werkelijkheid. De werkelijkheid is, dat in een tijd van technologische vooruitgang en social media er steeds minder behoefte is voor kinderen om daadwerkelijk nog
echt naar buiten te gaan en de wereld te ontdekken. Wat in mijn ogen jammer is, want wat is er nou mooier
dan met je vriendjes en vriendinnetjes de buitenlucht in te gaan en spelletjes te spelen zoals smokkelaar
en douane, broodjes bakken boven een kampvuur en om stiekem veel langer op te blijven tijdens zomerkamp? Zelf ben ik als klein jongetje begonnen bij de welpen en ben ik uiteindelijk geëindigd bij de Verrow’s.
Een lange weg die niet iedereen volgt of afmaakt, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want aan het
einde van de rit heb je een hutkoffer vol met mooie herinneringen aan de doordeweekse spelavonden en
de onvergetelijke kampen.
Naast de gebruikelijke fietstochten, zwemmiddagen en alle andere activiteiten op het zomerkamp is er een
Duitse traditie die de avonden toch ineens een stuk spannender maakt.
In Duitsland bestaat nog steeds de traditie ‘Fahne klauen’ (vlag jatten). Dit houdt in dat een groepje jongens/meisjes aangekondigd en soms ook onaangekondigd je vlag probeert te stelen in ruil voor een kratje
bier of een andere tegenprestatie. Dit maakt een avondje kampvuur toch extra spannend, want elk geluid
in de bossen kan een potentiële vijand zijn. Dus loop je toch wel een beetje gespannen met je zaklampje
richting de bosrand om te kijken of er daadwerkelijk iemand loopt.
Zo is het ons ook vorig jaar gelukt om de Verkenner vlag te beschermen tegen een stormvloed aan Duitse
vijanden.
Helaas komt er aan al het moois een einde en was mijn tijd bij de Verrow’s afgelopen. Maar toen ze me 2
jaar later vroegen of het mij leuk leek om leiding te worden. Hoefde ik geen moment te twijfelen en zei ik
gelijk ja. Want het zou zonde zijn dat de kinderen van nu niet kunnen meemaken wat wij als oudere generatie meegemaakt hebben, alleen omdat er geen vrijwilligers zijn. En als ik eerlijk ben, is leiding zijn misschien nog wel mooier. Want als je dan die stralende gezichten ziet weet je precies waar je het voor doet.
We zijn zelfs een degelijke tentamenhulp, een tijdje terug had een Verrow een Nask toets waarin hij zeer
weinig vertrouwen had, dus we zeiden: ‘Neem het boek maar mee, wij helpen je wel.’ Een week later kreeg
hij zijn cijfer terug: een 7,8. Hij was ons eeuwig dankbaar, want hij zag er eerst gigantisch tegen op. Zulke
momenten geven je toch een soort van voldoening, dat alles wat je doet ook gewaardeerd wordt.
Op het moment zijn er 3 verschillende groepen, de Welpen, de Verkenners en de Verrow’s. De Welpen is
voor de jongeren onder ons die nog op de basisschool zitten. De Verkenners is voor iedereen die de basisschool heeft verlaten, maar nog geen 16 is. Iedereen die leeftijd van 16 heeft bereikt mag naar de Verrow’s.
De avonden verschillen natuurlijk per groep en het programma wordt aangepast aan de leeftijd van de
kinderen. Soms worden alle groepen bij elkaar gegooid, zoals bij een vossenjacht in Emmen. Omdat het
steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te krijgen gaan de Verkenners en de Verrow’s 1x in de 2
weken samen, waarbij de Verrow’s fungeren als hulpleiding.
U heeft op een van de voorgaande pagina’s een oproep kunnen lezen van de verkennerleiding die dringend op zoek zijn naar extra hulp.
Buiten dit alles om hebben we ook nog onze klussengroep, bestaande uit oud leiding en handige vaders.
Deze groep zorgt voor het onderhoud van en rondom de blokhut, wat ook hard nodig is. Ook zijn zij de
bedenkers en ontwikkelaars van de HULP(Houd Uw Lichaam Proper), deze heeft u misschien al gezien bij
het 65 jaar jubileum of op het zomerkamp. Bestaande uit meerdere kranen en spiegels om je lekker op te
kunnen frissen, en met klap op de vuurpijl een douche MET warm water. Een flinke luxe dus als je midden
in de bossen bent. En om met de tijd mee te gaan ook een oplaadstation voor meerdere telefoons.
Johan Bos

Man Ho Man!
Leven in een mannenwereld is geweldig! Ik weet er alles van, want ik heb 4 broers (en 1 zus).
Ik kreeg verkering met jongens; verloofde me met 1 ervan en uiteindelijk trouwde ik de beste vent die ik
kon vinden en met hem kreeg ook nog eens 4 jongens. Zonen grootbrengen, dat kon toch niet zo moeilijk
zijn.
Wij waren ook niet al te streng voor het viertal. Daarvoor zijn wij, Herman en ik te lui. Onderhandelen deden
we graag met ze, met in de wetenschap dat wij toch het laatste woord hadden. “Hoe laat denk je thuis te
zijn? 1.00 uur? O’ ik dacht 12.00 uur. Nou, dan gaan we toch tussenin zitten: 0.30 u!.” Later, toen er geen
tijden meer golden was het ten strengste verboden om ’s nachts lawaai te maken, want pa en ma wilden ‘s
nachts niet wakker liggen van de jongens. We telden ’s morgens wel de jassen en schoenen onder aan de
trap.
“Try before you die” is een van onze leefregels (uiteraard binnen kaders). Ze moesten zelf leren c.q. ondervinden hoe de wereld in elkaar steekt en als je daarbij dan weleens een deuk oploopt, dan leer je daar
weer van. En ook op het gebied van drank, drugs, Rock & Roll en Wilde Wiev’n, deden we niet al te moeilijk. Ze mochten alles proberen, maar dan later wel met ons bespreken hoe het was gegaan. Dus het effect
van een jointje, een pilletje, liefdesverdriet, teveel drank hebben ze allemaal ondervonden. En naderhand
bespraken we of het de moeite, tijd en geld waard was geweest en of ze hun moeizaam verdiende centen
en energie daaraan wilden besteden. Dat leverde vaak, tijdens het avondeten, enorme discussies op tussen de jongens onderling. Wij, de ouwelui, hielden ons wijselijk stil, al klapperden we af en toe met de oren.
Intussen leerden de broers elkaar onderling een mooi levenslesje. Een leukere opvoedingsmethode is er
niet, als de ene zoon een stommiteit beging en de 3 anderen hem bestempelden als “grote loser!” Dat
werkt 100 x beter dan een preek van ons, de ouwelui.
En ja, ook bij ons heeft de politie weleens middenin de nacht met veel kabaal voor de deur gestaan omdat
1 van de 4 broers iets had uitgevreten wat niet mag in Nederland. En “ Als de kat van huis is” , werden er
ook stiekem thuisfeestjes gegeven die totaal uit de klauwen liepen en waarbij de gasten in hun onderbroek
op de Kerkenweg stonden te dansen. Terwijl zoonlief die het feestje had georganiseerd inmiddels van
ellende onder bed was gekropen omdat hij de zaak niet meer onder controle had en daar in slaap was gevallen. De volgende morgen moesten de drank- en bierflesjes uit de sloot geraapt worden en de gebakken
eieren uit de boom geschud. Als ouders hoor je dat dan allemaal als je weer thuiskomt; het leed geleden
was, en de rommel al lang weer opgeruimd.
Jongens gaan gemakkelijk met elkaar om. Zijn ze klein en hebben ze ruzie, dan slaan ze elkaar om de
oren; ze draaien zich om en spelen weer verder. Als puber delen ze een harde beuk uit en het probleem
is opgelost. En nu, twintigers, wordt er niet meer geslagen en gebeukt, maar wassen ze elkaar verbaal de
oren. Als ze elkaar nu nodig hebben gaat er een groepsbericht rond en mobiliseren ze zich om elkaar te
helpen.
Inmiddels is het 4-tal volwassen, wereldwijs, vol zelfvertrouwen en zelfstandig. Ze trekken de aardbol rond,
maar komen ook graag thuis, liefst tegelijkertijd, en houden iedereen (ongevraagd) op de hoogte hoe de
wereld in elkaar steekt.
En als donderslag bij heldere hemel kondigde de nieuwe lichting Homannen zich dit jaar aan met een jongste mannelijke telg, kleinzoon Melle!
4 zonen en 1 kleinzoon, wat een rijkdom. Er zijn mensen die minder geluk hebben!
Riet

Activiteiten in de Zwarte Racker
Op 14 mei serveren we na het succes van vorig jaar weer een 3 of 4 gangen aspergeavond. Aanmelden
verplicht
Dan zal op 16 mei Alice Springs optreden. Deze rockband met Ierse invloeden zal vanaf 22.00 optreden.
Kaarten € 5,- .In de voorverkoop bij de Slim supermarkt en De Zwarte Racker( www.alicespringsmusic.
com)
Op 31 mei organiseren we een gezellige muzikale voorstelling, verzorgd door het unieke showgezelschap
”Showidee”, die je mee terug neemt in de tijd. Aanvang 14.30 entree € 3,- incl.kop koffie/thee(www.showidee.info)
Voor meer informatie voor deze activiteiten kunt u ons bereiken om : 0524-855755 of www.dezwarteracker.
com

Groeten uit....
Onderstaand bericht is een vervolg op onze rubriek Groeten uit.... We blijven op zoek naar mensen uit
Nieuw Schoonebeek die in het buitenland wonen, maar hebben geen namen meer. Dus heeft u contactgegevens voor ons? Graag aanmelden bij de redactie. Gebleken is dat deze rubriek erg gewaardeerd wordt
en nu willen we ook ex- Nieuw Schoonebekers vragen die ergens in Nederland wonen om hun verhaal te
vertellen. Dat mag over hun jeugd in Nieuw Schoonebeek gaan, maar we willen ook graag lezen over hun
huidige bezigheden. Onderstaand verhaal is in het “Nei Schoonebeeks”, maar dat is absoluut geen voorwaarde van de redactie.

Dag beste Nei Schoonebeekers,
An mie werd vroagt um een stukkie te schriev’n veur “Hej ‘t al heurd”.
Ut gung um een verhaaltie over Nei-Schoonebeekers die buutn’ ut dorp woont.
Ik vind dat hartstikke leuk umdat ik meisytal mit un goed gevoel terugdenk an ut dorp. Ok kom ik nog regelmatig bie mien familie en soms bie wat besunders.
Eem’ veurstelln’: ik bun Harman van Rikkn’Toon en Blauw’Lena en hab altied woont an de Van Eklaan nr. 1.
Inmiddels bun ik 58 joar en woon noe in Hilversum.
As ik denk aan mien tied as kind komt noar veurn’ dat ut bie os thuus altied gezellig was. Wie waar’n mit 7
kindern’ en een hond. Oes pappe was bakker en warkte bie Piepergeert. Oes mamme had het druk mit oes
en ut huusholdn’ Dur waarn’ altied vrienties over de vloer. Wie speulden bijna altied buutn’; in de speultune
(vrogger was hier ok een groot voetbalveld en in de winter de iesbane). Hier heb ik achter een stoel leern’
schaatsn’. Ok gungn’ wie veul ut veld in of de gruinte. D’r was altied wal argn’s wat loos (combain’ bie BatsienHain, heui haaln’, overstroomingn’ van de Beke, suldoatn’ die langsreedn’, pastoor sien bos, de smederij, palingvissn’ in de Beeke, etc. Wie stooktn’ turf en hulpn’ oes pappe mit turf stoekn en turf haal’n mit
peerd en waagn’ en ok wal is zunder peerd. Mit ome Frans gungn’ wie wal is zwemmn’ bie de Boo of wie
gungn’ op de fietse nor Zandpol.
Tuus mussen wie ok altied mithelpn’ mit tuune umspittn’, ut huusholdn, wortels schraapn’, boonties puntn’.
Wie haddn’ altied verse groente uut eign’ tuune. Mit oes pappu gungn’ wie op fietse nor ut voetbal en in de
rust kreegn’ wie un krokkettie. Groot feest. Toen ik 10 joar was kreegn’ wie un televisie (wie habt de hele
dag nor testbeeld keekn’). Doarveur keekn’ wie altied bie Ome Frans. Wie zaatn’ doar gewoon mit 20 kindern’ te kieken’.
Op de kleuterschole en lagere schole haddn’ wie grote klassn’ mit 45 tot 50 kinder. Ik herinner mie de juffrouwn’ Schrijvers, Bosman, Imming en de meesters Tebbe, Renardus en Wieringa. Het was altied drok.
Besunder was mien eerste film. Die was mit kerst bie Steffens Jan. Ik was 6 jaor. Ut was een kerstfilm over
het paard Withaar. Ik kwam in troan’ weer nor buutn.
Speciaal was de sexuale voorlichting van de zwarte meester in de 6e klasse. “Wie weet wat dit is?” Op het
bord staat in letters van een halve meter: KUT.
Bie mie zaatn’ in de klasse: Harry Schepers, Henry Schepers, Henk Visser, Ad Prins, Harry vd Laan, Harry
Lubbers, Alfred Lammers, Sinie Schulte, Grietje Ruwen, Monique Kemme, Marjan Berends, Gerard Helmich, Martin Levelink, Ida Bakker, Joop Hemme, Johnny Westdijk, Annette Beerlink, Annelies Berends,
Marianne Gahler, Theo Veenker, Tonny Husen, Annette Anbergen, Marian Overberg, Sjonnie Bos, Harrie
Streuer, Harry Temme, Greetje Beerling, Greetje Heijnen, Ik bun de helft eem’ kwiet. Sorry.
In mien vrije tied was ik bie de welpn en later bie de verkenners. Ik bun nog een paar joar vaandrig west.
Prachtig waarn’ de avontuurn op kamp mar ok in het dorp. En de acties um de kas te spekkn’ (kerstukkies
verkoop en euliebollen bakkn’ in de frituur van Annie Huser).
Vanaf mien 12e/13e begun de muziek te kieteln’. De halve dag zaatn’ wie mit een transistor an het oor mit
NDR2, Veronica en Noordzee. Op mien 12e was ik mit mien kammeroad Harry in de jeugdsoos in de oale
boerderij van Rozeman. Wie werdn’ weer wegstuurd. Kom over 4 jaor mar weer. Wie zaagn’ schilderijen
van naakte fraulie an de muur. Nog nooit zo wat zien. En sie kustn’ mekaar door ok nog.
Op mien 15e won ik een dj wedstrijd in Rumah Pemuda en vanaf toen was ik dagelijks in soos te vindn’.
De soos en alles dr’ um hen is altied belangriek veur mie west. En eigenlijk nog steeds. Ik denk met veul
plezier en trots terug aan al die mooie avontuurn’ met vriendn’ en vriendinn’. Eem’ een kleine greep: 4 x
in het weekend volle bak (100 - 150 man) in de soos (van 07.00 – 11.00), voetbalinterlands, , tuunfeestn’,
dauwtrappen mit 200 man, nor festivals mit 3 bussn’, spellegies mit koninginnedag, kerstdiners, spooktochtn’ en natuurlijk legendarische concertn’ zoas Livin Blues en Dr. Feelgood bie Lex Heinen, Ten Years
After en Claw Boys Claw achter de soos, Pigmeat en de Boogies in de soos en bie ut sportveld Ramones
en Iggy Pop.

Vervolg vorige pagina...
Zeer speciaal en roemrucht waarn’ de activiteiten van de St. Tuinfeest Rumah Pemuda. Besunder vond ik
dat wie alles op touw zettn’ mit vrijwilligers. Dr’ zat en zit ongeleuflijk veul power in ’t dorp.
Besunder vind ik het fenomeen “Kammeroadengroepn’”. Zoas in Nei Schoonnebeek sie je dat nargns’. Ik
was bie de New Clean River en heb mooie herinneringn’ an biljartn’ bie Lex, waag’n bouwn’ Volksfeest,
allerlei feestn’ en sporttoernooin’, etc. Al was ik gien stervoetballer, wel was ik een steunpilaar bie Schoonbeek 5. In mien carriere heb ik 1 x scoort. Memorabel vund ik ok de kampioenschappn, van Schoonebeek1.
Gigantisch feest int dorp.
Wat ik achteraf ok apart vond was dat wie an de grens woon’. Je had sjans over de grens, um 22.00 gung
de slagboom dicht en um 06.00 weer los. Regelmatig gungn’ wie illegaal. De kummiezn’ greepn’ oes vaak
in de kladdn’ .Wie gungn’ uut in Twist (Twist Again), Meppen en Lingen (Rockfabrik) en af en toe nor een
Schutzenfestje.
Noa de lagere schoale heb ik Mavo en Havo doan in Coevordn’ en doarnoa nog een paar joar noar de PA in
Emmen um schoolmeester te wordn’, Dat was nie mien ding. Ik kun ok wal schier reekn’ en handel en heb
toen vanaf mien 20e 4 jaor warkt op de ABN bank in Amsterdam.
De activiteitn’ in de soos en deurum hen pastn’ beter bie mie dan ut wark op een bank. Doarum besloot ik
doar mien wark van te maakn. In Groningn’ heb ik studeert veur Sosjaal Kultureel Warker tussen mien 24e
en 28e. Mit dut diploma heb ik ongeveer 15 joar warkt in de gemeente Schoonebeek en Emmen en later
Deventer.
Op een gegeevn’ moment had ik ut jeugd- en jongernwark en het opbouwwark wal sien en wol wat anders.
Ik kwam in Utrecht bie de verslavingszorg. Eerst bun ik door 8 joar teamleider west in 4 gebruukersruumtes
in en rond Hoog Catharijne. Bie os kwaamn’ daag’lijks 350 verslaafden um hun heroine en cocaine te gebruukn. Bedoeling hiervan was um de gigantische overlast trug te dringn’, veiligheid trug’ te brengn’, en de
leefomstandigheedn’ te verbeetern’. Dut is oes oarig goed lukt, wie kreegn’ hierveur de Nederlandse en Europese veiligheidsprijs. Hiernoa bun ik 6 joar teamleider west op klinieken woar dusse verslaafdn’ kwaamn’
veur behandeling. Deur bezuunigingn’ in de zorg bunt dusse kliniekn’ geslootn’. Ik wark noe as casemanager in de forensische zorg. Ik hab 25 zwoar verslaafdn’ in mien pakket. Behalve verslaafd habt ze meestal
stoornissn’ en een strafblad van minimaal 10 kanties. Al mit al heul erg boeind’ wark, gien dag is het sulde,
iedere dag is un avontuur. Ik wark hierin veul samen mit politie, justitie en allerlei zorginstellingn’.
Ik had gien kindern’, bun 12 joar geleedn’ trouwt mit Joke en heb noe 3 kindern’, 5 kleinkindern’ en 2 achterkleinkindern’. Wie woont mit veul plezier in Hilversum mit 2 Labradoodles, dichtbij de hei. Ik kom nog regelmatig op het dorp, veural bie mien familie en af en toe bie wat besunders. Goejedag en tot kiek.
Groetn’
Herman Schepers

Carmina Burana zingt door.....
Voordat de zomervakantie begint treedt Carmina Burana, behalve in onze kerk,ook nog buiten Nieuw
Schoonebeek op.
Aanstaande zaterdag, 16 mei zingen we bij Hemmeltied. Omdat onze muzikanten allemaal weg zijn, zingen
we daar à capella. Spannend, maar erg leuk om te doen en fijn om naar te luisteren.
Dat weekend is druk, want zondag 17 mei zingen we ‘s ochtends eerst tijdens de dienst en ‘s middags om
14.00 u in Klazienaveen in de RK kerk bij hun jubileumfeest.
En dan gaan we zaterdag 13 juni de hele dag naar Annen, waar ong. 50 koren zullen optreden. Het hele
dorp staat vol podia op allerlei bijzondere plekken en wij treden die dag drie keer op. Een fantastische muzikale dag, voor liefhebbers van (koor)muziek!!
Op 30 augustus as zingen
we in kader van de
feestweek in Schoonebeek
tijdens de oecumenische
dienst in de sporthal.

Ria en Henk van Soest
Het was op zomaar een middag kortgeleden, de zon scheen en we waren in de tuin wat aan ‘t werk. Aan
de overkant van de weg liep een vrouw en zoals dat altijd gaat, je kijkt naar elkaar en je begroet elkaar.
Zij stak de weg over en stelde zich aan mij voor. Ik ben Marleen en ik ben van de redactie van ‘hejtalheurd’.
Wij zouden graag in de volgende HAH een stukje op nemen over uw vrouw, zou dat kunnen? Uw vrouw
schildert toch?
Normaal gesproken is mijn antwoord dan, ja daar ga ik niet over dus..... Helaas kan Ria, door omstandigheden, haar verhaal niet meer vertellen dus ik bood aan om dat voor haar te doen. Is het misschien leuk
als ik iets over Ria en mijzelf op papier zet? Ik moest wel weten dat er een deadline was eind april anders
werd ‘t na de zomer.
Ria en ik (Henk) zijn lang geleden geboren in Den Haag. We woonden aan de Hoefkade nagenoeg tegenover elkaar. Deze straat verbindt twee volksbuurten met elkaar, de Schilderswijk en de Transvaalbuurt.
Onze jeugd werd gekenmerkt door de eenvoud van die tijd, eind jaren veertig begin jaren vijftig van de
vorige eeuw. Niet arm maar ook niet rijk speelde het leven zich voornamelijk in de buurt af. Er was toen
nog niet veel verkeer in de straat en dus hadden de kinderen alle ruimte om veilig te spelen. Daar groeiden
we op en gingen we naar school. Ja, ik had al eens met Ria gespeeld en vond haar toen al leuk. Eigenlijk
al gedurende de lagere school en zeker in het vervolgonderwijs waren onze wegen gescheiden. Ria heeft
meerdere baantjes gehad na haar schooltijd waarvan er een ‘n opmerkelijke was. Zij was een paar jaar
werkzaam bij een politieke partij de vroegere KVP. Zelf had ik mij aangemeld bij de Koninklijke Luchtmacht
en werd daar opgeleid voor de weerkundige dienst, zeg maar meteo.
Je komt elkaar na verloop van tijd toch weer tegen en al gauw bleek dat we niet lang na hoefden te denken
over wat we voor elkaar voelden. Om het niet al te romantisch te maken, we trouwden binnen een jaar.
Of Ria in die tijd ontslag kreeg of nam ben ik even kwijt maar het zou zomaar kunnen dat de KVP geen
getrouwde vrouwen in dienst wilde hebben. Er was een goed alternatief. Haar zwager had een banketbakkerij en bood haar aan filiaalhoudster te worden. Ik was in die tijd, 1967, werkzaam op vliegveld Ypenburg
en bijna gelijktijdig kregen we te horen dat het vliegveld werd opgeheven en dat ik werd overgeplaatst naar
Hilversum. Zoals het een goede echtgenote betaamt volgde Ria mij en we gingen in het plaatsje Breukelen
wonen. Daar kregen we ons eerste kind, een dochter. We noemden haar Floortje (toen ze ouder werd werd
dat vanzelf Floor).
Niet lang daarna kreeg ik opdracht om mij bij Vliegbasis Volkel te melden. Hoezo overleg?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het eigenlijk niet zo erg vond maar het betekende wel dat vrouw en kind
mee verhuisden. Deze keer gingen we in Uden wonen en na verloop van tijd kochten we een huis in het
plaatsje Mill. In Mill veranderde er het een en ander bij Ria. We kregen daar ons tweede kind Thijs maar
Ria gaf toen al aan dat zij haar toekomst als huismoeder toch niet helemaal zag zitten voor de rest van
haar leven. Ambitieus als ze was maakte zij eerst haar middelbare school af en heeft toen haar eerste
schilderstukken gemaakt. Het leven was mooi zo maar je raadt het al, de commandant riep mij bij zich. Ze
hebben op vliegveld Deelen, bij Arnhem, een meteoman nodig. Het werd een nieuwe uitdaging zowel qua
werk als huis. We kwamen in het historische stadje Doesburg terecht waar we een heel leuk pand hadden
gevonden. Het huis stamde uit 1862 en had een interessant verleden. Omdat Doesburg van oudsher een
garnizoensplaats is geweest had de garnizoenscommandant er ook zijn dienstwoning. Logisch dat wij er
ook kwamen te wonen, toch? De kinderen waren in die tijd alweer de middelbare school voorbij en zoals
dat altijd gaat zij ‘vlogen uit’. Ria had inmiddels een baan bij de Nederlandse Spoorwegen. Afwisselend tussen Arnhem en Zwolle. De grote reorganisaties bij
de Krijgsmacht betekenden voor mij dat ik weer zou
worden overgeplaatst. Deze keer werd het Rheindahlen
net over de grens bij Venlo. Ria gaf toen in niet mis te
verstane bewoordingen aan dat ze absoluut NIET van
plan was om in Duitsland te gaan wonen, en ik wist waar
ik aan toe was.
Hierbij een foto uit ongeveer 1900 van dat huis in Doesburg,
erg mooi maar ook erg bewerkelijk trouwens.

Het huis werd in afwachting van mijn definitieve plaatsing verkocht. En we zijn tijdelijk gaan wonen in een
recreatiewoning in een prachtig bosgebied in het plaatsje Gorssel. Wonen in een vakantiewoning, een aanrader.
Uiteindelijk werd de overplaatsing een feit en Ria ging zelf op zoek naar woonruimte ergens tussen Arnhem
en Zwolle. Het werd Deventer. Weer een oud pand in een nog oudere straat maar deze keer gehuurd.
Twee jaar Rheindahlen en aansluitend twee jaar Ramstein waren de laatste periode van mijn werkzame
leven en de vraag popte bij ons op ‘wat gaan we doen en waar gaan we wonen?’. Vanwege onze lange
wooncarrière waren we er snel uit en na een lange zoektocht is het Europaweg 226 in Nieuw Schoonebeek
geworden. Daar wonen we nu sinds december 2000. Omdat het huis ongelooflijk veel ruimte heeft hebben
we het helemaal naar onze zin kunnen inrichten. Over het bijgebouw was Ria heel snel tot een beslissing
gekomen, dat werd haar atelier. De oorspronkelijke stallen en deel werden voor woon en verblijf geschikt
gemaakt.
Wat vliegt de tijd. In de afgelopen jaren zijn we min of
meer tot rust gekomen en hebben we ons uit kunnen
leven in de dingen die we graag doen. We hebben ook in
deze periode 2 kleinkinderen gekregen.
Als we in de zomer, in de late avondzon, van een drankje
zitten te genieten denken we wel eens terug aan waar we
geboren zijn. Respectievelijk 2-hoog en 3-hoog met veel te
kleine balkonnetjes speelde het leven zich voornamelijk
binnen af en als we nu vroeg op zijn en naar buiten kijken
zien we zomaar prachtige zonsopgangen.
Nieuw Schoonebeek heeft ons veel gegeven. Ook een actieve buurtvereniging die ons met open armen
welkom heette heeft ons het thuisgevoel bezorgd. De rust, de ruimte, de buurt, de mensen, de omgeving,
Drenthe. Het is niet slecht toeven hier in ‘de Stad’. Ja, ik heb mij erover verbaasd maar onze buurt heet zo.

Het zal niet de laatste plek zijn waar we wonen maar het is een zeer bijzondere geworden.

Hoe ging het vroeger rondom een trouwerij...?
Beginnen we tegenwoordig voor een bruiloft al minstens een jaar van tevoren met voorbereidingen; jurk/pak
uitzoeken, beslissen waar het feest gehouden wordt, en niet te vergeten hoe de uitnodiging er uit moet zien
Vroeger ging dat anders, heel anders. We hebben gesproken met George Scherpen en Bennie Büter. Vanzelfsprekend is niet alles waarover we gepraat hebben geschikt om te publiceren!
Om te beginnen met de kaart; die was er vroeger amper, en zeker niet voor de gasten uit het dorp. Voor die
gasten werden er Hochtiedneugers (een broer van de bruid en een broer van de bruidegom) gevraagd om
namens het bruidspaar de mensen uit te nodigen. Ongeveer 6 weken voor de bruiloft gingen ze op pad. Op
een zaterdagochtend, uur of 9.30 u starten ze bij het huis van de bruid, waar ook de aanstaande bruidegom
al was. Dit is het verhaal van Georg Scherpen en Hennie Schwieters, zij gingen op pad voor hun broer en
zus Marie Schwieters en Toon Scherpen , zij trouwden op 20 -01- 1962. De dag begon met een borrel, de
hochtiedneugers kregen een fles jenever en een “vrouwendrankje” (bijv. pikeurtje ) mee om de gasten te
trakteren.
Ze kregen een lijst met adressen mee en de uitnodiging op rijm (zie kopie), de lange jas ging aan, de hoed
op, de stok onder de arm en op pad naar “het Oosten”, waar de eerste gasten woonden.
Het rijm werd opgezegd en daarbij werd de eerste borrel geschonken uit de meegebrachte flessen, ook de
hochtiedneugers dronken bij elk huis mee. De genodigde bond een lint aan de stok, ten teken dat ze de
uitnodiging accepteerden. De “neugers” kregen ook bij ieder huis wat geld toegestopt, want als de fles leeg
was moesten ze zelf zorgen voor weer een volle fles (gelukkig maar dat er zoveel cafés waren in Nieuw
Schoonebeek.) George en Hennie deden er 2 dagen over, en op zondagochtend zaten ze zowaar ook nog
in de kerk. Ze waren naar boven gelopen (dat was dus nog de oude kerk) en vonden een rustig plekje,
later hoorden ze dat hun vaders elkaar bezorgd vroegen waar de jongens toch waren, terwijl zij beneden in
de kerk zaten….)Tijdens de uitnodigingsronde werden er vele verhalen verteld en konden ze nieuws overbrengen naar de andere huizen. De voorloper van Hejtalheurd misschien?
In de verkeringstijd moest het paar worden “geschat”. De kameradengroep kwam onverwacht bij het stel
dat verkering had en er werd met een jachtgeweer over het huis geschoten. Na het schenken van een
borrel dat door iedereen gedronken moest worden, werd de jachtakte overhandigd. De man moest de tafel
volzetten met drank; Hoeveel is je vrouw je waard…. Dit werd echter niet altijd gedaan.
De bruiloft, ook toen al meestal op vrijdag, werd in de week daarvoor voorbereid met het klaarmaken van
de boog. De avond voor de trouwerij werd de boog aangebonden bij het huis van de bruid en, als de trouwerij niet thuis was bij het café waar de bruiloft gehouden werd. Ook werd het eerste vat aangeslagen en
werd er geproefd en gekeurd of het bier goed genoeg was voor de volgende dag.
De trouwdag begon de volgende ochtend (vaak al om 9.30 u. ) in het gemeentehuis en daarna de kerkdienst. Voordat het paar de kerk in mocht werd er door de kinderen uit de buurt een touwtje gespannen
over de straat en mocht het bruidspaar niet eerder verder voordat er geld gestrooid werd (centen en soms
zelfs een stuiver), wat door de kinderen blij opgeraapt werd en door de meesten direct omgezet werd in
snoep (gekocht bij “Ans” of de groenteboer).
Na de kerk was er een koffietafel, de bediening werd door de buren gedaan. In de tijd tussen de broodmaaltijd en het diner moesten de gasten even de zaal uit, zodat de maaltijd klaargemaakt kon worden en
de zaal in orde gebracht kon worden. De gasten gingen “Hahne halen” bij de bruid uit het kippenhok. De
haan, de slager en de keurmeester (familie van het paar) kwamen op een ladder die gedragen werd door
de sterke mannen en zo ging het hele gezelschap weer naar de feestzaal, met de trekharmonika voorop.
Onderweg werd er wederom een borrel geschonken, ook voor de haan. Die haan liep later ook in de zaal
rond. Vaak was er nog een receptie en dan rond 18.00 uur het diner, dat bestond vaak uit groentesoep,
aardappels, vlees en groente en feestpudding; een “richtig Hochzeitmahl” , gekookt door de buren. Op het
feest ’s avonds was er natuurlijk ook muziek, vaak jongens uit het dorp. Op de bruiloft van Marie en Toon
speelden Melodian Stars. Om 24.00 u was er koffie en meestal werd het feest voortgezet ergens bij iemand
thuis met eieren en spek in de pan.
De dag erna moest het vat geleegd worden, waarbij tevens de nadorst gelest kon worden en er nagepraat
werd over het feest. In de jaren 60 werd er in de huizen van het paar nog niet zoveel gedaan, soms werd
de boel “op de kop” gezet of werd het bed op scherp gezet.
Deze kopie van het rijm dat opgezegd werd in elk huis is geschreven door Jo Veenker.
Op de foto’s staan Marie Schwieters (de bruid), Toon Scherpen (bruidegom) en de hochtiedneugers
George Scherpen en Hennie Schwieters

Gewoonten en gebruiken in Nieuw-Schoonebeek.
Eén van de gebruiken in Nieuw-Schoonebeek is als volgt:
Het was vroeger de gewoonte-wanneer een jongen en een meisje trouwplannen haddendat het aanstaande bruidspaar in de kerk 3 Zondagen werd afgekondigd.
Wanneer het meisje daarvóór verkering had gehad met een andere jongen-en om de één of
andere reden raakte die verkering uit-dan werd bij het eerste keer afkondigen van het
aanstaande bruidspaar in de kerk er een zogenaamde ‘pop’ in de boom gehangen bij de
woning waar de vorige vriend woonde.
Ook werden er in de omgeving opzichtelijke brieven neergelegd, waarin over de jongen
het één en ander werd geschreven.
Wie hierover méér kan vertellen, laat het ons graag weten !!
E-mail: hvnei.schoonebeek@live.nl
Met vriendelijke groeten,
Historische vereniging ‘Nei-Schoonebeek’

Een kijkje in de keuken van de nieuwe woningen aan de Huurdemanlaan.
De koffie stond al klaar toen ik onlangs op een mooie lente avond namens ‘Hej ‘t al heurd’ een bezoekje
bracht aan twee bewoners van de nieuwbouwwoningen aan de Huurdemanlaan. Het werd tijd om eens te
informeren hoe de nieuwe woningen bevallen. Per slot van rekening was het voor de bewoners zelf niet
echt nodig geweest om uit de oude woning te gaan. De oude woningen hadden echter zo’n achterstand
op gelopen dat herbouw meer voor de hand lag. Zo’n zes jaar heeft het geduurd voordat de eerste bewoners de sleutel in het splinternieuwe slot konden steken. Nieuwe woningen van alle gemakken voorzien en
helemaal ingericht om tot op vergevorderde leeftijd met veel plezier te kunnen blijven wonen, of om als je
slecht ter been bent comfortabel te kunnen vertoeven. Toen ik de bewoners vroeg hoe het ‘nieuwe’ wonen
hun tot nu toe beviel, zeiden beiden in koor: “GEWELDIG! Het huis is ruim, alles is gelijkvloers. We hebben
zelfs een gastentoilet en een hele grote badkamer! Alles is nieuw en modern, dicht bij de hand : “zó gemakkelijk!” Door de keuze van Domesta om met het oog op de krimp minder woningen te bouwen zijn de kavels
extra groot en dat is voor de bewoners ook een prettige bijkomstigheid.
De woningen worden verwarmd door aardwarmte. De temperatuur is constant. Straks als het weer warmer
wordt, kan het huis ook gekoeld worden. Hoe dat zal gaan, daar zijn beide bewoners erg benieuwd naar.
Dat de huizen goed geïsoleerd zijn is ook te merken aan de mate van gehorigheid: “Vroeger hoorde je de
klok van de buren tikken maar nu hoor je helemaal niets van wat er zich bij de buren afspeelt!”
Kortom beide bewoners voelden zich gelijk thuis
Er zijn twee soorten woningen aan de Huurdemanlaan;
Levensloopbestendige- en gewone gezinswoningen met
slaapkamers op de bovenverdieping. De bewoners die
ik heb gesproken wonen allebei in een levensloopbestendige
woning .

De woningen worden door middel van een warmtepomp voorzien van aardwarmte. De werking van zo’n pomp lijkt sterk op
die van een koelkast. Bij een koelkast wordt aardwarmte onttrokken aan het koelen van een koelkast. Bij een koelkast wordt
warmte onttrokken aan de te koelen producten, en wordt deze
warmte afgegeven via het register aan de achterzijde van de
koelkast. Een warmtepomp wordt in de volksmond ook wel een
omgekeerde koelkast genoemd. Een technisch verhaal maar
wat dit heeft tot nu voor één van de bewoners heeft opgeleverd
is dat hij nu al meer dan de helft minder aan stookkosten betaald.
Onlangs gaf Yvonne Geuzinge van Domesta een presentatie tijdens de openbare vergadering van de
Vereniging van Dorpsbelangen. Hier keek ik samen met haar nog even op terug. Ik vroeg haar wat mensen
die twijfelen om zich te laten inschrijven het beste konden doen. Ze antwoordde: “Schrijf je vooral in” . Misschien denken de mensen nu: Ik zit hier nog prima op mijn plekkie. Maar tegen de tijd dat men toe is aan
een andere woning, kan het zijn dat er inmiddels een grote wachtlijst is ontstaan waardoor men nog langer
moet wachten.”
Ze vertelde dat je je passief en actief kunt laten in schrijven. Actief betekent dat je op elk moment een
woningaanbieding kunt krijgen van Domesta en passief betekent dat je wél op de wacht lijst komt en daarmee steeds hoger op de lijst, maar dat er geen woningen aangeboden worden. Dit gebeurt pas als u zelf
aangeeft dat u er aan toe bent. Dus woon je op het dorp en wil je er ook oud worden dan is het misschien
helemaal niet zo’n gek idee om je alvast in te laten inschrijven. Hoe dat verder in zijn werk gaat kun u vinden op www.domesta.nl
Alle nieuwe woningen zijn voorzien van aardwarmte. Dat betekent warm in de winter en koel in de zomer.
Er is geen gasaansluiting meer. De woningen zijn voorzien van keramische kookplaten.
Even wennen natuurlijk maar volgens mevrouw Geuzinge is het zeker niet nodig om allemaal nieuwe pannen aan te schaffen. De oude pannen, voor zover de bodem niet rond is, kunnen gewoon weer gebruikt
worden. Dat scheelt weer een paar centen en wie wil dat niet!

Huisje Weltevree
Wie zijn jullie?
Henk en Herma Berens. Herma is geboren op Weijerswold en is opgegroeid in Coevorden. Ze heeft haar
opleiding V.H.B.O. gevolgd bij de zusters in Steenwijkerwold. Daarna heeft ze de opleiding H.v.I in Zwolle
gedaan. Ze heeft 10 jaar gewerkt in de Veltmanstichting te Weiteveen.
We hebben 3 kinderen Ronald, Judith en Esther die inmiddels zijn vertrokken naar Bargeroosterveld, Klazienaveen en Weiteveen.
Ik ben geboren en getogen in Nieuw Schoonebeek. En kom uit een gezin van 9 kinderen waarvan inmiddels 2 zussen zijn overleden. Na het afronden van een technische opleiding heb ik een open sollicitatie
gestuurd naar de NAM en werd na een sollicitatiegesprek en het maken van een proefstuk aangenomen.
Ik heb ruim 36 jaar bij de NAM gewerkt.
We hebben eerst circa 10 jaar aan de Kerkenweg gewoond en wonen nu alweer 27 jaar aan de Europaweg
op het Westen. We zijn dit jaar 39 jaar getrouwd. Destijds zouden wij de bruiloft in de Zwarte Racker houden maar de eigenaar Herman Schepers verongelukte vlak voor het feest. We moesten op zoek naar een
andere zaal en dat werd cafe Wolken en hielden daar de laatste bruiloft want Steffens Jan deed de zaak
over aan Ep Fischer.
Wat doen jullie?
Ik ben inmiddels alweer 2 jaar met pensioen daarnaast hebben wij het plezierig druk met inmiddels 5 kleinkinderen en de 6e op komst.
Herma is lid van een zangclub, Sing for Fun uit Nieuw Amsterdam, en gaat wekelijks naar de sportschool.
Ook is ze lid van de KPO en is handwerken haar hobby.
Daarnaast gaat Herma al 35 jaar om de 2 weken een dag met een oude buurvrouw winkelen.
Ik geef 2 maal per week training aan de wandelgroep en zit al meer dan 20 jaar in het bestuur van de loopgroep.
Hobby’s die ik heb zijn natuurlijk wandelen zowel in de groep als alleen en dan langere afstanden.
We hebben ook een grote siertuin en sinds vorig jaar ook een hobby kas. Wat ik ook leuk vind om te doen
is houtbewerking van steigerplanken en metalen tuinbeelden lassen.
Af en toe wordt ik ook nog opgeroepen als ZZP ér voor een klus en dat is ook leuk om contact te houden
met je ex collega’s.
Het Volksfeest vraagt nu ook de nodige tijd voor zowel de buurt als de kameradenwagen van de Apostelen.
Wat heeft indruk gemaakt?
Eigenlijk heel veel de laatste tijd, bijvoorbeeld:
Het overlijden van mijn zuster op 64 jarige leeftijd na een ziekbed van 7 weken.
De verschrikkelijke zelfmoord actie van de Duitse co piloot
De klappen die Nieuw Schoonebeek het afgelopen jaar heeft gekregen in de vorm van ziekte en verdriet.
Positief indruk:
De geboorte van onze kleinkinderen
De geweldige bijdrage van het hele dorp tijdens de viering van het 200 jaar bestaan van Nieuw Schoonebeek.
Het plan Ans dat goed past in het centrum en het plan Bekel dat langzaam groeit.
Wat willen jullie nog gezegd hebben?
Dat het jammer is dat de loopgroep naar Schoonebeek gaat omdat het aantal leden uit Nieuw Schoonebeek niet in verhouding staat tot de leden die van elders komen. De nieuwe loopbaan in Schoonebeek is
aangeboden door een sponsor.
Dat ik een positieve bijdrage mag leveren in de redactie van Hej’t al heurd
Wij wensen het bestuur van het Volksfeest heel veel succes met de organisatie van het feest.
En dat Nieuw Schoonebeek een geweldig Volksfeest mag beleven want je moet er wel weer 5 jaar op
wachten.

Activiteitenkalender
13 mei:
KVV: Klompenmuseum Eelde
14 mei:
Zwarte Racker: Asperge eten.
16 mei:
Zwarte Racker: Alice Springs
16 mei:
Hemmeltied, Dorpshoeve
16 mei:
TIenerwerk: Instuif+
30 mei:
Tienerwerk: Levend voetbal
31 mei:
Zwarte Racker: Showidee
31 mei:
Einde voorverkoop Volksfeest
10 juni:		
KVV: Fietsreisje
13 juni:		
TIenerwerk: Instuif
27 juni:		
Millybels: Theefeest
27 juni:
Tienerwerk: Afsluiting
17, 18 en 19 juli:
		Volksfeest 2015
9 september: KVV: Forever living products
14 oktober:
KVV: H. Buter, imker
11 november: KVV: Creatieve avond
16 december: KVV: Kerstavond
2016
13 januari:
10 februari:

Naam “Plan Ans”
Vanuit Domesta is bij dorpsbelangen de vraag
gekomen om een naam te bedenken voor het appartementencomplex Kerkenweg/Europaweg beter
bij ons bekend als Plan Ans.
Weet je een leuke originele naam voor het appartementencomplex geef het dan door op het
mailadres hejtalheurd@live.nl of doe een briefje
in de brievenbus van het dorpskrantje bij onze
buurtsuper Slim.

KVV: Informatieve avond
KVV: Jaarvergadering
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Heeft u ook een artikel, oproep of een activiteit voor
de krant of kalender? Mail dit dan naar
hejtalheurd@live.nl.

Hier had uw oproep of berichtje kunnen
staan!

