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DORPSKRANT
Hej ‘t al heurd
Dorpskrant Hej ‘t al heurd 
is een uitgave van enkele 
vrijwilligers uit Nieuw 
Schoonebeek in samenwerking 
met dorpsbelangen Nieuw 
Schoonebeek. 

Hej ‘t al heurd is bedoeld om 
de Nieuw Schoonebeekse 
bevolking op de hoogte te 
houden van de activiteiten, 
nieuwtjes, dorpsbelangen 
etc. Hej ‘t al heurd wordt 
huis aan huis in Nieuw 
Schoonebeek verspreid en via 
e-mail naar geïnteresseerden. 
Inschrijven om de uitgaven 
per mail te ontvangen kan 
op nieuwschoonebeek.com. 
Daar zijn ook alle voorgaande 
uitgaven te vinden.

Hej ‘t al heurd wordt 4 of 5 keer 
per jaar huis aan huis verspreid 
en op de website geplaatst 
voor belangstellenden buiten 
Nieuw Schoonebeek.

Kopij dient volgens de 
opgestelde specificaties 
aangeleverd te worden. Deze 
aanleverspecificaties zijn te 
vinden op nieuwschoonebeek.
com. Kopij kan tot een maand 
voor de volgende editie 
worden ingeleverd op het 
redactieadres of per email naar 
hejtalheurd@live.nl.

De redactie houdt zich het 
recht voor ingezonden kopij 
aan te passen aan de opzet 
en beschikbare ruimte in het 
blad.

Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd

DE NIEUWE EDITIE ZAL EIND 
OKTOBER 2017 VERSCHIJNEN. 
DEADLINE VOOR KOPIJ IS 1 
OKTOBER

RUMAH LIVE 2017

http://nieuwschoonebeek.com
http://nieuwschoonebeek.com.
http://nieuwschoonebeek.com.
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VAN DE MAAND
Mijn naam is Marianne Grievink 
en samen met mijn man Johan 
en twee zoontjes Jayden en Levi 
wonen wij sinds september 2016 in 
Nieuw-Schoonebeek. Wij hebben de 
woning van de familie Nijenstein 
overgenomen, zodat we een grote 
droom van mij konden realiseren. Een 
eigen dierenpension.

Het werd namelijk weleens tijd dat 
ik wat ging doen met mijn in 2010 
behaalde diploma.

Na heel lang in conclaaf geweest te 
zijn met de gemeente kregen wij in 
december dan eindeljik groen licht 
en mochten we starten. Begin 2017 
hebben wij onze deuren geopend en 
het gaat boven verwachting erg goed.

Een dierenpension is iets anders dan 
een dierenasiel. Wij vangen honden, 
katten en kleine huisdieren op van 
eigenaren die op vakantie gaan. Wij 
zijn dus een tijdelijke opvang en de 
dieren gaan gewoon weer terug naar 
de eigenaren.
Wij hebben 4 rijen met ruime kennels. 

-Bedrijf-

DIERENPENSION “BAYLEY’S HOEVE” ONTDEK JE PLEKJE
In iedere editie plaatsen we op 
deze pagina een foto van een detail 
van een voorwerp op een bepaalde 
locatie in Nieuw Schoonebeek 
of omgeving. Het is de bedoeling 
om de locatie van het onderwerp 
van de foto te achterhalen. Uit 
de juiste inzendingen wordt een 
winnaar geloot. Uiteraard zal de 
winnaar van dit spel ook weer 
beloond worden met een heerlijke 
taart, aangeboden door een lokale 
ondernemer.

De foto uit de vorige editie bleek 
een makkelijke opgave te zijn 
waarvan Judith Deuten uitgeloot 
is uit de juiste inzendingen. De 
foto in de vorige editie lieten 
de laatste 2 letters van de tekst 
“Doorpshoeve” aan de voorgevel 
van de Dorpshoeve zien.

Hierboven zie je een nieuwe 
foto. Weet je de locatie van het 
onderwerp in deze foto? Stuur 
dan een exacte beschrijving naar: 
Hejtalheurd@live.nl

8 kennels van 300cm x 200cm en 
16 kennels van 200cm x 200 cm. In 
deze ruimte plaatsen wij maximaal 
40 honden in de zomervakantie. Op 
het moment hebben wij nog 1 grote 
speelweide voor de honden waar 
honden heerlijk kunnen rennen en 
ravotten met soortgenoten, graven 
in de ingegraven zandbakken of met 
warm weer lekker kunnen afkoelen in 
de zwembadjes. In het kattenverblijf 
(bestaande uit een blokhut met een 
kattenflat en een buitenren) kunnen 
maximaal 9 katten geplaatst worden.

Mochten   er  mensen  zijn  die 
nieuwsgierig zijn geworden; een 
afspraak  maken om een keertje 
te komen kijken mag altijd. U 
kunt dan mailen naar info@
dierenpensionbayleyshoeve.nl 
Ook hebben wij een facebookpagina 
waar vaak foto’s op komen te staan. 
In de zomervakantie geven wij geen 
rondleidingen ivm onrust in het 
pension.

Misschien tot ziens.
Groeten van de familie Grievinkt 

mailto:hejtalheurd%40live.nl?subject=
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Het miezert een beetje, maar dat 
mag de pret niet drukken. Ik heb 
de hele dag zitten vergaderen 
op het gemeentehuis. Dan is het 
heerlijk om aan het begin van de 
avond een stukje te fietsen. Op 
mijn tournee langs 36 dorpen en 
wijken in de gemeente Emmen, 
maak ik het vaker mee. En dan 
mag je ook nog eens fietsen 
door zo’n mooi dorp als Nieuw-
Schoonebeek. De leden van de 
Vereniging Dorpsbelangen zorgen 
voor de begeleiding. Ze bieden 
me zelfs zijwieltjes aan. Er wordt 
na de laatste krantenberichten 
over mijn val met mijn 
mountainbike wat getwijfeld aan 
de rijvaardigheid van de nieuwe 
burgemeester. Maar op een oude 
damesfiets moet je het leren 
zonder zijwieltjes. 

We rijden een leuk rondje door 
het dorp, waarbij ik van alle 
kanten uitleg krijg. Zo belanden 
we in het huis van Jo van der 
Laan. Zij hebben te kampen 
met wateroverlast. Ik zie de 
problemen ter plaatse. We nemen 
ook nog een kijkje bij de mooie 
ijzeren beelden die hij in de tuin 
heeft staan. Daarna fietsen we 
door richting het Bargerveen. 
Onder een partytent krijgen 
we uitleg over het initiatief 
om de saaie bufferzone meer 
recreatiemogelijkheden te geven. 
Dat is een schoolvoorbeeld van 
een bedreiging omzetten in een 
kans. Ik kan me goed voorstellen 
dat Nieuw-Schoonebeek belang 
heeft bij een meer aantrekkelijke 
aansluiting op dat prachtige 
natuurgebied. Wellicht kan ik 
daar ook nog een rol bij spelen als 
voorzitter van het Recreatieschap 
Drenthe. Daarna fietsen we door 
het bosje over het schelpenpad 
terug. Even denk ik terug aan 
mijn mountainbiketochtje; het is 
behoorlijk ploegen over het rulle 

pad. 
We zien hoe Domesta een paar 
mooie woningen heeft neergezet. 
Via de Zwarte Racker (waar komt 
die naam nu weer vandaan?), 
komen we bij de sporthal. Daar 
zijn we live getuige van een 
flitsende badmintonpartij van 
4 heren en een shuttle. Het 
onderhoud van de hal behoeft 
aandacht. Daarentegen ligt het 
voetbalveld er lekker bij. Ik 
voetbal al jaren stukken minder 
dan eerst, maar ik mis het nog 
elke dag. Op de parkeerplaats 
worden de laatste resten van het 
leuke muziekfeest opgeruimd. 
Knap dat een klein aantal 
(oudere) jongeren zo’n groot 
feest in de benen weet te zetten. 
Natuurlijk word ik ook nog even 
aangesproken op het verdwijnen 
van de pinautomaat. 
In de Dorpshoeve kijk ik nog even 
bij de groep schilderende dames. 
Ze zijn nog niet zo lang bezig, 
maar ik ben onder de indruk.

Bij de laatste kop koffie van de 
dag nemen we diverse zaken 
nog eens door. De aanstaande 
verbouwing van het dorpshuis 
behoeft veel aandacht. De plannen 
zijn er, en die moeten snel worden 
besproken met een vakkundig 
ambtenaar . (en wel in het dorp 
zelf). 

We nemen hartelijk afscheid  .. 
Wat een mooi dorp en veel 
bewondering voor een klein 
clubje mensen dat zich met hart 
en ziel inzet om het dorp nog 
mooier te maken. Als ik naar huis 
rijd, gaat de zon bij Schoonebeek 
prachtig onder. Ik snap wel 
waarom mensen hier graag 
wonen. 

Eric van Oosterhout
Burgemeester Emmen

COLUMN
AVONDJE NIEUW SCHOONEBEEK
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GYMVERENIGING TUUTWULP

60 JAAR
Als je het jaar 2017 schrijft en 
terugrekent naar 1957 dan kom 
je tot de conclusie dat daar 60 
jaar tussen zit. In het jaar 1957 
kwamen een pastoor en enkele 
notabelen van het dorp Nieuw-
Schoonebeek bijeen om te 
praten over de oprichting van 
een gymnastiekvereniging en 
zo werd de Rooms Katholieke 
gymnastiekvereniging 
TUUTWULP geboren. 

De wulp is een vogel, die veel 
voor kwam in het veengebied 
en omdat deze vogel een geluid 
produceerde van “tuut” was 
de naam gauw gevonden.  In 
Februari 2017 bestond de 
Tuutwulp 60 jaar en op 20 mei 
2017 werd het jubileum groots 
gevierd. 

Voor de allerkleinsten werd 
in de hal een hindernis baan 
gecreëerd, die de kinderen 
moesten volgen en natuurlijk 
was er ook een springkussen. 
Merel Schepers, die vanuit haar 
school stage bij onze vereniging 
liep heeft dit alles samen 
met enkele bestuursleden 
georganiseerd.

Tegen 10.00 uur werden de 
kinderen verwacht en al 
gauw kwamen de zakjes chips 
en andere versnaperingen 
tevoorschijn. Al met al een fijne 
boel in de hal. Tegen 11.00 uur 
ging de groep in optocht naar de 
Spinde voor de onvermijdelijke 

patat en snacks. Om 12.15 uur 
werden de kinderen opgehaald 
door de ouders. 

‘s Middags waren de 6 jarigen en 
oudere kinderen aan de beurt. 
Voor hen was een busreis geregeld 
naar een sportaccommodatie in 
Assen. Daar konden de kinderen 
naar hartelust springen op 
grote trampolines en ook daar 
werden diverse versnaperingen 
en limonade uitgedeeld. Om 17.00 
u. was de bus terug in Nieuw-
Schoonebeek en kon de Spinde 
zijn borst nat maken om te zorgen 
dat een 50 tal uitgehongerde 
kinderen voorzien werden van 
patat en snacks.

In de avond van 20 mei werd er 
voor de oudere leden een borrel 
aangeboden in de kantine van 
de voetbalvereniging. Voor deze 
avond waren de heer Hennie 
Eikens en zijn vrouw en Ria 
Beukers uitgenodigd. Deze hebben 
jarenlang als leiding de gymlessen 
verzorgd 

Al met al een fijne viering van een 
jubileum en om met de woorden 
van de wethouder Arends af te 
sluiten:  “op naar het volgende 
jubileum”
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GYMVERENIGING TUUTWULP

60 JAAR
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UIT EEN BRIEF VAN EEN BETROKKEN 

OUDER AAN HET OV BUREAU.

“LANGERE WACHTTIJDEN 
OM ’S MIDDAGS NAAR HUIS 

TE KOMEN.”

“Alle lestijden van de 
middelbare scholen in Emmen 
eindigen in de middag 
rond het hele uur. Met het 
verdwijnen van lijn 626 zullen 
de schoolgaande kinderen 
langere wachttijden hebben 
om naar huis te komen. Nu 
mogen de kinderen op alle 
scholen 5 minuten eerder vrij 

om lijn 626 te kunnen halen. 
Kinderen die tot 16.05 naar 
school moeten, zijn straks 
afhankelijk van lijn 26 die rond 
16.40 uit Emmen vertrekt. 
Hierdoor zullen ze pas om 
17.30 in Nieuw-Schoonebeek 
aankomen. Met lijn 626 zijn ze al 
om 16.42 thuis.”
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BUSLIJN 626
ZAL ZO GOED ALS 
ZEKER VERDWIJNEN

LIJN 626, EMMEN-NIEUW-SCHOONEBEEK DREIGT AAN HET 
EIND VAN DIT JAAR TE VERDWIJNEN.  

De gemeente start een nieuwe lijn  Emmen-Klazienaveen, die 
elk kwartier  gaat  rijden. Voor  alle schoolgaande kinderen uit 

Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek zou dit een ramp zijn.  

Onlangs heeft het OV-bureau de plannen 
voor de dienstregeling 2018 vrijgegeven. 
Lijn 626 zal verdwijnen. Hoewel er tegen 
het einde van deze maand nog harde 
besluiten moeten worden genomen over 
de nieuwe dienstregeling is het zo goed 
als zeker dat dit initiatief doorgaat.

Door het verdwijnen van lijn 626 ontstaan 
er aanzienlijk langere wachttijden voor 
scholieren om ’s middags naar huis te 
komen. Naast het verdwijnen van lijn 626 
zal  ook lijn 26  met veranderingen te 
maken krijgen.
 
Momenteel zijn er een 18-tal bushaltes in 
Nieuw Schoonebeek. Met ingang van de 
nieuwe dienstregeling zullen er hiervan 12 
verdwijnen en blijven er dus 6 bestaan: De 
halte aan de Kerkenweg en 5 haltes aan de 
Europaweg richting Schoonebeek.

  

De onderstaande haltes zullen 
verdwijnen:

Alle (8) haltes op het traject Nieuw-
Schoonebeek – grens zullen komen te 
vervallen. Momenteel worden daar 10 
scholieren de dupe van. 

Daarnaast vervallen de onderstaande 
bushaltes in Nieuw Schoonebeek:

• Halte Europaweg 102: uitwijken naar 
halte kerk 

• Halte Europaweg 8: uitwijken naar halte 
Europaweg 30

• Halte hoek Dordseweg: uitwijken naar 
halte Europaweg 77

• Halte Kerkenweg/Dorgelo: uitwijken 
naar halte kerk
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Diny Alers is na ruim 20 jaar 
gestopt als beheerder van het 
gebouw. We willen haar hartelijk 
bedanken voor haar inzet.

De werkgroep heeft de taak 
van het beheer  (voorlopig) op 
zich genomen. Contact met 
ons opnemen kan via mail: 
dorpshoevens@gmail.com of  per 
telefoon:Anneke Bos 0524 542544.

De afgelopen tijd is de werkgroep 
druk bezig geweest om de 
Dorpshoeve nieuw leven in te 
blazen. Zo zijn we begonnen 
met het schoonmaken van de 
buitenkant van het gebouw. Wij 
willen Schoonex bedanken voor 

STAND VAN ZAKEN
DORPSHOEVE

het beschikbaar stellen van een 
Kärcher hogedrukspuittrailer 
waarmee we afwerkten met de 
groene aanslag op de buitenkant 
van het gebouw. Verder is het 
onkruid verwijderd en is de 
speelplaats aan de westzijde 
opgeruimd. Op deze manier 
willen we de Dorpshoeve vanaf de 
Europaweg aantrekkelijker maken. 
Om dit te realiseren is er een logo 
ontworpen door Wouter Homan. 
Het logo zal na de zomervakantie  
worden onthuld en aan de gevel 
worden bevestigd.

Om verder te kunnen groeien 
heeft de Dorpsraad geld 
beschikbaar gesteld om servies  te 
kunnen kopen. Hierdoor kunnen 
we grotere groepen ontvangen in 
de Dorpshoeve voor bijvoorbeeld 
een vergadering.

Ook de schildercursus van Lia 
Veenker is een groot succes. 
Er komen op Facebook al 
mooie schilderijen voorbij. 
We hopen in de toekomst 
nog meer activiteiten in de 
Dorpshoeve te houden. We willen 
koffieochtenden houden voor 
ouderen die op deze manier 
samen kunnen komen. Hiervoor 
zoeken we nog vrijwilligers. De 
koffieochtenden worden dan 1x 
per maand georganiseerd.

Momenteel zijn we bezig met het 
maken van een tekening voor de 
verbouwing. Na de zomervakantie 
hopen wij de tekening en de 
aanvraag voor subsidie bij 
de gemeente Emmen rond te 
hebben.

Werkgroep Dorpshoeve. Vl.n.r.: Gienus Homan, Marjan Herbers, Anneke 
Bos, Harm Schwieters, en Ruben Schwieters. Ontbrekend op de foto: Johnny 
Herbers, Peter Wolken, Arjan Scherpen en Jelle Schepers
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TORENTOCHT 2017
Om 10 uur is er koffie in de R.K. 
Kerk te Schoonebeek, hier komen 
we samen voor de torentocht, 
georganiseerd door de raad van 
kerken Schoonebeek.
Als de groep compleet is en allen 
koffie/thee met koek hebben, 
worden we welkom geheten door 
Wim Schot namens de raad van 
kerken. Daarna vertelde iemand iets 
over de geschiedenis van de kerk en 
werd het orgel bespeeld. Dit werd 
herhaald in al de vijf kerken/school.

Ds. Jan Hermes, zelf verhindert om 
mee te gaan, drinkt ook even koffie 
met ons, nadat hij ons de woorden 
heeft meegegeven dat het goed is 
om als Christen onderweg te zijn, 
net als het volk Israël en later zijn 
leerlingen, die moesten op weg 
zonder iets bij zich te hebben [ wij 
hebben wel genoeg bij ons blijkt 
later die dag]. Hij wenst ons ook 
een mooie en goede fietsdag toe.
Van Schoonebeek gaan we naar de 
school in Zandpol, we fietsen via  
Westersebos en het Stieltjeskanaal. 
Hier krijgen we te horen hoe 
Zandpol aan de school is gekomen 

en de verdere ontwikkeling en het 
verloop van het aantal leerlingen.

Na een glas drinken en wat 
borrel nootjes gaan we weer op 
de fiets voor een tocht langs het 
Dommerskanaal, naar de kerk in 
Weiteveen [ onderweg een korte 
regenjas stop] In de kerk staat de 
tafel gedekt voor een heerlijke 
broodmaaltijd met soep en kroket. 
Dames bedankt voor die lekkere 
maaltijd.

 Daarna gaan we de kerk 
bezichtigen en wordt er het een en 
ander verteld over de geschiedenis 
van de kerk. En vergeet het 
verdwenen Tabernakel niet, dat na 
acht dagen terug werd gevonden 
vlak bij de kerk.
Op deze plaats is nu de R.K. 
Begraafplaats.

Via de Kerkenweg gaan we naar 
de kerk in Nw. Schoonebeek. Hier 
worden we ontvangen met koffie/
thee met een cake. Net als in de 
andere r. k. kerken is ook hier de 
kerk versierd met afbeeldingen van 

jeugdige parochianen. Kinderen 
die zich voorbereiden op de Eerste 
Heilige Communie.

In de koffiekamer hing een eigen 
gemaakt kruis, uitbeeldende al de 
voorwerpen die beschreven staan 
in het verhaal van de kruisiging 
[hamer, spijkers gesel, spons, en de 
lans]. Na een wandeling langs de 
kruisweg wordt het tijd om naar het 
laatste adres te gaan, de Kerk aan 
de Mente in Schoonebeek. Ook hier 
wordt er weer het een en ander 
verteld over kerk en orgel. Op zo’n 
dag kun je zien en horen dat, in of 
bij welke kerk je bent er altijd wel 
overeenkomsten zijn, en er is vaak 
iets over te vertellen. Als afsluiting 
staat er een glas fris en wat hapjes 
klaar.

Raad van kerken bedankt voor 
deze goedverzorgde en gezellige 
torenfietstocht.

Hillie en Roelof Heeling
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GMS IN DE FINALES
DOOR RICHARD NIJENSTEIN

Mijn droom
Het was 1987 en ik deed zelf voor de 
tweede en laatste keer mee aan het 
schoolvoetbal voor basisscholen, 
toen met klas 5 en 6 (wat nu groep 7 
en 8 is). Mijn droom was toen om met 
mijn medeleerlingen van de GMS de 
landelijke finales in Zeist te halen. We 
hadden een uitstekend team, maar we 
haalden Zeist niet. In de regiofinales 
werden we namelijk op doelsaldo 
uitgeschakeld door het team van de 
Burgemeester Wessels Boerschool uit 
Dalen met o.a. Gerald Sibon in hun 
team. Sibon werd later profvoetballer bij 
o.a. Heerenveen, Ajax, Roda en PSV. Zij 
gingen dus door en wisten uiteindelijk 
de finales in Zeist te halen. Een jaar later, 
in 1988,  toen ik van de basisschool af 
was lukte het onze basisschool wel om 
Zeist te halen. 

Bij het schoolvoetbal doet de Gerardus 
Majella School altijd al mee met groep 
7/8. Toen ik vorig jaar hoorde over 
schoolvoetbal voor groep 5/6 in Emmen 
heb ik gevraagd of we daar aan mee 
mochten doen. Van school kreeg ik de 
vrije hand om hieraan deel te nemen. 

We mochten dus meedoen en we 
werden eerste in Emmen en op 
doelsaldo uitgeschakeld bij de 
regiofinales in Hasselt. Ik had toen al 
gedacht en gehoopt dat het in 2017 
mogelijk moest zijn om Zeist te halen 
en zo als coach samen met deze 
jongens mijn droom te beleven. 

Schoolvoetbal 2017
Helaas konden we bij de landelijke 
finales op woensdag 21 juni niet 
verrassen maar de route naar Zeist 
en de dag zelf was onvergetelijk voor 
de spelers en supporters. Vooraf heb 
ik aan de jongens van groep 6 die 
10 jaar of jonger zijn gevraagd wie 
er mee wilde doen en dat wilden de 
tien jongens die op voetbal zitten 
wel. Op Goede Vrijdag begon het 
op de velden van Angelslo waar we 
eerste werden met deelname van 
teams uit de gemeente Emmen. 
Vervolgens werden we eerste bij 
de regiofinales in Steenwijk op de 
velden van d’ Olde Veste. Onder 
barre weersomstandigheden en na 
een zinderende ontknoping wisten 
we ons op 7 juni in Jubbega op 
doelsaldo (er waren drie teams met 

6 punten) te kronen 
tot kampioen 
van Groningen, 
Friesland en 
Drenthe. Dit 
betekende dat er 
voor het eerst in 29 
jaar weer een team 
van de GMS mocht 
afreizen naar de 
landelijke finales in 
Zeist.
Opening
Het was vroeg 
opstaan want 

GROEP 6 SCHOOLVOETBALTEAM BELEEFT ONVERGETELIJKE DAG BIJ 
LANDELIJKE FINALES SCHOOLVOETBAL IN  ZEIST

om 6:30 vertrok een groep van 
meer dan 60 personen (spelers, 
ouders, klasgenootjes Dani, Britt 
en Paula, juffen, opa’s en oma’s) 
met een grote touringcar en twee 
9 persoonsbusjes richting Zeist. Die 
ochtend stond er een prachtig artikel 
in het Dagblad van het Noorden 
over ons schoolvoetbalteam. In de 
regionale kranten hadden in de 
week ervoor ook al artikelen gestaan 
over het behalen van het Noordelijk 
kampioenschap.

We arriveerden rond kwart voor 
9 tegelijk met de meeste andere 
teams in Zeist. Omdat het aantal 
kleedkamers beperkt was hadden 
we thuis het lichtblauwe GMS 
tenue al aangetrokken, alleen de 
scheenbeschermers moesten nog om 
en de sokken en voetbalschoenen 
aan. Zo stonden we om half 10 
klaar voor de opening waarbij alle 
teams aan het publiek werden 
gepresenteerd. De deelnemende 
teams in onze catergorie waren: 
De Twaalfruiter (Vleuten), De 
Jacobsvlinder (Zoetermeer), Gerardus 
Majella (Nieuw Schoonebeek), De 
IJsselhof (Zwolle), El Feth (Bergen 
op Zoom) en De Samenstroom 2 
(Gemert).
Aangekondigd en met stoere muziek 
mochten we het veld oplopen en zo 
werden alle teams gepresenteerd 
aan het publiek. Ondertussen hadden 
de ouders een prachtig spandoek 
opgehangen langs het veld.
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Wedstrijden
Nadat alle 25 deelnemende teams  

waren gepresenteerd (op deze dag 
worden de finales voor teams uit 
groep 5/6 en groep 7/8 voor jongens 
en meisjes teams gespeeld) voetbalden 
we om 10:00 de eerste wedstrijd tegen 
de Twaalfruiterschool uit Vleuten. We 
kwamen al heel snel met 2-0 achter 
tegen een stel goede voetballers. We 
kwamen niet aan voetballen toe en 
verloren dan ook terecht met 4-0. 
Omdat er twee poules van drie teams 
zijn en de nummers 1 en 2 naar de 
kruisfinales gaan hadden we nog 
steeds kans om door te gaan maar 
dan moeten we de tweede wedstrijd 
wel winnen tegen de islamitische 
school El Feth uit Bergen op Zoom. 
Zoals verwacht allemaal 
kleinere jongens maar wel 
snel en technisch. Toch 
gaat het op het kunstgras 
al wat beter, scoren we 
1x maar verliezen we wel 
met 3-1. Daardoor zijn we 
uitgeschakeld voor de 
plekken 1 t/m 4 en mogen 
we om de 5e en 6e plek 
aantreden tegen de De 
IJsselhof uit Zwolle.

Funpark
Omdat de wedstrijd tegen 
de De IJsselhof pas later op 
de middag gepland staat hebben de 
jongens en jonge supporters alle tijd 
om te genieten van het funpark met 
allemaal voetbalattracties waaronder  
hindernisbaan, kegelvoetbal, 
pannavoetbal met de wereldkampioen 
Jeand Doest, doelschieten, etc. Als ze 
alle spellen hadden gedaan kregen 
ze een draagtas met een minibal en 
diverse gadgets. De jongens zelf wisten 
het vooraf al,  maar ook wij weten nu 
wie Youtuber Harm van HetGameS is, 
want hij zat verstopt in het Dutchy pak. 
Onze jongens hadden dat stiekem al 
ontdekt toen ze door de ramen keken 
van zijn kleedkamer. Toen Harm uit het 
Dutchy pak kroop was hij heel populair 
bij de jeugd. Ook kon iedereen op de 
foto met de beker voor de Europees 
kampioen vrouwenvoetbal. Dat 
toernooi wordt dit jaar in Nederland 

gehouden.

Nederlands 6e 
Ondertussen was de temperatuur 
tropisch geworden en zochten de 
ouderen al wat meer de schaduw 
op, om daar tegen half 3 weer 
vandaan te komen voor onze 
laatste wedstrijd. In de eerste helft 
spelen we het beste voetbal van 
dit toernooi en komen we met 1-0 
voor. In de tweede helft scoren 
we jammer genoeg niet meer en 
verliezen we uiteindelijk met 3-1 
waardoor we 6e zijn maar wel 
6e van Nederland! De finale gaat 
uiteindelijk tussen de twee teams 
uit onze poule en de 12ruiterschool 
wint deze met 1-0 van El Feth.

Ondanks de teleurstelling over de 
6e plek overheerst bij de coach, 
de juffen en supporters het gevoel 
dat de jongens iets bijzonders 
hebben gepresteerd, trots zijn ze 
op hun jongen(s)! Na het omkleden 
vervaagt ook bij de spelers de 
teleurstelling en zijn ze weer op 
het funpark te vinden of volgen ze 
de finalewedstrijden op de tribune 
of langs het veld.

Afsluiting
Dan is het nog wachten op de 
prijsuitreiking en die vind plaats 
nadat alle finales zijn gespeeld. We 
krijgen een herinneringsmedaille 
en sommigen scoren nog een 
handtekening op hun shirt, 
voetbalschoen of papier, van 

Abdelhak Nouri, speler van Jong 
Ajax en de beste voetballer van de 
Jupiler League. Hij reikte de bekers 
uit aan de nummers 3 t/m 1. Om 18:00 
u. vertrekken we weer naar Nieuw 
Schoonebeek en in de bus genieten 
we van het gezang van de spelers en 
jongste supporters en tussendoor van 
de rust, want het was een lange dag. 
Aangekomen in Nieuw Schoonebeek 
eten we gezamenlijk patat bij 
snackbar De Spinde en als afsluiting 
gaan de spelers en ik op een kar 
door Nieuw Schoonebeek waar veel 
mensen buiten staan te zwaaien en 
de spelers hartstochtelijk met elkaar 
zingen waaronder:

“GMS gaat noooooit 
verloren, 
knoop het in je oren van 
achter en van voren!
GMS gaat noooooit verloren, 
Schrijf het op de ruiten, van 
binnen en van buiten!”

Op de kar door ons Nieuw 
Schoonebeek besef ik dat 
we samen een geweldige 
prestatie hebben geleverd 
en dat bezorgt me kippenvel 
en tranen in de ogen. Dit 
gebeurt me ook bij het 
terugkijken van de video van 
onze opkomst op het veld, 

het schrijven van het verslag voor 
facebook en ook bij dit artikel, ook al 
is het ondertussen al weer een week 
geleden.

Milan Nijenstein, Jort en Mill 
Schnoing, Dion Levelink, Siem 
Hegeman, Cas Kolmer, Sven Koop, 
Finn Buursma, Dylan Hubers en Maik 
Imming bedankt dat ik als jullie coach 
dit mocht meemaken. De winnende 
wedstrijd in Jubbega, het zingen 
van “Richard bedankt”, ons juichen 
in de kleedkamer na weer een 
toernooiwinst en de finalewedstrijden 
in Zeist zorgen ervoor dat ik jullie en 
dit schoolvoetbalseizoen nooit zal 
vergeten!
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TUSSEN BEEK EN VEEN 
BLIJFT IN BEWEGING
De werkgroep kijkt tevreden terug op de laatste paar maanden. 
We hebben leuke gesprekken gehad met inwoners die enthousiast 
hun ideeën hebben gedeeld. Verder zijn we aangesloten bij het 
dorpenoverleg, om tot een goede samenwerking te komen met de 
dorpen Zwartemeer en Weiteveen. 

Op uitnodiging hebben we ‘onze’ plannen mogen uitleggen aan de 
nieuwe Burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, tijdens zijn 
bezoek aan Nieuw-Schoonebeek. Ondanks het druilerige weer, kwam 
hij toch even langs ons ‘tentje’ fietsen aan de Kerkenweg ter hoogte 
van waar ongeveer de bufferzone begint. Hij was enthousiast en zeer 
belangstellend. En kon heel goed begrijpen waarom het goed en 
wenselijk voor het dorp zou zijn om aansluiting te krijgen met het 
Bargerveen.

De werkgroep is bij alle 
informatiesessies van de drie 
dorpen geweest om goed 
geïnformeerd te blijven en 
alle ontwikkelingen op de 
voet te volgen. Wij kijken dan 
ook reikhalzend uit naar de 
schetssessie bufferzone Zuid, die 
na de zomer zal plaatsvinden.

In deze schetssessie wordt de 
doorrekening van de bufferzone 
door de hydrologen bekend 
gemaakt. Hiermee wordt weer 
een stap gemaakt als het gaat 
om hoe de bufferzone er in de 

toekomst uit komt te zien. Het 
accent van de werkgroep ligt 
nog steeds op het vergroten van 
de recreatieve mogelijkheden 
voor Nieuw-Schoonebeek. We 
hopen dan ook dat er gekozen 
wordt voor een variant die  
recreatie mogelijk maakt, maar 
waar ook ruimte is voor alle 
andere initiatieven uit het dorp. 
We blijven in gesprek met o.a. 
de Bestuurscommissie om te 
kijken hoe we ook in de toekomst 
kunnen blijven aansluiten bij de 
plannen die er zijn voor Nieuw-
Schoonebeek. 

Graag komen we in contact 
met inwoners van Nieuw-
Schoonebeek die mogelijk in 
de toekomst initiatieven willen 
ontplooien op het gebied van 
recreatie. Je kunt een mail 
sturen naar : tussenbeekenveen@
outlook.com. Ook andere reacties 
of suggesties kun je kwijt op 
dit e-mailadres. Eén van de 
werkgroepleden aanspreken 
kan natuurlijk altijd. Dit zijn Jos 
Fischer, Tanja Schepers, Jacques 
Schepers, Arjan Scherpen en 
Truus Wubbels.
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HOE ZIT DAT NU MET:
“TOLHUISJES”?

Op een woensdagavond 21 juni 2017 rond 18.00 u, 
we zaten net lekker te eten komt Henk Bos bij ons 
binnen lopen. Met de vraag hoe het nou zit en zat 
met het tolhuis en tolhek op huis nr 9.
Het bordje op het huis verwijst nog naar vroeger 
vanaf 1905 tot 1954, zolang heeft er een tolhuis en 
tot ongeveer 1920 een tolhek gestaan. In 1954 is 
het tolhuis afgebroken i.v.m. de aanleg van de hui-
dige Europaweg, toen nog Hoofdstraat. Een bewo-
ner van een tolhuis heette tolgaarde, nog vroeger 
tollus. Om tolgaarde te worden kon je je inschrij-
ven voor het tolhek, een soort van aanbesteding, 
De hoogste bieder kreeg dan de baan, waardoor je 
een kleine broodwinning had en onderdak in een 
woning (tolhuis). Er mocht op geen enkele andere 
wijze nering worden gedaan dan alleen tolgaarde 
en je moest helpen de doorgaande weg te onder-
houden

De eerste bewoner heette Karsten, later 
vertrokken naar elders, de opvolger en bewoner 
Gerritjan Elzing nog later Eite Elzing, die daarna 
verhuisde naar Europaweg 1. In 1941 is Engbert 
Elzing er komen wonen en heeft er zijn gezin 
gesticht met 8 kinderen, waarvan ik er één ben. 
Het heffen van tol komt uit de middeleeuwen, 
later heeft Napoleon dit verder uitgewerkt zodat 
er meer structuur in kwam, want er was nogal 

een wildgroei ontstaan.
Ook zijn er wel leuke anekdotes over het ontdui-
ken van tol: 

Groepjes jongeren op de fiets langs het voetgan-
gerspad met de melding de “achterste betaald”, 
intussen deed de laatste kalm aan en hield een 
stuk afstand,  bleef staan om te betalen en gaf een 
cent waarop de tolgaarde vroeg: en die anderen 
dan, waarop het antwoord luidde: ” die ken ik niet 
”.
Het omzeilen van de tol kon alleen door vanaf 
1000 meter voor of na het tolhek, door de weilan-
den te gaan.  Werd je binnen de gestelde grens 
gesnapt door de veldwachter dan  kreeg je een 
boete.
Het tolgebeuren is omstreeks 1920 opgeheven 
doordat er te veel en te zwaar verkeer langs 
kwam waardoor de weg werd vernield. Daardoor 
kwamen toen ook fietsplaatjes die niet gewaar-
deerd werden, later is de wegenbelasting inge-
voerd.

Als je dit leest en je wilt er meer over weten kun je 
dit opzoeken op het internet onder ‘tolheffingen 
in Drenthe”. 

Groet van Henk en Gea Elzing  van de “Oude Tol” 
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1982 >>> SIMPEL 16 >>> 2017
Kameradengroep Simpel 16 
bestaat 35 jaar. Om dit heugelijke 
feit te vieren organiseren we dit 
jaar een aantal activiteiten.
Zoals onlangs het kleintje Twaalf 
Apostelen toernooi. Klein, omdat 
het niet op een groot formaat 
voetbalveld werd gespeeld, maar 
in de opblaasbare versie van het 
wel bekende tafelvoetbal. Alleen 
ben je in dit geval het poppetje 
aan de stang zelf.

Dat we in 1982 als 
kameradengroep zijn opgericht 
is ook te danken aan het Twaalf 
Apostelen toernooi. Om mee te 
doen aan het toernooi, waren de 
beide afzonderlijke kameraden 
clubjes, die ook nog geen naam 
hadden,  namelijk te klein.

Een paar jaar na oprichting werd 
er nog een kameraden clubje 
toegevoegd, omdat we ondanks 
het samengaan van beide toch nog 
veel gastspelers nodig waren.
Nu is het door de jaren heen 
gebleken dat we helemaal zonder 
gastspelers het ook niet konden 
redden, soms waren het dezelfde 
en soms elk jaar een ander, omdat 

het vinden van spelers ook toen 
niet altijd meeviel, mede doordat 
de andere elf teams ook weleens 
een speler zochten.

Het mooie van alles is dat we 
door samenvoeging van deze drie 
kameraden clubjes met onderling 
verschillende leeftijden, één groot 
nieuw kameraden team vormden. 
Geen wonder dat het toernooi ook 
wel bekend staat als kameraden 
toernooi. 

Over de naam voor het team 
konden we het maar moeilijk eens 
worden, totdat de moeder des 
huizes waar toen de vergadering 
was, met het voorstel kwam 
om het simpel te houden, dus 
gewoonweg Simpel, en we waren 
toen met 16 personen. Vandaar 
dus Simpel 16. Dat niet iedereen 
voetbalgek was binnen de groep 
werd op de koop toegenomen en 
tijdens het toernooi door middel 
van gastspelers opgevangen.

Het eerste tenue was nog geel van 
kleur met geborduurde opdruk, 
dit en de synthetische uitvoering 
van de shirts zat niet echt lekker. 

Daarom werd al snel overgegaan 
naar eerst katoenen shirts en later 
naar meer professionele shirts, 
tevens gingen we van geel naar 
rood/witte shirts.

Toen kwam er ook een vaantje 
met logo, het vaantje was rood/
wit met franjes en het logo kwam 
deels van de bok van Fc Köln, en 
deels werd een afbeelding van een 
houten biervat gebruikt.

Ook meteen na het toernooi 
waren we het al snel eens, dat 
Simpel 16 niet alleen opgericht 
was om samen te gaan voetballen.

Dus werd er onder andere een 
jaarlijks tuinfeest georganiseerd, 
waarbij een legertent van de 
scouting werd gehuurd, en uit de 
“centrale dorpsopslag zitbanken” 
kwam het meubilair.

In 1985 werd er tijdens het 
volksfeest nog door ieder 
afzonderlijk clubje een eigen 
feestkar gebouwd, wel stonden 
we als buren naast elkaar, 
zodat tijdens het bouwen en 
zeker tijdens het inwijden van 
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de feestkar het al een gezellig 
samenzijn was.
De volgende editie in 1990 waren 
we samen als Simpel 16 present 
bij de grote wagens tijdens 
de optocht, ook de jaren die 
volgenden waren we tevens van 
de partij en de spaarpot voor 2020 
begint ook al weer aardig op te 
lopen.

Tussendoor werd er ook nog een 
aantal malen deelgenomen aan 
touwtrek wedstrijden. Daar kwam 
de veelzijdigheid van een groot 
kameradenteam goed van pas. 
Nu waren het een keer niet alleen 
de voetballers die hun kunnen 
konden tonen. En zij deden het 
niet onverdienstelijk, op menig 
toernooi werd de eerste plaats 
binnen gesleept. 

Behalve het voetbaltoernooi 
op eigen dorp gingen we ook 
internationaal. Dit kwam omdat 
een ander kameradenteam  (Krat 
81), daar al vaker was geweest, en 
zelf een jaar niet konden.

Doordat we daar in Norden aan de 
Noordzee meededen werden we 
ook gevraagd om naar Nordheim 
(ergens nabij Hanover) te komen 
voetballen. Beide toernooien en 
nog een toernooi in Zelhelm(NL), 
waren prachtig om te doen 
en leveren nog steeds mooie 
verhalen.

Van het één kwam het ander, van 
het voetbal naar tuinfeesten en 
naar het karrenbouwen. Maar 
ook naar de bruiloften die eraan 
kwamen, soms werd hiervoor een 
mini speelfilm in elkaar gezet, met 
een knipoog naar desbetreffende 
bruidegoms hobby. Al met al 
hilarische momenten.

Ondertussen zijn de meeste van 
ons al lid van SVP, ofwel Simpel 
vijftig plus. Bruiloften werden of 
worden verzilverd en jubilaris  
Simpel 16 wordt door ons zelf in 

het zonnetje 
gezet.

De eerste van de drie 
activiteiten hebben 
we inmiddels gehad, het 
kleintje Twaalf Apostelen 
toernooi. Hieraan deden vier 
teams mee,: Blauwe Knoop, Krat 
81, VFB-Wanhoop en de jubilaris 
zelf. De eerste editie is gewonnen 
door Krat 81.

De evaluatie moet nog komen 
maar een vervolg wordt niet 
uitgesloten, waarschijnlijk wel 
met enige aanpassing in formaat 
of uitvoering van het mini 
speelveld. Achteraf bleek deze 
toch iets te klein, wij dachten 
namelijk dat de opgegeven 
maatvoering betrekking had op 
de grootte van het speelveld, het 
bleek echter buitenwerks te zijn. 
Aangezien de opblaasbare wanden 
minimaal een meter dik waren, 
was onderling contact tussen de 
spelers niet te vermijden. Hoewel 
er geen grove blessures waren 
gelukkig, wilde elk team wel heel 
graag winnen, soms leek het meer 
op een grote flipperkast dan op 
een potje (levend) tafelvoetbal.

De volgende activiteit is een 
tuinfeest in de oude stijl, de 
werkgroep hiervoor heeft bijna 
alles voorbereid, en begin 
september gaan we met z’n allen 
eens lekker terug in de tijd.

Rest nog de derde activiteit, dit 
staat eind oktober op de agenda, 
we gaan dan met de hele club een 
lang weekend naar Valkenburg. 
Valkenburg staat elk jaar de hele 
maand oktober in het teken van 
de bokkenweken, dit past mooi bij 
ons logo, en Valkenburg op zich is 
ook best de moeite waard om te 
vertoeven, ook hiervoor heeft een 
werkgroep zich ingespannen.

Dit waren dan de drie activiteiten 
die we hebben geselecteerd uit 

een 
lijst 
van 35 
Bokkige 
ideeën. Deze 
lijst hebben 
we tijdens het 
eerste feestje wat 
we elk jaar doen, 
onze “kliekjes avond 
“ (opmaken van kerst 
en Nieuwjaars restanten) 
samengesteld.

Daar stonden onder andere 
ook op: het laten brouwen van 
een eigen bier, opnemen van 
een mini film, cd opnemen, 
boottocht, groepsfoto/schilderij, 
jubileum tattoo, Sinterklaasavond, 
Solextocht….enz.
Intussen heeft iedereen wel al een 
set mooie bierglazen met logo 
gekregen, aangeboden door één 
van ons. Ook is er een Simpels top 
35 samengesteld, op cd gezet en 
aangeboden door een ander club 
lid.
Hoe de laatst twee activiteiten 
verlopen zullen we begin volgend 
jaar nog eens op papier zetten. 
En wie weet komt er nog een 
onaangekondigde activiteit 
tussendoor. 

Wij wensen iedereen nog een 
mooie vakantie / zomer.
Doe kalm an, en tot de volgende 
keer.

Groeten van Simpel 16. 
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FOTO-EXPOSITIE “PASTOOR SIEN BOS 1915 – 1945” 
BIJ FOLK VEUR VOLK AN DE GRUPPE
Zaterdag 16 september is 
Pastoor sien bos weer het 
toneel van veel gezelligheid, 
prachtige muziek, blije 
kinderen, Silent Disco, heerlijk 
eten, sfeervolle verlichting en 
natuurlijk de muziek die bekend 
staat als Folk. Daarover straks 
meer. 

Nieuw dit jaar is een Foto-
expositie die te zien is op het 
terrein. De foto’s zullen worden 
weergegeven op een groot 
scherm. Tijdens die expositie 
krijgt u foto’s te zien die 
gemaakt zijn in de periode 1915 

– 1945. Het gaat om ongeveer 
250 foto’s die een verband 
hebben met de plek waar nu 
Folk veur Volk gehouden wordt 
“Pastoor sien bos”. De locatie 
van ons festival was altijd al een 
prachtige plek.  

De foto’s zijn gemaakt 
door Meester Ben Schröer, 
naast onderwijzer ook een 
fervent fotograaf.  Gelukkig 
zijn de meeste negatieven 
bewaard gebleven.  Huizen 
en boerderijen uit de buurt, 
prachtige landschappen, maar 
natuurlijk ook mensen die 

destijds op de gevoelige plaat 
zijn vastgelegd. 

U kunt straks een deel van  de 
gehele collectie bekijken op 
de plek zelf waar veel van deze 
getoonde foto’s genomen zijn.

In het bos waren destijds 4 
kapelletjes, gebouwd door 
diverse buurten van ons dorp. 
Elk buurtschap van het dorp 
had daardoor in de tuin een 
eigen plek. Bepaalde bomen die 
er nu nog staan zijn als jonge 
aanplant terug te zien op de 
foto’s. 

FOLK VEUR VOLK
Een zelfportret van meester Schröer zittend aan zijn bureau. De 
gehele collectie negatieven is door Leo van Bemmelen gescand en 
is vanaf eind dit jaar te zien op de beeldbank van het Drents Archief.
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Het hele dorp was betrokken 
bij de tuin van de kerk en het 
onderhoud daarvan. Dus toon 
ook in 2017 uw betrokkenheid, 
en bekijk met eigen ogen hoe 
de tuin er zo’n kleine 100 jaar 
geleden uitzag.

De tuin zal gedurende het 
festival volop voorzien zijn van 
tafels en stoeltjes waar dan 
menig leuk gesprek over de 
historie gevoerd kan worden. 

Ondertussen kunnen de 
kinderen zich weer uitleven 
bij het kinderprogramma dat 
weer verzorgd gaat worden 
door de jongens en meisjes 
van de spelweek. Zij zullen 
weer diverse spelletjes met de 
kinderen doen en ze zorgen 
dat de kids lekker kunnen gaan 
dansen op de Silent Disco. 
Natuurlijk wordt ook de 

inwendige mens niet vergeten 
en kunt u zich tegoed doen aan 
heerlijk eten en drinken, bijv. 
traditioneel (Irish) Beer.

De Expositie begint om 15.30 
uur als het terrein open is en zal 
tot ongeveer 19.00 uur duren.  
De rode draad zal natuurlijk de 
muziek zijn. Achtereenvolgens 
zullen vanaf 16.00 uur de 
volgende bands optreden: 

• Opa’s Kunstgebit
• Beggars Clan
• Captain Gumbo
• Acting the Maggot
• Circle J. 

Informatie over deze band kunt 
u vinden in de vorige editie van 
Hej ‘t al heurd. Mocht u deze 
niet meer in bezit hebben dan 
is deze nog altijd te vinden op 
nieuwschoonebeek.com.
Volg ook onze Facebooksite  
www.facebook.com/fvvadg 
voor meer informatie over het 
FOlk veur volk Festival.

Kaarten voor het festival , 
inclusief de Foto-expositie 
kosten in de voorverkoop 
slechts  €11,00. Aan de kassa is 
de toegangsprijs €16,00.

De voorverkoop vindt plaats via 
www.eventics.nl. 

Tot ziens op 16 september!

http://nieuwschoonebeek.com.
http://www.eventics.nl. 
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KAMPIOEN
V.V. SCHOONEBEEK JO13-1G SLUIT 

VOORJAARSCOMPETITIE AF MET KAMPIOENSCHAP 

In een voetbalseizoen wordt de 

competitie opgedeeld in een 

najaars- en voorjaarsccompetitie. 

Dat betekent dat in het voorjaar de 

teams op basis van de eindstand in de 

najaarscompetitie worden ingedeeld, 

zodat de teams gelijkwaardiger aan 

elkaar zijn. In de najaarscompetitie 

waren we meestal wel tevreden 

over het vertoonde spel en de inzet. 

Helaas konden we ons zelf maar 1x 

belonen met een overwinning, dat 

nog wel tegen Weiteveense Boys. We 

eindigden daardoor als een na laatste  

en Weiteveen als laatste.

SELECTIE EN STAF
We hebben een grote selectie van 17 

spelers met 13 jongens en 4 meiden. 

Als iedereen er is betekent dit dat 

er zes wissels zijn en dat is niet 

bevorderlijk voor het voetbal en 

het maakt het coachen ook lastig. 

Voordeel is dat we altijd voldoende 

spelers hebben ook als er een paar 

spelers niet zijn. Ons uitgangspunt is 

dat het teambelang voorop staat en 

dat iedereen speeltijd moet krijgen, 

waarbij trainingsopkomst een 

belangrijke rol speelt. Ik moet eerlijk 

toegeven dat dit wel het moeilijkste 

is bij een team als het onze, waarbij 

de verschillen tussen de spelers groot 

zijn. Terugkijkend vind ik dat we dat 

behoorlijk hebben gedaan maar ik kan 

me voorstellen dat anderen daar anders 

tegen aankijken. Trainers van het team 

zijn Bob Lohuis en Richard Nijenstein 

die ook leider is, daarnaast is Sander 

van der Meer leider en Arnold Striper is 

de grensrechter.

COMPETITIE VERLOOP
Na de winter worden we  ingedeeld 

in de derde klasse en gezien de 

tegenstanders willen we goed 

voetballen en bovenin mee doen 

om het kampioenschap. Met goed 

voetballen bedoelen we dat we via 

samenspel de bal bij het doel van de 

tegenstander willen krijgen. Alleen bij 

hoge uitzondering mag de bal “zomaar” 

naar voren worden getrapt. We 

starten de competitie met twee ruime 

overwinningen waarbij we hopen dat 

we toch niet alle wedstrijden zo ruim 

gaan winnen? Dat is gelukkig niet het 

geval, de spelers moeten tegen Sweel, 

SVBO en Weiteveense Boys flink aan 

de bak. We spelen gelijk tegen Sweel, 

winnen van SVBO en zegevieren in een 

uitermate spannende wedstrijd met 

1-0 tegen Weiteveen. We kunnen ook 

verliezen, bij de uitwedstrijd tegen SVBO 

blijkt dat na een 3-1 nederlaag. Omdat 

Weiteveen ook punten verspeelt blijft 

het tot de laatste speeldag spannend. 

KAMPIOENSWEDSTRIJD
Op zaterdag 20 mei voetballen we onze 

laatste wedstrijd uit tegen Weiteveense 

Boys. Vooraf is minimaal een punt 

genoeg voor ons kampioenschap. 

Toch willen we laten zien wie de ware 

kampioen is door te winnen. Opnieuw is 

het een zeer spannende wedstrijd met 

weinig kansen voor beide teams. Langs 

de lijn is het gezellig druk met vele 

Weiteveense en Nieuw Schoonebeekse 

supporters. Bijzonder is ook dat ze dit 

seizoen nog tegen elkaar voetballen 

maar komend seizoen met elkaar bij 

SWB, in de JO15 of 13.

KAMPIOEN!
Door een kopbal vanuit een corner 

scoren we de 0-1 en dat wordt ook de 

eindstand en kan het feest losbarsten. 

We ontvangen bloemen en een mooi 

aandenken, maar het mooiste komt nog. 

De kampioenskar staat klaar om ons van 

Weiteveen naar Nieuw Schoonebeek 

te brengen en chauffeur Arnold Striper 

voert ons vakkundig door de bebouwde 

kom van Nieuw Schoonebeek om ons 

toe te laten juichen. We keren daarna 

terug naar de kantine om daar met 

patat, snacks en drinken af te sluiten.

Ook dit jaar sloten we het seizoen af met 

een wedstrijd tussen de ouders en de 

JO13. De uitslag is onbelangrijk, wel dat 

het een gezellige afsluiting was van een 

succesvol en leerzaam seizoen!
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Enkele weken geleden hebben 
19 kinderen bij ons in de St. 
Bonifatius kerk hun Eerste Heilige 
Communie ontvangen. Na een 
voorbereidingsperiode van enkele 
maanden was het op zondag 4 
juni dan eindelijk zover. 

Voordat je zover bent, gaat er wel 
heel wat aan vooraf. Er werd in 
januari gestart, in samenwerking 
met de basisschool Gerardus 
Majella. Elke 2 weken werd 
er klassikaal gewerkt met het 
project; Gods grootste geschenk.  

Hierin kwamen verschillende 
onderwerpen aan de orde. Er valt 
dan te denken aan: de schepping/
het ontstaan van de wereld, het 
doopsel, vriendschap, 
vrede en vergeving. Bij deze 
onderwerpen horen ook 
verschillende bijbelverhalen 
die met de kinderen werden 
besproken.

Maar er werd niet alleen 
gewerkt op school, er waren ook 
activiteiten buiten school.
Op 8 maart gingen de 

communicantjes, samen met 
enkele ouders op bezoek bij 
Bakkerij Kolkman in 
Schoonebeek. Hier kregen ze op 
een middag  uitleg over hoe het 
brood wordt gebakken. Natuurlijk 
was het erg mooi dat de kinderen 
ook zelf  brood en koekjes 
mochten maken. Al met al een 
zeer geslaagde middag.

Ook zijn de kinderen nog een 
middag bij “Dagcentrum De Beek” 
geweest, om hier gezellig samen 
met de ouderen te knutselen voor 
hun project.

Voor deze groep kinderen 
was er dit jaar nog een extra 
bijzonderheid tijdens hun 
voorbereiding. Op zondag 19 
maart werden tijdens een viering 
2 van de communicantjes, 
Izabella Bensch en Jochem Bijker, 
gedoopt. 

Daarna op zondag 7 mei tijdens de 
viering was eerst het voorstellen 
van de communicantjes, waarna 
op 4 juni dus de grote, spannende 
dag was voor iedereen.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
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WAT IS UW ERVARING MET GRONDWATER
IN NIEUW-SCHOONEBEEK?

De gemeente Emmen start een onderzoek naar de situatie van het 
grondwater in Nieuw Schoonebeek. De laatste tijd ontving de gemeente 
een aantal meldingen over de grondwatersituatie in het dorp. Hierbij 
is ook de zorg geuit over de gevolgen van de werkzaamheden aan het 
Bargerveen. Daarom wil de gemeente graag in kaart brengen wat de 
huidige grondwatersituatie in Nieuw Schoonbeek is en welke maatre-
gelen nodig zijn om deze situatie, indien nodig, te verbeteren. Onder-
zoeksbureau Wareco voert dit onderzoek uit. Onderdeel van het onder-
zoek is een enquete. Alle inwoners in de kern van Nieuw Schoonebeek 
ontvingen een brief thuis met daarin een unieke inlogcode. Met deze 
code kunt u de enquete online tot 3 augustus invullen.

Wilt u, ook als u geen grondwateroverlast ervaart de enquête in vullen. 
Immers, ook dan geven uw antwoorden inzicht in de situatie.

Onderzoek naar grondwateroverlast
De enquête maakt deel uit van een groter onderzoek naar de grond-
watersituatie in de kern van Nieuw Schoonebeek. Het onderzoek is in 
december 2016 gestart met het plaatsen van een aantal grondwater-
peilbuizen. Hiermee meten we de grondwaterstand op de verschillende 
locaties.

Als de enquête hiertoe aanleiding geeft, wordt het onderzoek aangevuld 
met een onderzoek naar de kruipruimte en drainage.

Meer informatie
Heeft u de brief niet ontvangen en wilt u meewerken aan de enquete? 
Dan kunt u contact opnemen met Wareco, 
tel. 0570 660 910 en per e-mail: info@wareco.nl.

GEMEENTE GIDS
Onlangs is de gemeentegids weer verschenen. Sinds 2016 

bezorgt de gemeente deze gids niet meer 
huis-aan-huis, maar kunnen mensen deze afhalen in het 

gemeentehuis en in de gemeentewinkels. Vanaf dit jaar is 
hier een aantal afhaal 

mogelijkheden aan toegevoegd, zodat het voor allle inwo-
ners van de gemeente eenvoudig wordt om een gids op te 

halen.

In Nieuw Schoonebeek kunt u de gemeente gids ophalen 
bij de Dorpshoeve
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Wij hebben 12 keer de fietstochten 
voor de zondagmiddag van het 
tuinfeest van Rumah Live uitgezet.
Waarom wij? Als de kinderen in 
het bestuur zitten (en nog zitten) 
springen pa en ma (andersom ook) 
bij. Voordat er een definitieve route 
op papier staat hebben we deze 
al menig keer gefietst. Dit begint 
meestal al in maart/ april, zodra het 
weer het toelaat.

Er zijn een paar “regels” waar we 
ons aan moeten houden:  

• De route mag niet langer zijn dan 
25 km. 
• Halverwege de route moet er 
op een veilige plek een pauze 
zijn waar je ook met de auto kunt 
komen. Hier komt het bestuur de 
deelnemers voorzien van een natje 
en een droogje.
• Aan het tweede deel van de route 
moeten er niet te veel cafés en 
terrasjes staan, anders haken er 
een aantal dorstige rijders af en 
dat is natuurlijk niet goed voor 
de gezelligheid en omzet op het 
feestterrein. 

Met deze regels in het achterhoofd 
gaan we aan de slag. Eerst eens 
kijken welke kant we dit keer op 
gaan. Als we voor ons gevoel een 
leuke route hebben gefietst die aan 
alle eisen voldoet moeten we deze 
op papier vastleggen.
De volgende keer nemen we pen 

en papier mee om de straatnamen, 
bijzonderheden en nummers op te 
schrijven. Als we de route op papier 
hebben, gaan we de route nog een 
keer helemaal fietsen met een ander 
familielid. Als er dan nog fouten of 
onduidelijkheden in ziten kunnen we 
die er nog uit halen.

De laatste keer dat wij de route 
hebben uitgezet hebben we het op de 
moderne manier gedaan, 
in de auto, met de laptop op schoot 
gingen we op pad. Ieder jaar wordt 
het moeilijker om een mooie, 
originele route in de buurt te vinden. 
De puzzels die de deelnemers 
meekrijgen worden door het bestuur 
gemaakt. Ook dit wordt steeds 
moeilijker, omdat veel deelnemers 
de antwoorden op hun mobieltje 
op zoeken. Maar ook al heb je alle 
antwoorden goed, de tocht moet nog 
wel gereden worden en dat gaat niet 
altijd zonder slag of stoot. Goed lezen 
en opletten blijft moeilijk. Een paar 
voorbeelden hiervan; 
 
Er staat ‘bij de oude schuur van 
Veldkamp” rechtsaf. Ze lezen: 
VELDKAMP dus op volle snelheid 
naar de turfstrooiselfabriek en 
hier rechtsaf, dan kom je op 
Zandpol/ Nw. Amsterdam i.p.v. 
het Griendtsveenparkje waar de 
pauze gepland was. Of die keer: via 
Valendisweg en dan Hekmanswijk, 
Oostersebos en dan de Europaweg 
oversteken en richting de beek, hier 

was dan de pauze, kwam er opeens 
een groep helemaal van de andere 
kant. 

Het komt ook voor dat niet alle 
regels worden gelezen, er wordt 
iets over een bushaltenummer en 
een straatnaam geschreven, ze zien 
de bushalte staan en slaan rechtsaf, 
terwijl dit twee straten verderop pas 
moest, tja dan gaat de rest van de 
route ook verkeerd.

De organisatie wacht bij de pauze 
altijd op alle mensen die gestart zijn. 
Zo gebeurde het dat een paar mensen 
het, om wat voor reden dan ook, 
niet konden vinden en zijn dus maar 
naar huis gegaan. Zij hadden dat niet 
gemeld, dus de organisatie maar 
wachten.
Door de jaren heen zijn er gelukkig 
nooit ernstige ongelukken gebeurd, 
af en toe is er wel iemand gevallen, 
maar nooit met ernstig letsel.

Wij hebben de routes altijd met 
veel plezier uitgezet. Als je dan op 
het terrein kwam en je hoorde dat 
het een mooie route was of dat 
mensen weer nieuwe dingen hadden 
gezien en op nieuwe plekken waren 
geweest, dan geeft dat toch een 
voldaan gevoel.

Harm en Gré Schwieters

F I E T S T O C H T E N
- R U M A H  L I V E  -
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BREDE SCHOOL EMMEN

LANDELIJKE MONUMENTENDAG: 9 EN 10 SEPTEMBER

“Kinderen moeten zich optimaal kun-

nen ontwikkelen. Op school, maar ook 

daarbuiten.” Dat is de doelstelling van de 

Brede School Emmen. Wij willen als werk-

groep hieraan bijdragen door activiteiten 

te organiseren vanaf de peuters t/m de 

kinderen van groep 8.

Per half jaar stellen wij 

een nieuwe kalender 

op. Wij gaan daarvoor 

op zoek naar activitei-

ten op het gebied van 

sport & spel, cultuur en 

creativiteit. We verdelen 

de activiteiten over de 

beide basisscholen. Soms 

vindt een activiteit elders 

plaats, bijvoorbeeld in 

Zwartemeer bij Staatbos-

beheer.

Het komt vaak voor dat 

veel kinderen zich voor 

een bepaalde activiteit 

inschrijven. We streven 

ernaar om alle kinderen 

aan de gekozen activiteit 

deel te laten nemen. We 

plannen dan extra data in. Dit brengt 

natuurlijk extra kosten met zich mee. Dit 

nemen we dan op in de begroting zodat 

wij (bijna) geen geld hoeven te vragen 

voor activiteiten.

Soms gebeurt het dat kinderen wel wor-

den opgegeven, maar niet komen. Dit is 

erg jammer, want dit brengt wel kosten 

met zich mee.

Op dit moment zijn we bezig met het 

afronden van de kalender voor het najaar. 

Na de zomervakantie wordt deze mee-

gegeven en kunnen we weer starten met 

een mooi programma.

Wij kunnen natuurlijk altijd nieuwe idee-

en gebruiken. Heb je een idee, mail deze 

dan naar: bredeschoolnsw@gmail.com. 

Ook hebben wij een Facebookpagina: Bre-

deSchoolNSW.

Groetjes Stefan Sanders (BuurtSport-

Coach), Marten Waard (BuurtSportCoach) 

, Henk Radersma (cultuurcoach), Carli 

Bensch, Sabine Botter, Yvonne Gerth, 

Wilma Wehkamp en Marian Herbers

Deze landelijke monumentendag heeft als thema Boeren , Burgers en Buitenlui . Dit is een breed begrip zodat ieder 

dorp hier zijn eigen invulling aan kan geven. Om ons dorp nog meer op de kaart te zetten doen wij als Historische 

Vereniging hier voor het eerst aan mee. Nu heeft ons dorp niet veel zichtbare monumenten meer, maar de kerktoren 

, het oude schoolgebouw en Kerkhof Buter zijn wel de belangrijkste monumenten van ons dorp . De Wilms Boo zou 

wel de grootste trekpleister zijn geweest , maar helaas. Wij hebben gekozen voor het pas gerestaureerde oude kerk-

hof Buter. Omdat er geen officieel pad naar toe gaat moest de eigenaar van het omliggende land toestemming geven, 

dit heeft hij gedaan. De Historische Vereniging is dan aanwezig om u de geschiedenis hiervan te vertellen.

Zowel op zaterdag 9 september als op zondag 10 september zijn wij er vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.

Kijk ook op onze website , www. histvernei-schoonebeek.nl
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Zoals jullie allemaal wel weten zijn wij als Rumah 
Live de laatste jaren iets gegroeid. Na vele jaren 
dat we het festival organiseerden met coverbands 
en bezoekersaantallen rond de 500, waren wij als 
bestuur toch toe aan een nieuwe uitdaging. 

Tja en waar moet je dan beginnen?
Het vergaderen gebeurt dan ook met regelmaat 
en daar komen dan ook de leukste ideeën op tafel. 
Helaas vallen er dan toch al snel enkele namen af 
omdat het net iets boven ons budget ligt. De fans van 
U2 en de Stones moeten we helaas teleurstellen, deze 
blijven onhaalbaar.

Maar wat dan wel, wat is wel haalbaar?
Uiteindelijk gaan we dan contact zoeken met de 
boekingsbureaus om aan goede bands te komen 
die telkens het bezoekersaantal net weer een stukje 
omhoog kunnen brengen.

Vorig jaar kregen we dan ook de kans om De Dijk 
vast te leggen, wat voor ons een grote stap vooruit 
was. Uiteraard betekent een grotere naam ook 
meer werk voor ons als bestuur. Waar een kleine 
band al snel genoegen neemt met met een simpele 
kleedkamer en een schaal met bolletjes ham/kaas 
kan het bij een grote band al snel uit de hand lopen. 
Daarnaast komen nog de eisen voor wat betreft 
podium, muziek en veiligheid

Hoe veel verder kan Rumah Live nog groeien?
Waar we verleden jaar met De Dijk onze grens 
hebben verlegd zijn we dit jaar met Waylon er weer 
ruimschoots overheen gegaan. Een uitverkocht 
Rumah Live met 1500 bezoekers! Zo proberen we 
telkens weer een stap verder te gaan. Uiteraard 
wel overwogen en met de diverse risico’s in ons 
achterhoofd.

En waar gaat het eindigen?
Dat weten we natuurlijk nooit van te voren. 
Uiteraard zijn wij ook afhankelijk van het aanbod 
van bands die binnen ons budget vallen, maar zoals 
we er op dit moment voor staan zal Rumah Live de 
komende jaren kunnen groeien tot een maximum 
van zo’n 2000 bezoekers, meer past simpelweg niet 
op het festivalterrein. Ook als organisatie vinden we 
dit eerst wel genoeg. Wij zijn geen professionals en 
moeten dit allemaal in onze vrije tijd doen of er zelfs 
dagen voor opnemen. Wat we desondanks met alle 
plezier en voldoening doen.

Wat is het idee voor volgend jaar? 
Natuurlijk zijn we ook al weer aan het rondkijken 
naar bands voor volgend jaar, maar dat valt nog niet 
mee. Heb je nog tips of is er een goede band die je 
graag een keer op het podium van Rumah Live wilt 
zien?

Laat het ons dan weten op onze Facebookpagina.
Groeten Stichting Rumah Live

- De toekomst van -
RUMAH LIVE
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FIETSTOCHT GROEP 7 & 8
Donderdag 22 juni hadden groep 7 en 8 een 

fietstocht. Wij stapten op de fiets en om half 

9 vertrokken wij naar Schoonebeek, onder 

begeleiding van Jan Blaauwgeers, André 

Lambers en Toon Heijnen van de Historische 

Vereniging Nei-Schoonebeek. 

Toon maakte foto’s en filmpjes. Soms stopten 

we even voor een pauze om wat te drinken, 

en vertelden ze wat bijvoorbeeld over BIOGAS! 

Fleur had er een lied over gemaakt! En we 

weten nu nog alles! 

Nadat we een hele lange tijd hadden gefietst 

gingen we naar Griendtsveenparkje. Daar 

kregen we een zakje voer en mochten we de 

dieren voeren en rondkijken. De geitjes likten je 

hand af! 

Daarna gingen we wat eten en drinken. We 

kregen vragen wat we allemaal hadden gezien 

en wat André en Jan onderweg allemaal hadden 

verteld. Eigenlijk een test of we goed hadden 

geluisterd!  

’s Middags gingen we naar het 

Smalspoormuseum! Daar gingen we 1 uur en 

een kwartier in het treintje! Onderweg vertelde de meneer veel over 

vroeger. We gingen ook nog in de fabriek kijken! Toen we weer klaar 

waren gingen we nog even rondkijken en wat eten en drinken! 

Toen gingen we weer terug op de fiets naar school met veel 

tegenwind! Daar kregen we een lekker ijsje en gingen allemaal 

weer naar huis! Het was heel gezellig en we vonden het heel erg 

interessant en leuk! 

Groetjes: Anouschka, Sien, Romy en Fleur! 
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VUILE WAS
“MAM, JE GAAT TOCH NIET DE VUILE WAS BUITEN HANGEN”, RIEP EEN 
ZOON TOEN IK VERTELDE WAAR M’N VOLGENDE COLUMN OVER ZOU 
GAAN. “HET IS NIET MÌJN VUILE WAS, MAAR DIE VAN EEN ANDER, IK WAS 
SLECHTS EEN SLACHTOFFER IN DIT VERHAAL”, ANTWOORDDE IK HEM.

COLUMN

Jaren geleden, ik was 17 jaar en 
nog zo groen als gras. Ik kwam 
net van school en had nog geen 
baan. Toen ik me daarvoor volgens 
de toen geldende regels meldde 
bij de gemeente,  kwam ik daar 
ook een dorpsbewoner tegen 
die een urgente aanvraag voor 
gezinsverzorging deed, omdat z’n 
vrouw plotseling in het ziekenhuis 
was opgenomen en hij 3 kleine 
kinderen thuis had. Snel werd er 
geregeld dat ik daar dezelfde dag 
al, zo onervaren als ik was, aan de 
slag zou gaan. 
Wat volgde was een schokkende 
ervaring door seksuele intimidatie.

Ik  arriveerde vroeg in de middag 
en wilde eens flink aan de slag 
gaan, maar dadelijk begon de 
man al heel amicaal te worden, 
wat bij mij de kriebels over de 
rug joeg. Hij vertelde over andere 
gezinsverzorgsters die al over 
de vloer waren geweest en die 
hij heel gemakkelijk z’n bed had 
ingepraat. Hij wilde ook niet dat ik 
een uniform of schort zou dragen, 
want dat was zo afstandelijk. En ik 
moest ook maar niet schrikken als 
hij af en toe wat aanhalig zou zijn, 
want hij was nogal fysiek ingesteld.

Ik begon me toen al vreselijk 
ongemakkelijk te voelen en het 
was alsof ik een baksteen in m‘n 
maag had. Later op de dag begon 
hij rare sexuele voorstellen en 
insinuaties te doen, wilde met me 
pornoboekjes bekijken, begon me 
inderdaad ook “per ongeluk”aan te 
raken. 
Ik voelde me zo vreselijk opgelaten 
maar kon geen kant op. Ik was 

totaal geblokkeerd.

Ik kon en durfde ook niet weg te 
gaan toen hij op bezoek ging bij 
zijn vrouw in het ziekenhuis, want 
zijn 3 kleine kinderen kon ik toch 
niet in de steek laten. 

Eindelijk kwam het moment dat 
hij weer thuis was en ik naar huis 
kon. Bij de deur hield hij me nog 
tegen en liet me beloven dat ik 
m’n mond moest houden en hij 
me dan extra geld zou geven voor 
het stilzwijgen. Ik zei overal maar 
ja en amen op, want ik wilde maar 
een ding en dat was naar huis!

Thuis volgde een hysterische 
huilbui. M’n ouders, ontzettend 
geschrokken, ondernamen de 
volgende dag onmiddellijk actie. 
M’n moeder trok van leer bij de 
gemeente en m’n vader heeft 
die man een onaangekondigd 
bezoekje gebracht in zijn grote 
huis op het westen. De gemeente 
bood geschrokken excuses aan, 
want het bleek dat dit gezin al een 
speciale aantekening had en er 
mochten alleen gekwalificeerde 
gezinshulpen naartoe.

Jaren heb ik hiermee 
nog geworsteld en kreeg 
hartkloppingen als ik die man 
tegenkwam. Totdat ik een keer 
naast hem bij de kassa stond in 
de winkel van Ans Pieper en de 
knop bij mij omging. Ik dacht 
ineens “kerel, als ik hier en nu ga 
vertellen, wat jij hebt uitgespookt, 
dan kun jij wel gaan verhuizen”, 
tegelijkertijd keek ik hem met een 
minachtend lachje aan en merkte 

dat hij zich ongemakkelijk voelde. 
Jaren later zijn ze verhuisd, is hij failliet 
verklaard, en hebben zijn kinderen na het 
overlijden van hun moeder het contact 
met hem verbroken.

Deze ervaring en zogenaamde “Vuile Was” 
heb ik altijd al, als ik het zinvol vond,  
buiten gehangen. Ik hoef immers niemand 
te beschermen.

Vorig jaar kwam ik voor een situatie 
te staan, waarbij ik het anders heb 
aangepakt.
Ik fietste op een mooie late zomeravond, 
het was nog licht, op het fietspad bij 
de Oude Dordsedijk. Er kwam een auto 
langzaam achter me aan; ging in de berm 
naast me rijden; stuurde voor me het 
fietspad op en ineens pats boem, stond hij 
stil. Ik moest van m’n fiets afspringen en 
was behoorlijk geïrriteerd. Ik trok de deur 
van de auto, die enigszins klemde, met 
een ruk open en zag een slungel van 20+ 
zitten, zo’n branieschopper met een petje 
over de oren en getatoeëerde oorlellen. 
“Vertel eens gauw man, heb je me 
ergens voor nodig?”, vroeg ik gepikeerd. 
Verbouwereerd schudde hij zijn hoofd. 
“Wil je me soms de weg vragen?” Nee, nee, 
ook niet. “Dan rijd alsjeblieft snel door, 
lefgozer, dan kan ik ook weer verder!”  
Verbijsterd keerde hij zijn auto en reed 
terug naar waar hij vandaan kwam. 

Later realiseerde ik me dat deze knaap 
zich waarschijnlijk  totaal op mij verkeken 
heeft. Ik was vast zo’n gevalletje van 
“van achteren lyceum, van 
voren museum”. Hopelijk zal 
deze “knul - onbenul”
voorgoed genezen zijn van 
zijn rare acties en alleengaande 
vrouwspersonen voortaan
met rust laten.

Riet

RIET VEENKER



Wie staan er op de foto? 
Elke editie plaatsen we een foto 
van 1 of meerdere (voormalig) 
Nieuw Schoonebekers. Het 
is de bedoeling dat de lezers 
raden wie er op de foto staan 
en hun inzending mailen naar 
hejtalheurd@live.nl

Uit de juiste inzendingen wordt 
er 1 persoon uitgeloot voor 
een eervolle vermelding in de 
volgende editie.

DE VORIGE EDITIE: 
Op de foto van de vorige editie 
zijn maar een handjevol reacties 
binnen gekomen. Het was dan 
ook ook een erg oude foto waar 
Geert Veenker en Harm Overberg 
opstonden. 

Van alle inzendingen was 
Willie Lambers de enige de het 
volledig juiste antwoord heeft 
ingezonden. Willie ontvangt 
bij deze dan ook een portie 
houdbare eeuwige roem.

18 aug
t/m 26 aug

ZOMERKAMP VERKENNERS/VERROWS
SINT WILLEHADUS GROEP

Activiteitenkalender 

16 sept
FOLKFESTIVAL EN EXPOSITIE
FOLK VEUR VOLK AN DE GRUPPE

9 sept
INSTUIF
TIENERWERK

23 sept
ACTIVITEIT
TIENERWERK

7 okt
INSTUIF
TIENERWERK

21 okt
SKIËN
TIENERWERK

22 juli
FIETSTOCHT EMSLANDKAMPEN EN KUNST
HISTORISCHE VERENIGING NEI-SCHOONEBEEK

9 en10 sept
MONUMENTENDAG: KERKHOF BUTER
HISTORISCHE VERENIGING NEI-SCHOONEBEEK

2 sept
AFTER SUMMER PARTY MET MR. POLSKA
RUMAH PEMUDA

4 nov
SPOKENTOCHT NIEUW SCHOONEBEEK
DIVERSE VERENIGINGEN

28 aug
t/m1 sept

SPELWEEK 2017
SPELWEEK WEITEVEEN/NIEUW SCHOONEBEEK

OOK EEN VERMELDING PLAATSEN OP DE ACTIVITEITENKALENDER? 
STUUR JE ACTIVITEIT OF AGENDA NAAR HEJTALHEURD@LIVE.NL


