Redactieadres: info@hejtalheurd@live.nl
Dorpskrant hej ‘t al heurd is
een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek
in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de
Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden
van de activiteiten,nieuwtjes,
dorpsbelangen. hej ‘t al heurd
wordt huis aan huis in Nieuw
Schoonebeek verspreid. De
redactie houdt zich het recht
voor ingezonden kopij aan te
passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.
hej ‘t al heurd wordt eens in
de 2 maanden verspreid. Kopij kan een maand voor de
volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres of
mailen.
Redactieadres:
Europaweg 309a - Kerkenweg
17 - Europaweg 135a - Molenaarslaan 39 - Europaweg
233, of in de redactiebus bij
supermarkt Slim of de bibliotheek.
mail:hejtalheurd@live.nl
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Hijj ‘t all heurt wordt Hej ‘t al heurd
De titel van dit blad is Hej ’t al
heurd?. En aj dat foutloos op
de veurkaant zetten wilt, dan
moej dat inderdaod zo schrieven en niet aans. Hej is een
samentrekking van heb je;
der stiet gien tuttelie (apostroffie, zo’n kommagie in de
lucht) tussen, want dat is zo
ofproot bij de spellingregels
in 1987. Heurd is hier een

voltooid dielwoord, net as in ’t
hoge en net as dat gehoord
op een d eindigt, zo mot de
leste letter van heurd hier ok
een d weden.
Stoer, die Drentse spelling?
Het valt wal een beetie toe
en… het is te leren. Het Huus
van de Taol gef aal jaor wal
ien of twei maol een spellingcursus Drèents. In vief lessen

van twei uur wordt de belangriekste richtlienen oetstukt.
Aj daor meer over weten wilt of aandere vraogen of opmarkings over het Drèents hebt
- kuj contact opnimmen met
het Huus van de Taol in Beilen: (0593) 371010 of info@
huusvandetaol.nl. Je kunt ok
op de webstee kieken: www.
huusvandetaol.nl.

Kerktoren “van slag” ???????
Veel mensen hebben opgemerkt dat het uurwerk van
onze kerktoren niet meer op
tijd liep. Hij was niet van slag,
want het luiden doet hij correct. Nadat er diverse mensen naar de gemeente gebeld
hebben, heeft de gemeente
een poging ondernomen om
het euvel te verhelpen. Dit
lukte niet en heeft toen installatiebedrijf Hummel opdracht
gegeven om het probleem te

analyseren en te verhelpen.
Het probleem is inmiddels
opgelost.
In tegenstelling tot wat veel
mensen denken, is de toren
eigendom van de gemeente
en niet van onze parochie. De
gemeente is verantwoordelijk
voor de technische staat van
de toren. De kerktoren heeft
zijn eigen elektriciteitsvoeding en heeft een moederklok
in de sacristie hangen, die in

contact staat met de atoomklok in Frankfurt. Door deze
moederklok moet het uurwerk
altijd op tijd lopen en zich automatisch aanpassen op de
zomer- en wintertijd. Momenteel is Dorpsbelangen bezig
met de gemeente om te kijken of er een mogelijkheid is
om de toren in schijnwerpers
te zetten en om zo ons dorpsaanzicht ook in het donker in
ons middelpunt te zetten.

Gelukkig, eindelijk weer ijspret!!!
’s Morgens vroeg, tijdens de
laatste maand van 2008 waren
de ogen elke morgen gericht
op de thermometer. Zou het
ijs weer dikker zijn geworden
vannacht? Op het moment dat
melkbussen op de heuvel in het
“Ellenbosch” hun oorverdovende knallen lieten horen, werden de eerste rondjes op onze
mooie ijsbaan gereden. Een
aantal jaren was het niet mogelijk om op de ijsbaan van de
Scheuvel te schaatsen. Steeds
zakte het kwik in de winter niet
ver genoeg, om de ijsvloer dik
genoeg te maken.
Gelukkig waren de weergoden
de ijsbaan goedgezind. In het
bos ontstond een goede ijsvloer
en konden jong en oud het beste beentje voorzetten. De kinderen van G.M.S. basisschool

verreden een “Elfstedentocht”.
De kleinsten klommen op de
prikslee. Je zag de kinderen
genieten. Ze werden gadegeslagen door ouders vanaf de
steiger. Ook daar hoorde men
alleen positieve geluiden.
Volgend jaar hopen we met
veel minder vorst uit te komen.
Er zijn vergevorderde plannen
om bij het Ellenbosch een betonbaan te realiseren. Dit in
overleg met de gemeente, die
ook wil meefinancieren, als
onze plannen overeen komen
met de plannen van de gemeente. Als het dan begint te
vriezen is twee centimeter water genoeg om voor de jeugd
de ijzers uit het vet te halen. Tijdens de zomer kan deze baan
voor vele andere doeleinden
gebruikt worden. We denken

daarbij aan: Basketbal, volleyballen, skeeleren, skaten,
koersballen en nog veel meer
mogelijkheden. De ijsbaanver-

eniging heeft goede hoop dat
de betonbaan deze zomer kan
worden gerealiseerd.
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Hej ‘t al heurd
...dat de familie Molder weer
terug is als uitbaters van de
“Zwarte Racker”.
De jongste zoon van Frits en
Dinie,Gert-Jan gaat in het
weekend het café
restaurant runnen.Gert-Jan
staat door de week voor de
klas en probeert daar zijn
kookkunsten op de leerlingen over te brengen.
Wij zijn uiteraard wel benieuwd of hij het koken zelf
wel onder de knie heeft dus
zullen het niet laten om ons
een keer wat lekkers door
hem te laten voorschotelen.
Gert-Jan woont sinds kort
boven de zaak en geeft aan
dat men buiten het weekend
altijd voor vragen of reserveringen bij hem terecht kan.
...dat Monique de Vries de
deuren van bloemenshop de
Vries weer heeft geopend.
Men kan voor al het bloem
bind en schik werk weer bij
haar terecht.
...dat de scouting dit jaar
weer een paasvuur
organiseert op 1e paasdag,
12 april.
De plaats wordt ongeveer 3
weken voor 12 april bekend
gemaakt en vanaf dan kunt
u al uw takken en snoeihout
weer bij ons kwijt.

Zoek en win
Vanaf vandaag is er weer een
zoekspel in het dorp.
Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje met
daarin het logo van deze
krant verstopt. Het is de bedoeling dat u dit logo zoekt en
het bij een van de redactieleden afgeeft. De vinder krijgt
als beloning een overheerlijke slagroomtaart.
Dus mensen “ogen open!”

Dagcentrum De Beek:
Voor al die mensen die niet op
dinsdag en donderdag naar
de dorpshoeve kunnen en wel
benieuwd zijn naar de activiteiten hebben we Gerda Kamps
en Leni Kok gevraagd wat er
op zo’n dag allemaal gedaan
wordt.
Samen met de vrijwilligers Annie Luchjenboers, Annie Eilering , Margreet Volkerts en Gini
Kemkers zorgen Gerda en Leni
er voor dat de koffie klaar staat.
Zijn de nieuwtjes uitgewisseld
dan wordt er, naar ieders kunnen een half uurtje bewogen.
Ook kunnen de gasten spelletjes doen, er wordt fanatiek

rummikub gespeeld, maar er
kan ook gesjoeld of gekaart
worden. Met de gasten die de
hele dag aanwezig zijn wordt
gezamenlijk gegeten. En één
keer per maand is er een bingo.
In overleg met de gasten wordt
er 2 keer per jaar een uitstapje
geregeld en naar behoefte
wordt er over een speciaal onderwerp een spreker uitgenodigd.
Het is zeker de bedoeling om
ook met de basisschool en
peuterspeelzaal activiteiten te
ondernemen, zoals afgelopen
kerstmarkt van de basisschool

Graag willen wij het bedrijf dat
de taart voor de fotowedstrijd
heeft aangeboden aan u voorstellen.
Het bedrijf Schoonex is in
1991 opgericht door Geert en
Nanky Hans aan de Europaweg nummer 1,zij wonen samen met hun vier zonen,Geert
jr,Bart,Mark en Rien bij het
bedrijf.
Schoonex is gespecialiseerd
in de verkoop en reparatie van reinigingssystemen.
Schoonex is dealer van Karcher hogedrukreinigers. Naast
de standaard machines heeft
het bedrijf zelf ook diverse reinigingsmachines ontwikkeld
voor verschillende doeleinden,
waaronder container was installaties in ziekenhuizen door
heel Nederland.Verder levert
men koelsystemen voor pluimveestallen.
Naast de verkoop en reparatie
beschikt het bedrijf nog over

een verhuurvloot van hogedruktrailers en veegmachines.
De hogedruktrailers beschikken over krachtige hogedrukreinigers tot wel 400 bar. Deze
worden gebruikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil

Schoonex

al gebleken is. De dames van
De Beek zorgden voor overheerlijke `rolletjes`.
Het samen een dag doorbrengen, gezellig praten en eten
wordt door de gasten zeer plezierig gevonden en men heeft
het er erg naar de zin. Men
spreekt hun waardering uit
naar de dames die hier zorg
voor dragen.
Om in aanmerking te komen
als gast van de Beek moet men
een indicatie krijgen van Ciz
(Centrum indicatie zorg).
Het telefoonnummer van De
Beek 0524 541418

zoals graffiti ,olie- en verfresten in de industrie.
Al met al is Schoonex een degelijk en flexibel bedrijf dat ten
alle tijden klaar staat om de
klant de service te verlenen
waar men behoefte aan heeft.

* winnares van zoek en win ,jeanet Buter is namens Hej ‘t al heurd
de overheerlijke taart van Schoonex overhandigd
jeanet heeft het lijstje met logo bij supermarkt Slim gevonden.

Van de wijkagent
Ik ben Sabrina Luchtmeijer,
wijkagent van Erica, Weiteveen
en Nw Schoonebeek.
Als wijkagent hoop ik op een
goede samenwerking met u als
burger en de politie waarin ik
kan fungeren als een belangrijke schakel. De wijkagent
signaleert, analyseert en reageert op directe en indirecte
gebeurtenissen. U als burger
bent daarin wel een belangrijke

schakel. Zonder uw informatie
zijn mijn mogelijkheden beperkt. Daarom zal ik regelmatig op een dorpsvergadering
aanwezig zijn om te zien en
horen wat er in uw dorp leeft.
Ook probeer ik zoveel mogelijk
zichtbaar in uw dorp aanwezig
te zijn. Ik vind het belangrijk om
u als bevolking te leren kennen,
uw visie op bepaalde zaken inzichtelijk te krijgen kortom alles

wat u als burger bezighoudt.
Ik ben meestal werkzaam op
de maandag, dinsdag en donderdag. Indien u contact wenst
met mij kunt u bellen met het
algemeen nummer 0900-8844.
Indien ik niet aanwezig ben kunt
u een belbericht voor mij achter
laten. U zult dan zo spoedig
mogelijk door mij worden terug
gebeld.
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Groeten uit..............AFGHANISTAN

Hej ‘t al heurd

Dinsdag 9 september 2008
was het dan na een (te) lang
opwerktraject zover en ben ik
vertrokken naar Kamp Holland,
Tarin Kowt, Uruzgan, Afghanistan voor mijn avontuur in dat
verre land met zon, zand en
burqa’s. Ondertussen heb ik
mijn R&R (Rest & Recreation /
verlof) periode tijdens de afgelopen feestdagen er alweer opzitten en ben ik begonnen aan
de tweede en laatste periode
van mijn uitzending en zal ik
eind maart 2009 dan weer definitief terug zijn in Nederland.
Mijn werkzaamheden hier op
“Kamp Holland” bestaan uit het
aansturen van de vier Missie
Teams binnen het PRT, coördinatie en deconflictie met alle
hulporganisaties (Non Govermental Organisation’s (NGO’s)
/ International Organization’s
(IO’s) en Govermental Organisation’s (GO’s)) die actief zijn/
gaan worden in het gebied en
het beheren/aansturen van de
projectportfolio (totaal van alle
projecten, op dit moment circa
190) binnen het PRT. Om dat
dit alles nog niet genoeg was
heb ik zelf ondertussen ook
een aantal projecten geïnitieerd. Eén voorbeeld hiervan is
de openbare bibliotheek in Tarin Kowt City. Het mooie van dit
project is dat deze bibliotheek
er ondertussen staat en dat het
PRT (op de achtergrond) via
een stichting middels de lokale

...dat de speulers van "Oes
Kluppie" alweer drok an de
gang bunt mit de ripetietsies van't stuk
"lammert zien bokken"
Woar ast int kort over giet
zak je verteln: lammert haf
in zien jonge joaren zo hier
en doar wat achter loaten
(twee bokkies)
Van iene wet zien vrouw
af moar die andere holt hij
mooi verborgen veur zien
vrouw. Moar helaas komt
noa joaren bokkie nr.2 op
bezuik. Ok perbeert lammert joaren noa dat zien
moe is overleden nog geld
van een instantie te kriegen.
Woardeur komt lammert aat
meer in de problemen.
Hoe dat aflöp kuj zien in de
"Zwarte Racker"op 14 en
15 meert um 20.00 uur.
Een weeke van te veuren
kuj koarten kopen bie:
Mevr. Wendker europaweg
99a tel. 541888
Monique Rozeman europaweg 136 tel. 541935
Ria Grooten europaweg
261 tel. 541230
Leida Steffens van Eklaan
32 tel. 541290
Op 14 meert noa afloop
tried Tanja Schepers en
heur bend op in de veur
zaal.

Tarin Kowt (TK), 22 januari 2009

Hallo iedereen in de “Parel
van Drenthe” (Nieuw Schoonebeek), Een tijdje terug ben ik
door de redactie van de dorpskrant: “Hijj ‘T Al Heurt” benaderd met het verzoek om hier
een stukje voor te schrijven
over mijn huidige uitzending in
Afghanistan. Ik heb hier even
over moeten nadenken maar
heb toch besloten omdat hierbij
dan maar eens te doen.
De meesten zullen mij wel
kennen en zullen dan ook
wel weten dat ik al bijna 16
jaar getrouwd ben met Annita
Roosken-Meijer, de trotse vader ben van Samantha en Kimberly, wij alweer goed 12 jaar in
ons stulpje op de Krag wonen
en ik alweer ongeveer 17 jaar
beroepsmilitair ben bij de Koninklijke Luchtmacht. Na vele
plaatsingen in binnen- en buitenland ben ik in 2004, als projectmanager, in Den Haag begonnen en daar nu nog steeds
werkzaam.
Een hele tijd terug ben ik aangewezen om, als plaatsvervangend Commandant CIMIC Support Element (plv Cdt CSE),
binnen het Provinciaal Reconstructie Team (PRT), deel uit te
gaan maken van de International Security Assistance Force
(ISAF) missie in Afghanistan
voor een tijdsduur van bijna 7
maanden.

Afghaanse autoriteiten in staat
is geweest om bijna zonder
kosten binnen drie maanden
vanuit het niets een volledig
bibliotheek te (laten) bouwen,
in te richten en te openen (ook
toegankelijk voor vrouwen, zij
kunnen lezen in een afgesloten
ruimte).
Ondanks alle drukke werkzaamheden mis je toch regelmatig het thuisfront en niet
alleen voor mijzelf maar ook
zeker voor het thuisfront is het
een lange missie. Gelukkig zijn
er tot op heden geen problemen geweest en kan ik gerust
zeggen dat ik trots ben op mijn
drie blonde dames. Er is hier
veel aandacht besteed aan de
contacten met het thuisfront en
hierdoor hebben we een uitstekende E-Welfare (Telefoon, Internet, Radio/TV). Ik heb bijna
dagelijks (telefonisch) contact
met het thuisfront en hierdoor
blijf ik goed op de hoogte van
wat zich allemaal bij jullie afspeelt. Ook de vele kaartjes,
pakketjes en E-mailtjes van
familie, vrienden en kennissen
houden mij goed op de hoogte van het wel en wee in Nederland en in het bijzonder in
Nieuw Schoonebeek.
Ik wens alle lezers al het goede
en zie jullie gauw terug.
Met vriendelijke groeten,
Michel Roosken

...dat de Tweetyparty ook
dit jaar een succes was.
Met zo’n 250 personen zijn
we het nieuwe jaar goed
begonnen.
Het was voor jong en oud
een gezellig feest in de verwarmde tent bij de ijsbaan.
Dj Lexie wist de sfeer er al
snel goed in te krijgen en
het feest is dan ook doorgegaan tot in de vroege
uurtjes. Om 2 uur werd er
weer prachtig vuurwerk afgestoken.
Gelukkig is alles goed verlopen en kunnen we terug
kijken op een zeer geslaagd
feest, dat zeker voor herhaling vatbaar is.
Wij wensen iedereen natuurlijk een grandioos 2009
en hopelijk tot ziens bij de
volgende Tweetyparty.
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Hej ‘t al heurd
...dat plan Bekel tot en
met 24 februari 2009 voor
de laatste ter visie legging
bij de provincie Drenthe ter inzage lag. Als er
geen beroep is ingesteld
of voorlopige voorziening
zijn gevraagd bij de Raad
van State, dan is er een
definitief
goedgekeurd
en vastgesteld bestemmingsplan en kan plan
Bekel in ontwikkeling
worden gebracht.Dit is al
weer een flinke stap in de
richting van nieuwbouw in
ons dorp.
...dat er veelvuldig gebruik is gemaakt van de
budgetgelden want : de
gymnastiekvereniging
heeft een tumblingmat
aangeschaft,
het gebouw van de scouting is gerepareerd,
de loopgroep heeft schelpenverharding gekregen
voor de paden,
de basisschool heeft 2
(buiten)tafeltennistafels
gekregen,er is nieuw
hekwerk geplaatst om
de speeltuin,de ruitervereniging heeft verlichting
gekregen,de
voetbalvereniging heeft jeugddoelen aangeschaft,het
zwembad heeft veiligheidsmiddelen gekregen,
grensoverschrijdende
cultuurschatten heeft informatieborden geplaatst
bij de kerk en het oude
kerkhof,dagopvang voor
ouderen heeft 2 sta-op
stoelen aangeschaft.
Verder zijn de budgetgelden gebruikt om een AEDapparaat aan te schaffen
en zijn er cursussen in
het gebruik van het AEDapparaat gegeven.
Zo kun je toch weer zien
dat er best mogelijkheden
zijn om financieel steun
te krijgen voor zaken in
belang van de dorpsbevolking

Dorpsbelangen informeert:
Budgetgelden:
In 2006 heeft de gemeente
Emmen besloten om de besteding van de budgetten
te veranderen. De Erkende
Overleg Partners (EOP)
kregen meer zeggenschap
in de besteding van de jaarlijkse gelden. Voor Nieuw
Schoonebeek is de “Vereniging Dorpsbelangen Nieuw
Schoonebeek” de EOP.
Het doel van de nieuwe budgetbesteding is door middel
van zelfwerkzaamheid de
samenhang van de bevolking te bevorderen en de
kwaliteit van het openbaar
gebied te verbeteren.
Er zijn door de gemeente
een aantal voorwaarden
gesteld waaraan de budgetaanvraag moet voldoen:

- het resultaat moet zijn dat
de leefbaarheid van een
dorp in stand wordt gehouden of versterkt
- er zijn geen andere financiële middelen beschikbaar
(fondsen of subsidies)
- de uitvoering van de activiteiten mag geen gemeentelijk beleid (of van andere
overheden) doorkruisen.
Tijdens een bijeenkomst
met alle verenigingen en
stichtingen enz. is uitleg gegeven over dit nieuwe systeem. Men kon door middel
van een (korte) schriftelijke
uitleg en een offerte een
verzoek om een bijdrage uit
de budgetpot indienen bij de
EOP.
2007 en 2008 waren proefjaren om te kijken of deze
nieuwe manier van bud-

getbesteding zou bevallen.
Ondanks het feit dat deze
manier van werken voor
de EOP veel meer werk
met zich meebrengt dan bij
de "oude" manier, waarbij
de gemeente het geld verdeelde, waren de EOP's
heel positief. Daarom heeft
de gemeente Emmen eind
2008 besloten om met deze
manier van budgetbesteding door te gaan.
Heeft u als vereniging, stichting, buurt of anderzijds dus
een idee of wens waarvan
u denkt dat die binnen de
voorwaarden voor de budgetgelden past, aarzel dan
niet, maar neem contact op
met Dorpsbelangen.
(Annette van der Zwan, tel
0524-541133)

Kernoverleg Dorpsbelangen en Gemeente Emmen
Kernoverleg Dorpsbelangen
en Gemeente Emmen,
Woensdag 14 januari het
jaarlijkse kernoverleg tussen de Dorpsbelangen van
Nieuw Schoonebeek en de
Gemeente Emmen gehouden. Namens de Gemeente
waren burgemeester Bijl
en wethouder Holman aanwezig. Dit overleg heeft tot
doel elkaar te informeren.
Wat zijn de dingen die de
dorpsbelangen cq het dorp
bezig houden?
Aan de hand van de dorpsanalyse van Sedna, hebben de inwoners van Nieuw
Schoonebeek, (90 % heeft
meegedaan) aangegeven
wat de knelpunten in ons
dorp zijn. De resultaten van
de enquête zijn in gesprekken met een doorsnee van
de bevolking besproken. Zo
zijn de knelpunten van het
dorp duidelijk geworden. Het
was duidelijk dat de analyse
niet alleen bedoelt is om de
boekenplank te vullen, maar

dat het een start moet zijn,
om de knelpunten aan te
pakken.
Wat heeft die analyse tot
dusver opgeleverd? ”De
Beek” is de naam van de
nieuw gestarte ouderenopvang.
Een ander succesverhaal
is dat van onze buurtsuper
“Slim” van de familie Smeeman. De combinatie van
opleiding en supermarkt is
voor Nieuw Schoonebeek
een schot in de roos. Na
1½ jaar draait het lekker. De
mensen in Nieuw Schoonebeek zijn erg blij met de Slim
en zullen de winkel moeten
blijven bezoeken om het levensvatbaar te houden.
Een minder rooskleurig verhaal kwam ter sprake door
de verontruste melkveehouders. Zij zien Natura 2000,
het plan met daarin de uitbreiding van Bargerveen, als
een zwaard van Damocles,
boven hun bedrijven hangen. In maart zal duidelijk
worden of er 220 ha. grond

aan de landbouw wordt onttrokken. Dit zal dan tien collega’s keihard treffen. Zeker
de helft van dit tiental zal in
Nieuw Schoonebeek niet
verder kunnen boeren. In
het aangrenzende Duitse
gebied, wordt er heel anders
met de EU plannen uit Brussel omgegaan. Daar gebeurt
het in harmonie met de omgeving. In Nieuw Schoonebeek gaat het ten koste van
de landbouw. Moet voor de
uitbreiding van de bufferzone het boeren onmogelijk
worden gemaakt? Deze besluitvorming gaat buiten de
gemeente om. Het waterschap en de Provincie is het
uitvoerend orgaan.
Op het eind van de bijeenkomst stipte dorpsbelangen
nog eens duidelijk aan dat
de drugs in Nieuw Schoonebeek weer een groot probleem is geworden. Zowel
als dealplek, als gebruikersplek.

Pagina 5

Gries wies
Begin januari was
het precies 40 jaar
geleden dat Geert
Schepers(Geert van
Rikken Jan) de krant
haalde met wel een
opmerkelijke prestatie.
Geert ging namelijk
met een autopet/step
van Nieuw Schoonebeek naar Slagharen
en weer terug! Voor
ons was dit een reden
om deze bijzondere
gebeurtenis
even
weer in het nieuws te
brengen. We hebben
bij Geert en zijn vrouw
Tiny onder het genot
van een bak koffie
de oude herinneringen even weer opgehaald. Geert vertelde
dat ooit aan de bar
van het café van Steffens Jan(heden “De
Kameleon”)hij in een
dolle bui de weddenschap is aangegaan.
De plaatselijke rijwiel-

handel Eilering stelde
een ANWB autopet en
een paar reserve wielen ter beschikking en
zo kon het gaan gebeuren.
Geert heeft nooit verteld wat hij aan de
weddenschap heeft
verdiend,maar kon nu
wel zeggen dat vrijwel al het verdiende
geld is opgegaan aan
de feesten na afloop.
Al met al was het
toen een heel avontuur ,waar Geert, 40
jaar na dato nog met
veel plezier aan terug
denkt en over kan vertellen!

Krat ‘81 zaalvoetbaltoernooi
Donderdag 8, vrijdag 9
en zaterdag 10 januari jl.
stond alweer het 28e Krat
’81 zaaltoernooi op het
programma..
In de Poulefase werd er
meteen fel gestreden. In
Poule A speelden de “veteranen” van Krat’81 als
vanouds. Na 2 wedstrijden stonden ze er goed
voor en leken ze een
serieuze titelkandidaat .
Helaas waren de zware
wedstrijden en het lange
kantine zitten van enkele
spelers, funest voor de
rest van de wedstrijden.
Ook de Jonge tappers en

Total Egal presteerden
goed in Poule A. Uiteindelijk werd Total Egal 1e in
de Poule en mocht deze
net als in 2008 proberen
de titel te winnen.
Ook Poule B was een
zware Poule met onder
andere de 3 kampioenen
van de vorige 5 edities.
De Toerlopers probeerden de titel te prolongeren, de Barzitters en die
Naturjungs waren er juist
opuit om deze te heroveren. Rumah Pemuda
stond ook dit jaar weer
garant voor de nodige
Comedy Kapers momen-

ten. Uiteindelijk bleken
die Naturjungs de sterkste van de Poule, waar de
Toerlopers tegen vielen
en uiteindelijk 6e werden.
Op de Finaledag streden
de Jonge Tappers tegen
de Barzitters om de 3e
plaats. Waar in het begin
de wedstrijd een makkelijke prooi leek te worden
voor de Barzitters, kwamen de Jonge Tappers
sterk terug van een 3-0
achterstand. Uiteindelijk
viel de 3-3 een seconde
na het eindsignaal en
mocht deze niet geteld
worden waardoor de Bar-

zitters de 3e plaats behaalden.
De Finale om de 1e Plaats
ging tussen de Total Egal
en die Naturjungs. De
verliezend finalist van
vorig jaar tegen het succesvolste team van de
afgelopen 15 jaar. Total
Egal kwam al snel op een
1-0 voorsprong maar uiteindelijk wisten die Naturjungs de achterstand om
te buigen in een 2-1 winst.
En mochten ze voor de
8e keer het toernooi op
hun naam schrijven.
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VREDEN
Wie zijn ju
Ilonka Lev llie;
geten Emmeling en Peter van d
er
a van 7 jaa
r en Roos, Weide,en niet te ve
rdie 3 jaar is
Wie werkt
.
Peter werk waar:
beek, Ilonk t als automonteur
Kabel BV a als administratief bij Eilering in Schoo
in Emmen
medewerk
.
ster bij Draneka
Hoe lang
Peter woowonen jullie al hier:
beek, Ilonknt hier sinds 1998,a
Het is het a haar hele leven, n fkomstig uit Schoo
gonnen m ouderlijk huis van Ilo og maar 38 jaar, du nede ouders et de verbouwing en nka, in 1996 zijn ze s.
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uWat wil je
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en gespro n dat er zo langzam
altijd een ken wordt over het v erhand alweer ged
een leuke leuke periode, we h olksfeest en vindenacht
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Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor hej ‘t
al heurd stuur een e-mail naar; hejtalheurd@
live.nl of doe het in de bus bij Slim of de
bibliotheek,doe dit wel voor 8 april !
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