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Dorpskrant hej‟t al heurd is
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‘Hej ’t al heurd’ 1 jaar!
Dinsdag 8 december heeft de redactie van „Hej ‟t al heurd‟ zichzelf op een heerlijke
taart getrakteerd om de eerste verjaardag van de krant te vieren.
We hebben in het eerste jaar vijf kranten uitgebracht. Als redactie kijken we met volle
tevredenheid terug op dit eerste jaar. Geen van ons had ervaring met het maken van
een krant, dus als een stel groentjes zijn we deze uitdaging aangegaan.
Met het begindoel voor ogen: een krant voor héél Nieuw- Schoonebeek maken, zijn
we telkens weer aan een nieuwe krant begonnen.
Inspiratie hadden we genoeg. Eigen ideeën, aangevuld met inbreng vanuit het dorp
via de aangeleverde kopij, en er was zo weer een krant gevuld. Het moeilijkste van
het maken van een krant was nog om een krant gedrukt te krijgen. Het geheel moest
in een computerprogramma gemaakt worden waarover wij niet beschikten. Toen dat
geïnstalleerd was moesten we er nog mee leren werken en dan was er zo weer een
deadline verstreken. Na een computercrash, zoekgeraakte proefdrukken, etc., hebben we toch telkens een krant bij u in de bus kunnen bezorgen!
Wij krijgen van lezers vele positieve reacties, de vaste items als „Gries wies‟, ‟Groeten uit‟ en „Huisje Weltevreden‟ zijn, naast het nieuws, graag gelezen items. Deze
waardering motiveert ons enorm in ons werk.
2010 lijkt nu alweer een bewogen jaar te worden: volksfeest, aanvang bouwactiviteiten in plan Bekelserf en wie weet plan Ans.
De redactie wil u allen een geweldig goed en vooral gezond 2010 toewensen!

Redactie adres:
Europaweg 309a,
Kerkenweg 17, Europaweg
135a,molenaarslaan 39,
Europaweg 233
Of in de redactiebus bij
supermarkt Slim of de
Bibliotheek .
mail: hejtalheurd@live.nl

De redactie vlnr. Henk Bos, Marleen Schepers, Bennie Wolken, Chantal Veenstra, Peter Wolken

Zoek en win
Ergens in Nieuw
Schoonebeek is een
fotolijstje met daarin
het logo van deze krant
verstopt.
Het is de bedoeling dat
u dit logo zoekt en het bij
een van de redactieleden
afgeeft als u het gevonden heeft.
De vinder krijgt als beloning een overheerlijke
slagroomtaart aangeboden door een van de
lokale bedrijven.
Dus mensen:
“ogen open!”
Het logo is dit keer gevonden door Ric Smit en Mart Wubbels. Zij vonden het logo
in de kerk tijdens het opruimen. Mart en Ric hebben besloten de taart, gesponsord
door Hustraco, te delen met de rest van groep 8. Gefeliciteerd allemaal.

Bedrijf van de maand: Hustraco Henskes

Tweetyparty 2010
We kijken weer terug op
een geslaagd feest
tijdens de jaarwisseling.
Dankzij Dorpsbelangen
was er dit jaar vrij entree,
waardoor de mensen
sneller even de tent binnen kwamen lopen. Het
was dan ook drukker in
de tent dan de voorgaande jaren. Zover wij weten
is er geen overlast in het
dorp geweest en dit is
toch wel een groot voordeel van zo‟n dorpsfeest
tijdens oud en nieuw.
Wij wensen iedereen een
goed en gezond 2010
toe en hopen iedereen
volgend jaar terug te zien
bij de Tweetyparty.

Aan de Europaweg op nummer 17a is het straalbedrijf Hustraco Henskes
gevestigd, dit bedrijf heeft ditmaal de taart voor de winnaars van “zoek en win”
gesponsord. Graag willen zij zich nader aan u voorstellen. Hustraco Treatments
en Henskes Schilder en Straalbedrijf hebben al vele jaren ervaring in het stralen
en conserveren van metaal, dit vindt plaats onder hoge eisen wat betreft kwaliteit.
Door jarenlange ervaring en goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers
maakt het dat het bedrijf deze topkwaliteit kan leveren.
Wij bieden totaaloplossingen ter bescherming van metalen tegen corrosie. Dit
gebeurt bij Hustraco treatments vanuit drie vestigingen in zuid-oost Drenthe:
Klazienaveen, Nieuw Schoonebeek en Coevorden. Ook is er een vestiging
in Beverwijk. Elke locatie bezit één of meerdere straalcabines en compleet
ingerichte spuitcabines.
Alle vestigingen worden centraal aangestuurd vanuit het hoofdkantoor te
Klazienaveen. Hier zit ook een team van specialisten op het gebied van
metaalconservering welke met ondersteuning van verffabrikanten de klant het
door hem gewenste eindresultaat kunnen leveren.
Stralen wordt in de meeste gevallen uitgevoerd als voorbewerking voor het
conserveren. Door het stralen kunnen o.a. roest, oude verflagen en walshuid wat
bij de productie van staal ontstaat worden verwijderd.
Er wordt op verschillende manieren gestraald zoals bijvoorbeeld: Inert stralen
of glasparelstralen voor RVS. De specialisten van Hustraco Treatments kunnen
opdrachtgevers adviseren om te komen tot een geschikt coating systeem,
afgestemd op de corrosieklasse waarin de te behandelen materialen worden
ingezet. Ook worden op voorschrift van ingenieursbureaus en opdrachtgevers
diverse coating systemen aangebracht.
Wij hopen u een globale indruk te hebben gegeven van ons bedrijf, voor meer
informatie nodigen wij u graag uit op onze website waar ons volledige diensten en
leveringspakket wordt gepresenteerd.
Vriendelijke groeten,

De Tweetyparty
organisatie

Hustraco Henskes

Groeten uit............ARUBA
In december 1968 ben ik met een vriendin naar Aruba gegaan, en ben er 4 maanden gebleven. Na 4 maanden ben ik terug gegaan naar Nederland want het was
toen erg moeilijk om een werkvergunning te krijgen. In Aruba heb ik mijn man
ontmoet, zijn naam is Harold Bronswinkel en in januari 1970 zijn wij getrouwd in
Nederland. In februari 1970 ben ik terug gegaan naar Aruba.
Ik ben ziekenverzorgster en ben hier bij het wit gele kruis werkzaam geweest,
daarna heb ik een aantal jaren met geestelijk gehandicapte volwassenen gewerkt.
Daarna hebben we jarenlang een winkel gehad op het vliegveld van Aruba en
een kiosk op de markt voor toeristen. Mijn man was schilder en heeft een leraren
opleiding gedaan en heeft daarna les gegeven op een technische school.
We hebben twee kinderen. Onze zoon Jerrel is getrouwd met een Nederlandse
vrouw, Bianca en heeft twee kinderen, Dacey van 6 en Kaylee van 4 jaar. Jerrel
heeft de hotelschool gedaan in Leeuwarden en daarna business in Enschede.
Hij heeft eerst in een hotel gewerkt als manager en director en heeft nu samen
met zijn vrouw onze kiosk overgenomen en een winkel geopend met logoproducten, T-shirts etc.
Mijn dochter Barbara heeft haar hotelschool opleiding in Amerika gevolgd, en
werkt nu in een hotel, eerst als manager, nu als director van personeelszaken. Zij
heeft haar man Patrick in Miami op de universiteit ontmoet. Hij is half Frans half
Afrikaans. Ze hebben een dochter Maely van 4 jaar.
Aangezien de toeristen hier een belangrijke plaats innemen is ook Patrick werkzaam in een hotel als manager.
Aruba is niet erg groot. Het is er altijd warm, ong. 30 graden, weinig regen, dus
alles is vaak erg droog. Het is een heerlijk eiland, maar als je hier woont lig je niet
elke dag op het strand hoor. Er moet gewerkt worden. Wil je met vakantie dan
moet je met het vliegtuig van het eiland af.
Ja, wat mis ik van Nieuw Schoonebeek, eerlijk gezegd niet veel, alleen mijn familie, ik kom op vakantie om hen te zien, en als ik iedereen weer gezien heb ga ik
gauw terug naar de zon op Aruba.
Groeten uit Aruba,
Ria Bronswinkel-Husen

Hej ‘t al heurd
... dat de uitslag van de
bliksemactie van de St.
Willehadus groep er als
volgt uit ziet?
1e prijs: Wii:
E. Wubbels
2e prijs: Tom Tom:
Wolken
3e prijs: Dig. camera:
G. Scherpen
De overige prijzen werden beschikbaar gesteld
door plaatselijke sponsoren. Allemaal heel erg
bedankt!
4e prijs: K. J. Hofkamp
5e prijs: Geert Bos
6e prijs: Martijn Wubbels
7e prijs: Lars Kamps
8e prijs: Jo Heijnen
9e prijs: van der Aa
10e prijs: Andre Herbers
11e prijs: de Lange
12e prijs: Wubbels
Iedereen van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijzen.
Wij willen ook graag
iedereen bedanken voor
het kopen van de loten.
St. Willehadus groep

Hej ‘t al heurd...
... dat op zondagmiddag
31 januari de stichting
Gemeentedichter Emmen opnieuw Poëzie
Dichterbij organiseert.
Zevenentwintig gewone
en ongewone inwoners
van de gemeente Emmen lezen dan hun favoriete gedichten voor. Dat
doen ze in twaalf verschillende huizen in Emmen en Schoonebeek.
De folder is te krijgen bij
o.a. boekhandel Plantage Vermeer en bij de
bibliotheek. Ook op de
website www.gemeentedichteremmen.nl is alle
informatie te lezen.

Brandpreventiecampagne
Vrijdag 27 november plaatste burgemeester Bijl de eerste rookmelder in het kader van een brandpreventiecampagne in de gemeente Emmen. De brandweer Emmen en de Hulpverleningsdienst Drenthe voeren samen
campagne om inwoners op het belang van brandpreventie te wijzen. Deze eerste rookmelder werd geplaatst
bij de familie Wolken, Europaweg 309 A in Nieuw Schoonebeek. Bij de koffie werden de aanwezigen door de
burgermeester getrakteerd op een heerlijke taart. De burgermeester gaf tijdens de koffie nog even uitleg over
het doel en de reden van de actie. De belangrijkste reden is dat de gemeente niet kan garanderen dat de
brandweer op bepaalde plaatsen binnen de gestelde opkomsttijd bij een brand aanwezig kan zijn. Een paar
jaar geleden heeft de hele gemeente al een rookmelder op batterij
gekregen. De rookmelders die nu zijn geïnstalleerd zijn op 230v
aangesloten, dus geen gepiep meer van een lege batterij, mocht
de stroom uitvallen dan wordt hij automatisch gevoed door een
noodvoeding in het apparaat. Ook communiceren de apparaten
onderling, wanneer er beneden brand is gaat ook de rookmelder
boven af! De komende tijd worden bij de overige adressen welke
door de brandweer in november zijn bezocht voorzien van de
benodigde rookmelders. Tijdens het bezoek van de burgermeester
heeft redactielid Peter Wolken even van de gelegenheid gebruik
gemaakt om burgermeester Bijl een exemplaar van Hej ‟t al heurd
te overhandigen.

Volksfeest 2010: Help! De schuur staat in brand!
De wagens worden de verschillende boeren schuren weer ingereden om er vervolgens een half jaar later als
praalwagen weer uit tevoorschijn te komen. Hier moeten we toch even aandacht aan schenken. Immers de
wagen wordt veelal gebouwd in een schuur. Deze schuur heeft een brand/storm dekking. Het risico van deze
brand/storm dekking is gebaseerd op de activiteiten die er op het bedrijf plaats vinden. Met andere woorden,
een boeren schuur met een brand/storm dekking is geaccepteerd door de verzekeringsmaatschappij omdat
het een boerderij is. Niet omdat het een schuur is waar tevens praalwagens in gemaakt worden. Mocht er in
een schuur een versierde wagen of straatversiering gemaakt worden dan is het goed om dit te melden bij de
verzekeringsmaatschappij. Dit geldt eigenlijk voor alles. Als een boer zijn tractor in de optocht meerijdt. moet
de boer ook melding doen bij de verzekeraar. Niet dat hier direct premieverhogingen tegenover zullen staan,
maar de meldingsplicht is er wel degelijk. De verzekeringsmaatschappij kan hier bijvoorbeeld een aantekening
van maken zodat ze bij het ontstaan van de schade weten wat er in de schuur aan activiteiten hebben plaatsgevonden. Aan alle verzekeringen ligt een activiteit ten grondslag. Mocht tijdens een schade blijken dat de
schade is ontstaan door een activiteit die anders is dan de op de polis omschreven activiteit, dan is de schade
niet automatisch verzekerd. Een meldingsplicht kan dit voorkomen. Elke verzekeraar gaat kan hier op eigen
wijze mee om gaan. Melden dus!
Mocht er schade ontstaan in een schuur waar een wagen wordt gebouwd, dan kan het zijn dat de brandverzekeraar de aansprakelijkheidsverzekering van de bouwer aanspreekt. M.a.w. De bouwer van de wagen kan
aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat aan de schuur. Het is dan ook erg belangrijk dat iedere bouwer,
deelnemer een aansprakelijkheidsverzekering particulieren heeft. Dit lijkt misschien de normaalste zaak van
de wereld, maar helaas blijkt in de prakrijk dat 80% van de mensen een dergelijke avp verzekering wel heeft,
maar 20% niet. Wederom kunnen polisvoorwaarden van maatschappijen verschillen. Navraag bij eigen verzekeraar is dan wederom de beste weg. Meer info op de website.

Van de wijkagent
Sinds enige tijd kunt u zich als burger aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief van de politie.
U kunt dan maandelijks lezen wat er speelt in onder andere uw wijk. U kunt lezen wat de wijkagent bij u in de
buurt doet maar ook worden er bijvoorbeeld preventie tips gegeven.
De wijkagent is de vooruitgeschoven post en het visitekaartje van de Politie Drenthe. Zij of hij vertegenwoordigt de politie in allerlei buurtnetwerken en overleggen. Met bijvoorbeeld de GGZ over overlast gevende clienten, met jongerenwerkers over jeugd, met het advies en steunpunt huiselijk geweld over gezinnen waar we
ons zorgen over maken, of over bijvoorbeeld het vermoeden van een hennepkwekerij in de wijk.
De wijkagent is in veel gevallen de informant omdat zij van anderen die informatie krijgt. Door dit te delen
met de juiste partijen worden puzzelstukjes over bepaalde zaken in elkaar geschoven en kan er worden over
gegaan tot een gezamenlijke aanpak. Bovenstaande is natuurlijk niet altijd zichtbaar voor de burger, maar
gebeurt veelvuldig. Ik hoop dan ook dat ik in het jaar 2010 weer op u kan rekenen.
U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via: www.politie.nl/drenthe.

Gries Wies: Zuster Engel recepten

Sinterklaasfeest

Al heel wat jaren ben ik met geneeskrachtige kruiden aan het
werk en met goede resultaten. Vroeger was het heel gewoon
om mensen te behandelen met kruiden. Ik leerde dit, toen ik
nog jong was, van mijn vader. Later ben ik me verder gaan
verdiepen in de medicinale werking van kruiden. O.a. door
fytotherapie te gaan studeren.
Vorig jaar kreeg ik via Cobi de Jonge en Henny Moes, de
schrijfsters van “Engel in het Hoogveen”, het receptenboekje
van Zr Engel. De familie van Zr Engel had dit jaren in hun
bezit. Zij vertelden me dat de zuster niemand had gevonden
die haar werk kon voortzetten en nu waren ze erg blij dat deze
kennis toch niet zou verdwijnen.
Ik heb het schriftje bestudeerd en kwam daarin veel herkenbare maar ook verassende recepten tegen.
Zr. Engel gebruikte de Latijnse plantennamen en beschreef
zorgvuldig de gebruikte hoeveelheden.
Voor mij was dit een heel bijzondere gift waar ik heel dankbaar
voor ben.
Helaas is niet alles meer te maken want sommige planten zijn
beschermd en mogen dus niet geplukt worden. Een voorbeeld
is natuurlijk de Zonnedauw die vroeger gebruikt werd tegen
longaandoeningen.
Maar gelukkig is er in de natuur meer tegen deze klachten te
vinden en zijn er dus voldoende alternatieven.
Ik wens iedereen een gezond 2010
Marjolein Smit- van `t Noordende

Ook dit jaar is er door de speeltuinvereniging
weer een sinterklaasfeest georganiseerd.
Op vrijdag 27 november was het dan zover… Sinterklaas en z‟n Pieten kwamen
een bezoekje brengen aan de kindertjes
van Nieuw-Schoonebeek. Het feest werd
gehouden in de Dorpshoeve. Er waren heel
veel kinderen van de partij die helemaal los
gingen op de muziek van DJ Arie!
Ook waren er kinderen die zelf wat hadden
bedacht… zo was er een groep meiden die
gingen streetdancen, werd er geplaybackt op
K3 en Nick en Simon. De Sint kreeg mooie
tekeningen, er waren kinderen die een liedje
hebben gezongen en er werd nog een mooi
versje opgezegd.
We kijken terug op een geslaagde avond!
Speeltuinvereniging “‟t Centrum”.

Snertloop 2009
Op 12 december werd in 2009 de jaarlijkse Snertloop georganiseerd en deze was weer
een groot succes. De jeugdlopers, wandelaars, en hardlopers, in totaal ruim 200
deelnemers. Hans Schepers (ex Nieuw Schoonebeker – nu Ericaan) won de
hardloopwedstrijd over 10 km. met in zijn kielzog Peter Rolink (Erica) en Henk Waebers
(Ter Apel). Bij de dames waren dit: 1. Ingrid Oring (Buinen), 2. Gea Benjamins (Emmen)
en Edith Thijs (Veldhausen-Dld). De uitslag bewijst dat de Snertloop een grote toeloop
van deelnemers uit de hele regio kent.De beste Nieuw Schoonebeeker was dit jaar bij
de dames 5 km: Riet Veenker, dames 10 km. Anita Heijnen heren 5 km.: Jelle Schepers,
heren 10 km. Jos Schepers. De wandelgroep liep een nieuwe route door Weiteveen. De animo was groot,
zelfs van buitenaf kwamen de wandelaars, circa 30 personen hadden de wandelschoenen aangetrokken. Halverwege kwam George Scherpen (van Bouw Hain) met koek en zeupie ( George bedankt) dat smaakte goed.
De groep was op tijd terug om de hardloopwedstrijd zien te vertrekken, en toen was het tijd voor de snert die
er goed in ging. Iedere deelnemer, zowel wandelaar als hardloper, kreeg nog een leuke prijs op startnummer
en een lekkere ontbijtkoek.
In het voorjaar zal er opnieuw een loopclinic worden gegeven, maar daarop hoef je niet te wachten. Je kunt
op elke trainingsavond beginnen. De trainer zal alle tijd voor je nemen om een goed trainingsschema met je te
maken. Wel graag even van te voren je komst melden bij de trainer Harry Kramer, tel. 0524-532153
De trainingen van de hardloopgroep vinden plaats op: De trainingen van de wandelgroep zijn op:
- dinsdag van 18.30 tot 19.45 uur
- maandag 18.30 tot 19.30 uur
- donderdag van 18.30 tot 19.45 uur
- woensdag 18.30 tot 19.30 uur

Dorpsbelangen informeert:
Plan Bekel;
op 2 februari 2010 organiseert de gemeente Emmen een kaveluitgifte avond in de Zwarte Racker. Aanvang
van deze avond is 19.30 uur.
De kavelprijs is € 125,00 per m2 exclusief BTW en bijkomende kosten. Mensen die belangstelling hebben voor
een kavel of informatie willen kunnen kijken op de internet-site van de gemeente (wonen en leven-woningbouwprojecten) of contact opnemen met de heer R. Riksten tel: 0591-685555.
Er komen 20 kavels beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning en 8 kavels voor een halfvrijstaande woning. De kavelgrootte varieert van 435m2 tot 935m2 voor de vrijstaande woningen en de kavelgrootte
voor de halfvrijstaande woningen varieert van 310m2 tot 335m2. De kavels worden in eerste instantie uitgegeven op basis van de overgangsregeling.
Wilt u meedoen aan de loting, download dan het „Formulier voor deelname aan de loting‟. Of haal deze af bij
het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen.
Tevens kunt u informatie vinden in het kavelboekje, het overzicht van de kavels en de tekening.
ID€€ 2010
In het afgelopen jaar hebben de inwoners van de gemeente Emmen gebruik kunnen maken van de Bewonersgelden van het ministerie van VROM. Ze konden dat doen door een zogenoemde ID€€-kaart in te sturen.
Deze kaarten werden vanuit de gemeente huis aan huis verspreid. In 2010 is voor Nieuw Schoonebeek
€5600,00 beschikbaar. Omdat het college van B&W het belangrijk vindt dat de regeling beschikbaar moet zijn
voor alle bewoners en bewonersorganisaties zal in 2010 eenzelfde werkwijze worden toegepast als in 2009 en
worden ook dezelfde beoordelingscriteria gebruikt; Deze zijn terug te vinden op de aanvraagkaarten en natuurlijk ook op het Internet.
De kaarten voor 2010 kunnen met ingang van 1 maart worden ingediend. De kaarten worden door de gemeente huis aan huis verspreid in de maand februari.
Domesta in Nieuw-Schoonebeek
Als Domesta hebben wij zo‟n 60 woningen in Nieuw-Schoonebeek. Een flink aantal woningen voor een klein
dorp. Wij voelen ons daarom mee verantwoordelijk voor de algemene leefbaarheid in het dorp. Vandaar ook
dat we hebben meegedraaid in de dorpsanalyse in 2008 en nog stevig meedoen met alles wat uit die analyse
voortvloeit.
Vanuit Domesta spelen de volgende concrete woningbouwzaken.
Herstructurering van Eklaan/Huurdemanlaan
In overleg met de bewonerscommissie is afgesproken om de herstructurering gefaseerd uit te voeren. We
begonnen met de sloop van 8 woningen waarvoor we 4 nieuwe woningen zullen terugbouwen. Woningen die
dan uiteraard gaan voldoen aan alle moderne eisen van comfort en isolatie. Wanneer de sloop begint weten
we nog niet. We moeten namelijk de huidige inwoners van de 8 woningen een goed – tijdelijk dan wel
definitief - huisvestingsalternatief bieden. Dat alternatief hebben we op dit moment nog niet.
Plan Ans Schepers
Het plan Ans bestaat uit 14 appartementen, waarvan 11 in de huur en 3 in de koop. Omdat er een nieuw bestemmingsplan moest komen – dat nu bij de gemeente in procedure is – kan de bouw niet eerder starten dan
medio 2010. Het complex is dan eind 2011 klaar.
Helaas is een bezwaarschrift ingediend tegen de kapvergunning voor de boom. We weten nog niet precies wat
dit voor consequenties heeft voor de bouwplanning. Op de avond in de Zwarte Racker kunnen wij tekeningen
laten zien hoe plan Ans straks wordt. Bent u geinteresseerd? Kom bij ons langs en wij vertellen u meer!
Starters
Uit de dorpsanalyse komen geluiden naar voren dat er te weinig woningen voor starters in Nieuw Schoonebeek zijn. In onze woningzoekendenbestanden vinden wij dit echter niet terug. Maar: als er starters in het dorp
zijn met een huisvestingsvraag (huur dan wel koop), willen wij heel graag met die starters in gesprek. Wij zijn
als Domesta a.s. dinsdag aanwezig bij de informatieavond over Plan Bekel. Een uitgelezen gelegenheid om
hierover met elkaar door te praten. Dus starter: heb je een huisvestingsvraag kom dan langs!
Vergaderingen Dorpsbelangen:
Op de volgende data zijn er openbare Dorpsbelangen vergaderingen:
Deze zijn altijd in de Dorpshoeve en beginnen om 20.00 uur.
9 maart
11 mei (jaarvergadering)
14 september

9 november

Hej ’t al heurd….

Uitnodiging van Oes Kluppie

dat “Moorbloazers” de naam is geworden van de midwinterhoorn blazers.
Dhr Hans Bergshoef heeft de naam “Moorbloazers” bedacht,
wat hem daarmee winnaar maakte van een huiskamerconcert!
Op een heerlijke koele winteravond eind december hebben de
blazers Hans het beloofde concert opgedragen. Vergezeld door
vele belangstellenden werden Hans de felicitaties en een fles
Berenburg overhandigd. Hans nam van de gelegenheid gebruik
om nog even een uitleg te geven hoe hij bij de naam is gekomen. Als vrijwilliger van het smalspoor museum rijdt hij vaak
met een treintje door het veen. Omdat in het Duits en Engels
veen als moor word uitgesproken en onze streek van oudsher
een veengebied is vond hij de naam Moorbloazers wel toepasselijk. Jo van der Laan gaf aan de aanwezigen nog even een
korte uitleg over de midwinterhoorn en de daarbij behorende
tradities. Gehuld in hun nieuwe kiel, met door Aafke‟s creaties
geborduurde naam erop, gaven de mannen buiten het concert.
Bij de vuurkorf konden de aanwezigen ook nog even proberen
om er de nodige tonen uit te krijgen. Het was een gezellige
avond waarbij de Moorbloazers Hans en Monica Bergshoef nog
willen bedanken voor hun gastvrijheid! Voor foto‟s kunt u terecht
op de site www.benniewolbers.nl

Op 6-7 Maart speult wie weer toneel in
de Zwarte Racker `t is weer een hilarisch
stuk. En `t hèt “Oetvinden is mien hobby”.
Willum Mulder en zien vrouw Grietje habt
een kleine warkplaats woar ze auto`s repereert. Deur gebrek an ruumte ligt de onderdelen overal zelfs in de keuken. `t Lop
veur gien meter, de belasting, gemeinte en
de bank zit heur dwars, gien wonder dat ze
in de rooie ciefers stoat. An de anwiezings
van de Poolse zwartwarker Kazimir habt
ze ok al niks. Die haf wark zat um oet de
haande van de sociale dienst te blieven.
En dan habt ze ok nog een raore kostganger in hoes. Hij vindt van alles en nog wat
oet waor gien mens wat an haf. Toch raakt
de directeur van de bank onder de indruk
van`n oetvinding en dan is `t hek van de
dam.`t Geld stroomt binnen, hoast te mooi
um woar te wezen.
Alvast een mooie oavend gewenst.
Oes Kluppie.

Simply the best………………….
De volksfeesten van weleer… je kunt je het haast niet voorstellen dat er toen gewoon bromfiets races waren.
Aan de Kerkenweg, op het land van Pieper. Hoezo vergunningen? ...Het zakslaan boven water, of het verkleed voetbal … waren ook hoogtepunten ... en de optocht. Dan denk je al gauw aan het heide plukken en
daar de met gaas betimmerde boerenwagens mee versieren. Mondharmonica erop of accordeon, petje of
hoedje op, vlaggetjes, paard voor de wagen, en feest ... En daarna het steeds mooier worden van de wagens
en aan het eind van de optochten de zigeunerwagen …. Iedereen keek daar altijd met belangstelling naar uit.
Zij brachten de humor erin, stelletje halve garen …. De laatste waarvan wij denken dat een echte zigeunerwagen was, was die met Jo van Bats op de bok en een Fjorden peerd ervoor. En achterop een zigeuner die een
pot volpiste ….dekking!! De Zigeuners, wie gaan het doen? Als het maar niet een grote vriendengroep is…
Waarom niet? Dat kan ook een familie of kleinere groep. Een grote groep kan immers ook weer een top wagen maken… (je wilt wel concurrentie…) De ommekeer. Die kwam in 1980. Iets aparts in de optocht?! Apen
....wie herinnert ze zich niet. Enkele nog levende nonnen van Twist hebben nu nog dierbare herinneringen.
„s Morgens vroeg om half 7 hadden de apen al bijna iets veroorzaakt. Aan de Europaweg achter een boom
staand en zich tonend aan vakantiegangers die langsreden met hun caravans! Die schrokken zich wezenloos!
Aldus de boer, die het hoofdschuddend aanschouwd had. 5 jaar later leken de dammen gebroken. Grote groepen op het dorp dienden zich aan en kwamen met werkelijk toppraalwagens, beleving op en rond de wagens
... gewoon feest. En man oh man, wat waren er mooie creaties bij, grote, hele mooie, unieke wagens eigenlijk.
Als je zelf in de optocht zit krijg je eigenlijk minder mee van andere wagens, maar sommigen zoals Alladin of
de gigantische met veel pallethout gebouwde Mississippi boot met prachtig uitgedoste opvarenden. Gewoon
super! Of die indiaantjes in hun tentjes op mobylettes gebouwd. En je vergeet dan zomaar een topper…. de
laatste winnaar was ook wel van uitzonderlijke klasse. Zoiets lukt dezelfde groep normaler wijze geen 2 keer.
Eigenlijk best wel een uitdaging voor de jonge groepen op het dorp, meiden of jongens, maakt niet uit welke
leeftijd, die wat gaan bedenken en meedoen. De grootste wagen hoeft niet de mooiste te zijn … Gemakkelijk
gezegd, wij zijn er ook nog niet uit wat we gaan doen …welk thema doen we?
Het moet wel uniek zijn natuurlijk en dan duurt het wat langer voor je
eruit bent. Maar er komt vast een goed idee. Zouden die nieuwe
jonge groepen dezelfde creativiteit hebben? Om de gerenommeerde
wagenbouwers de concurrentie te bieden? en de buurten????
...... hebben die al thema‟s??? Voor de zaterdag????? Want dat begint
ook, ingezet door oa paus Geert, steeds bonter en mooier te worden
Sterk spul he!

Huisje Weltevreden.
Te huur:
Vakantiehuis voor 4 personen.
Drouwenerzand, omgeving Borger.
Vanaf week 15.
Mogelijkheden voor een volle week,
midweek of weekend.
Geen huisdieren toegestaan. Voor
meer informatie en overleg bent u
na 18 uur van harte welkom op de
Koele 2 of even bellen met Ans
Heller: 0524 850860

Activiteitenkalender
30 en 31 jan. Bazar VVS
Zwarte Racker
29 t/m 31 jan. Winterkamp Verrow‟s
30 januari
Tienerwerk: Instuif
2 februari
Kaveluitgifte Bekel
19.30 uur Zwarte
Racker
5 t/m 7 febr. Winterkamp
Verkenners
10 februari
Handbaltoernooi
groep 8 13.00 Ossehal
13 februari
Tienerwerk:
Schaatsen
24 februari
KVV bijeenkomst:
19.45 uur
27 februari
Beachparty 21.00 uur.
Rumah Pemuda
27 februari
Tienerwerk: Instuif
3 maart
Gemeenteraadsverkiezing
6/7 maart
Toneel: Oes Kluppie
Zwarte Racker
9 maart
Dorpsbelangen
20.00 Dorpshoeve
13 maart
Tienerwerk: Instuif +
20 maart
Afscheid DJ Peter
Rumah Pemuda
27 maart
Tienerwerk: Casino
4 april
Paasvuur:
Volgende editie meer
informatie.
10 april
Tienerwerk: Instuif
11 mei
Dorpsbelangen
20.00 Dorpshoeve
23, 24, 25 juli Volksfeest
7 t/m 14 aug. Zomerkamp
Verkenners
6 t/m 14 aug. Zomerkamp Verrow‟s

Wie zijn jullie?
Wij zijn Maarten, Sabine en Tessa Striper. Maarten is 38 jaar oud en
geboren en getogen in Nieuw Schoonebeek.
Sabine is 36 jaar oud en geboren en getogen in Weiteveen. Onze
dochter Tessa is 14 maanden oud. We wonen op de Europaweg 69
te Nieuw-Schoonebeek. Andere bewoners zijn onze vissen, konijnen
en vogels. Maarten en Sabine hebben elkaar ontmoet op het tuinfeest van 1989 achter de Westerendsche. De topact Fischer Z bleek
naar horen zeggen een hele goede band te zijn geweest....
Wie werkt waar?
Sabine werkt 2 dagen bij Verzinkerij Zincoat in Veenoord en 1 dag
bij Bouwbedrijf Striper & Zn bv. Bij beide bedrijven werkt ze op de
administratie waar ze zich bezig houdt met debiteurenbeheer en de
financiele administratie. Maarten werkt sinds 1998 bij bouwbedrijf
Striper & Zn bv en houdt zich o.a. bezig met voor en nacalculatie,
offerte‟s, inkoop, werkvoorbereiding, klantenwerk en administratief
werk. In 2004 hebben Maarten en Casper het bedrijf over genomen
van pa Striper.
Hoe lang wonen jullie hier al?
We waren eigenlijk al een tijdje op zoek naar een plekje voor onszelf
maar konden geen geschikte plek vinden. Totdat iemand ons wees
op de huidige plek. Nooit bij stil gestaan dat dit ons plekje zou kunnen worden. Van het een kwam het ander en in 1995 hebben we ons
huidige huis gekocht. Na een en ander grondig verbouwd te hebben
zijn we in 1996 gaan samenwonen en zijn we in 2004 getrouwd. We
wonen hier nog steeds met veel plezier.
Wat doen jullie in je vrije tijd?
Sabine knutselt veel en is vaak creatief bezig met o.a. bloemstukken/
decoratie‟s maken voor binnen- en buitenshuis met frames etc,
tevens mag ze graag tuinieren - wat ook wel moet met zo‟n grote
tuin. Maarten voetbalt bij de plaatselijke voetbaltrots in het 2e elftal
en houdt als hobby vogels, konijnen en vissen.
Welke gebeurtenis heeft indruk op jullie gemaakt?
Onze huwelijksdag. Een dag om nooit te vergeten.
De geboorte van onze dochter op 26 oktober 2008. Zo‟n klein wereld wonder is toch een hele verrijking, dag in dag uit.
De kampioenschappen met het 1e elftal. We hadden destijds een
uniek team dat van de 4e klasse doorstoomde naar de 1e klasse.
Een prachtige tijd.
De ziekte van Maarten. De steun hierbij van vrouw, ouders, schoonouders, familie, vrienden en kenissen was hartverwarmend.
Wat willen jullie nog gezegd hebben?
We wensen een ieder een gezegend en vooral gezond 2010.

Gevonden
Aan komen lopen een grijs tijger katje hij/
zij is ongeveer een half jaar tot 8 maanden
oud. Wie is hem/haar kwijt.
Info bij de Fam Smit huurdemanlaan 17
Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej „t al heurd?
Stuur dan een e-mail naar; hejtalheurd@live.nl.
Of doe het in de bus bij Slim of de bibliotheek, doe dit
wel vóór 8 maart 2010!

Gevonden
Groene Postbus met nummer
Jan Blaauwgeers
Tel: 541651

Te koop
kleding en materialen voor het paardrijden.
Het gaat om het volgende:
- 1 lichtblauwe boddywarmer, merk HARRY‟S
HORSE, maat 152
- 1 cap; merk HORKA, maat 6 1/2, 53
- 1 zweep
- rijlaarzen maat 38
Anita Schepers, telefoon: 0524-541591

