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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 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
DEADLINES 2019:
Editie Maart - Deadline 15 febr
Editie Juni - Deadline 15 mei
Editie September - Deadline 15 aug
Editie November - Deadline 15 okt
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In Nieuw Schoonebeek wordt er ontzettend veel georganiseerd en ondernomen. Hoe leuk zou het zijn als iedereen
zich als vereniging/organisatie komt presenteren tijdens de
“Beter leven markt”. Met de medewerking van jullie kan het
een zeer gevarieerde markt worden met facetten als educatie, informatie maar ook activiteiten en vermaak. Deze
uitnodiging werd naar vele verenigingen, organisaties en
individuen verzonden.
Op onze uitnodiging reageerden 30 organisaties. Dit zorgde
ervoor dat er op 10 november 2018 een goed gevulde markt,
met een diversiteit aan activiteiten was. Mensen konden
contacten leggen, informatie verkrijgen en creatief bezig
zijn. Geert Schepers zorgde belangeloos voor de muzikale
omlijsting, en ook Nana Mouskouri kwam optreden.
Er waren deelnemers die een leuke quiz, of raadspel hadden
bedacht, met leuke prijsjes. De volgende bezoekers kunnen
een prijsje thuis verwachten. Mevrouw Grietje van WijkLenning wist de vragen van Dokter Schoon goed te beantwoorden en kan dus het schoonmaakpakket tegemoet zien.
De juiste antwoorden waren:
Dokter Schoonmaakorganisatie is opgericht in 1966
De verhuizing naar het nieuwe pand vond plaats in september 2017. Dokter Schoon heeft een contract met 20 gemeentes w.b.t. WMO
De waardebon die bij Sedna te winnen was, gaat naar mevrouw Margreet Volkers. Het juiste antwoord is 1 uur en 40
minuten lopen. En voor alle kinderen van de basisschool
was er een kleurplaten wedstrijd. De winnaars van de kleurplaten wedstrijd zijn Thijs Buter, Noa Schwieters en Niek Imming. Ze krijgen hun prijs op school uitgereikt.
Wij, Ingrid Smeman & Jeannette Buter, Lenie Voppen (dagcentrum de Beek), Ginie de Vries & Iris de Groote (welzijn
groep Sedna), en Marry Knegt (Dokter schoonmaak), kijken
als organisatie met een voldaan gevoel terug op een zeer
geslaagde, eerste “Beter leven markt”, met meer dan honderd bezoekers.
De deelnemers hebben aan het einde van de markt een evaluatieformulier ingevuld. Allen waren zeer tevreden en willen graag de volgende keer opnieuw meedoen.
Mocht u na het lezen van dit stukje denken leuk, de volgende keer zou ik ook een uitnodiging willen ontvangen, of was
u als bezoeker aanwezig op de markt, en hebt u voor ons
als organisatie ideeën, tips of suggesties waar wij iets mee
kunnen voor de volgende “Beter leven markt” dan mag u dit
mailen naar jeannettebuter@gmail.com
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DE GROETEN VAN:
19 jaar jong vertrok ik in 1960 uit Nieuw-Schoonebeek
naar de grote stad Rotterdam. Ik was aangenomen op het
laboratorium van de Esso Raffinaderij. Dat was in het begin best moeilijk, want ik begon in de volcontinue dienst.
In die tijd een paar keer mee geweest op zomerkamp met
de verkenners. Ondertussen had ik Lenie Eilering (van de
smid) leren kennen. In Limburg zagen we een oude Mercedes, die een paar weken later mijn eigendom werd. De
ouderen zullen zich dat nog wel herinneren (zie foto). Ik
had deze auto nooit weg moeten doen!
We trouwden in 1967, als laatste in de “oude” kerk en
gingen wonen op een flatje in Spijkenisse. Meteen was
ik actief in het verenigingsleven. Werd al gauw voorzitter van SC Botlek. We zijn zelfs 2 maal op trainingskamp
geweest in Nieuw-Schoonebeek. Al gauw was ons gezin
uitgebreid met 3 jongens, Fred, Mark en Peter en konden
wij verhuizen naar een 1-gezinswoning.
In 1976 kon ik in dagdienst komen, wat ik meteen heb
gedaan.
Lenie was ook gauw ingeburgerd en was actief in softbal
als werpster en vooral bowling. Later ben ik ook gaan
bowlen, om samen bezig te zijn. We hebben heel wat
wedstrijden gespeeld, maar de prijzenkast werd vooral
gevuld met bekers, die Lenie had gewonnen.
In 1992 waren we 25 jaar getrouwd. Samen met de jongens hebben we een groot feest georganiseerd. Broers
en zussen van mij en van Lenie waren het hele pinksterweekend onze gasten in een groot vakantiehuis.
Eind 1999 stopte ik als voorzitter van SC Botlek.
1 oktober 2000 stopte ik, na precies 40 jaar, met werken.
Ik ging met de vut. Lenie en ik hebben toen op de fiets in
een paar jaar heel Nederland verkend. Van het 3 landenpunt tot Lauwersoog en ook de Elfstedentocht, incl. Fries
paspoort. In 2003 werd ik benoemd tot erevoorzitter van
SC Botlek. Eind 2000 werd ik gevraagd om te gidsen in de
Rotterdamse haven.
Schoolklassen uit heel Nederland komen naar Rotterdam
en brengen een bezoek aan 2 bedrijven en aan het EIC
(Educatief Informatie Centrum) op de landtong in Rozenburg. Dit centrum ligt midden in het havengebied en in
een mooi stukje natuur.
Nu doe ik de begeleiding in het EIC, waar een grote

ruimte is ingericht met exposities van zo´n 30 bedrijven.
In het voorjaar van 2007 overkwam me iets, waarvan ik
dacht dat overkomt mij niet. Ik werd door de oude en
de nieuwe voorzitter van SC Botlek gevraagd om mee te
gaan naar de wethouder van o.a. sport in onze gemeente.
Niets vermoedend tuinde ik er volledig in.
In het stadhuis kwam mijn zoon me al tegemoet met pak
en stropdas. Gauw omgekleed en samen met nog een
aantal inwoners werd ik door de burgemeester geridderd. Bijgaande foto staat op de openingspagina van mijn
laptop en het ereteken draag ik met trots.

In 2007 waren wij 40 jaar getrouwd en hebben we samen
met families en genodigden een rondvaart gemaakt door
de Rotterdamse haven. We hadden het geluk dat er een
paar grote container schepen lagen van ruim 300 meter
lang.
Een jaar later, in 2008 werd onze jongste zoon Peter ziek.
Het ging snel de verkeerde kant op en na een lange en
zware periode overleed hij, 37 jaar oud, op 28 maart 2010.
De familie kwam met de Pieperbus naar de begrafenis.
Goede kennissen meenden toen al te zien, dat het met
Lenie niet goed ging. Helaas hadden ze gelijk. Ik werd
meer en meer mantelzorger, tot het moment van de
meest moeilijke beslissing in mijn leven. In overleg met
de huisarts ging Lenie naar een gesloten afdeling van een
tehuis in Brielle. Na 3 maanden overleed zij op 1 aug. 2013
en hoe gek het ook klinkt, het was beter voor haar.
We hadden een mooie stacaravan in Rockanje, waar we
vaak waren. De caravan heb ik nog, maar nu ga ik vaak
alleen! De afgelopen jaren heb ik ook zelf het ziekenhuis van binnen gezien. Nu voel ik me weer prima en ik
hoop dat het nog wat jaartjes zo blijft, zodat ik nog vele
keren naar de Herbers familiedag kan gaan. Altijd op
Europaweg 257 in Nieuw-Schoonebeek.
De groeten van Ben Herbers.
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DAT TIENERWERK AL 40 JOAR IS
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Tienerwerk Nieuw
Schoonebeek is opgericht. Al 40 jaar zetten vrijwilligers zich in voor de tieners van ons dorp. Het doel is in
al die jaren nog steeds hetzelfde, een gezellig avondje
uit voor de tieners en ze kennis laten maken met het
uitgaan in ons dorp. Twee keer per maand op een
zaterdagavond om 19.30 uur is het Tienerwerk. In de
Dorpshoeve wordt dan iets georganiseerd. Dit kan zijn
instuif met muziek draaien en dansen of een spelletje
tafeltennis of biljart. Maar bij een instuif plus kan er
ook wel eens een bungee run baan of levend voetbalspel in de zaal staan. Als de tieners zelf ideeën hebben
proberen we dat ook te organiseren. Daarnaast gaan
wij ook regelmatig op pad, zwemmen naar de Huttenheugte of skiën bij Kuierpadtien. Alle avonden eindigen om 22.00 uur.
De instuif avonden zijn begonnen in café Wolken.
De tieners van 12 tot 16 jaar waren in groten getale aanwezig. De feestzaal was bijna te klein. Er zijn
verhalen bekend dat zelfs oudere tieners van 17 jaar
vroegen of ze nog binnen mogen komen, dat was
natuurlijk geen probleem. Daarna kwam Tienerwerk
in de Westerendse terecht. De samenwerking met de
jeugdsoos Rumah Pemuda was geboren. Ook nu is die
samenwerking er nog. Thema-avonden worden op
elkaar afgestemd en activiteiten worden soms samen
georganiseerd. Op deze manier is de overstap voor
onze tieners naar de jeugdsoos ook niet zo groot meer.
Nu na veertig jaar is de belangstelling en interesse van
de tieners wel veranderd. De wereld is niet zo groot
meer. Een goede wifi-verbinding is nu heel belangrijk.

REANIMATIE EN AED CURSUS

Donderdag 7 februari 2019 van 19.00 - ong 22.00 uur is er
weer een reanimatie en AED cursus in de Dorpshoeve.
In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED
bedienen. Je weet daarna hoe je moet handelen bij een
hartstilstand. Reanimatiepartners van de Hartstichting
verzorgen reanimatiecursussen in het hele land. Je
krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse
Reanimatie Raad (NRR).

Ook de leeftijd verschuift, met 14 jaar ben je soms de
oudste. Ook zien wij onze tieners eerder vertrekken
naar andere dorpen of naar Emmen om uit te gaan.
Een verjaardagsfeest valt ook wel eens op een Tienerwerk avond terwijl de datums voor het hele jaar al
bekend zijn. Dit vinden wij jammer. Hoe meer tieners
er zijn hoe gezelliger het is. Door deze terugloop van
de belangstelling is de leeftijdsgrens aangepast. Sinds
een aantal jaren zijn de tieners van groep 8 van de
basisschool na de kerstvakantie ook welkom. Maar
iedereen tot 16 jaar blijft natuurlijk welkom.

De huidige groep vrijwilligers zijn in enkele gevallen al
de tweede generatie. Eerder zelf bezoeker geweest of
dochter of zoon van de oprichters of werkgroepleden
van de eerste lichting. Wij, als bestuur, willen graag via
deze weg alle vrijwilligers, jong en oud, die in de afgelopen 40 jaar Tienerwerk mogelijk hebben gemaakt
hartelijk bedanken. De één was er lang de ander kort,
maar de inzet van allemaal was en is geweldig. Onze
gedachten gaan ook nog even naar de oprichters van
het eerste uur en de vrijwilligers die er niet meer zijn.
Ook hun inzet heeft bijgedragen aan dat Tienerwerk
een begrip is geworden in ons dorp.
Als vrijwilligers blijven wij ons inzetten voor de tieners
van ons dorp. Op deze wijze proberen wij ook bij te
dragen aan de leefbaarheid was ons dorp.
Zaol zegn op noar de 50 jaor.
Voor ons programma en andere informatie bezoek ook
onze website www.twns.nl

Wat leer je bij een reanimatiecursus?
In de basiscursus komt aan bod:
•hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste
doet
•hoe je moet reanimeren en in welk tempo
•hoe je een AED aansluit en bedient
Samen met andere cursisten oefen je alle
reanimatiestappen op oefenpoppen en maak je gebruik
van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvang je een
certificaat.
Geef u op bij: J. Steffens
steffensehbo@live.nl

HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 10 / EDITIE 3

|5

SINT MAARTEN

Op zaterdag 10 november liepen de kinderen van Nieuw
Schoonebeek in een flinke optocht door het dorp. Om 17.30 uur
werd er verzameld op het plein bij de kerk. Daar gingen de kinderen, soms samen met de ouders achter de auto/bus, met muziek
van Katuin Power Supply, aan. Er werd een route gelopen via de
Europaweg, Van Eklaan, Huurdemanlaan. Door de Molenaarslaan,
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Veenmos, Vierakkers en de Kerkenweg weer terug naar de kerk.
Hier kregen de kinderen een lichtgevende attentie aangeboden
namens de ouderraad van de basisschool.
Bij enkele huizen stonden er mooie en leuke lampjes en/of lampionnen ter versiering. Toch heeft het voor vele kinderen dit jaar
niet zo heel erg lang geduurd om langs de huizen te gaan lopen.
Na terugkomst bij de kerk begon het namelijk harder en harder
te regenen. Door en door natgeregend en verkleumd van de kou
gingen velen al snel naar huis. Hopelijk zullen de weergoden ons
volgend jaar beter gezind zijn.
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KBO / PCOB AFDELING NIEUW SCHOONEBEEK
De Katholieke Bond ouderen is in 1988 opgericht. Pastoor Mooi vroeg Wubbels Hein om mee te helpen om een
K.B.O. afdeling te starten in Nieuw Schoonebeek. Maar het noodlot greep in en Pastoor Mooi stierf onverwachts.
Hein voelde het als een plicht zijn gegeven belofte waar te maken. Daarmee is hij de grondlegger van onze afdeling.
Hij was monsternemer en haalde daarmee de meeste boeren over om lid te worden. Maar ook ging hij van deur
tot deur om leden te werven. In 1988 kon er dan ook gestart worden met ongeveer 100 leden in zaal Fischer, nu
café Bargerveen. De contributie die men betaalde was omgerekend 6,50 euro per jaar en is nu 25 euro per jaar.
De afdeling is na 30 jaar nog springlevend en heeft ongeveer 180 leden.
Wij organiseren 10 bijeenkomsten per jaar en de activiteiten worden gehouden in Café Bargerveen. De thema
middagen bestaan o.a. uit informatie over langer zelfstandig wonen, veiligheid in en om het huis, of een notaris
die een lezing geeft met adviezen over belangrijke zaken waar we allemaal mee te maken krijgen. Daarnaast
is er ontspanning en gezellig samen komen met leeftijdgenoten. Begin december hebben we ieder jaar een
kerstbijeenkomst met een zanger(es) of groep die voor ons optreedt en gebruiken we een heerlijke lunch. Eén
maal per jaar gaan we met een bus op reis. Er is een fietsgroep die in de zomermaanden iedere dinsdagmiddag
een tocht maakt, mits het goed weer is. Er is ook een handwerkgroep die in de wintermaanden elke 2 weken op
dinsdagmorgen samenkomt in de kleine zaal van de kerk. De koersbalgroep bestaat ook uit leden van de KBO. Zij
zijn iedere woensdagmiddag actief en kunnen nog wel enkele nieuwe leden gebruiken
Een voordeel om lid te worden van de KBO is een collectieve zorgverzekering die wij hebben bij het Zilveren Kruis
Hoe ziet dit zorgcollectief speciaal voor senioren eruit? De korting op de basisverzekering bedraagt 8%. En
de kortingen op alle aanvullende zorgpakketten en alle tandartsverzekeringen lopen op van minimaal 10 tot
maximaal 25%. Bij een gemiddeld verzekeringspakket praten we dan al gauw over een besparing van ruim € 150,op jaarbasis. De collectieve zorgverzekering staat open voor mensen vanaf 50 jaar, mits lid van de KBO of PCOB.
Eventuele partners die zich ook via ons willen verzekeren dienen eerst lid te worden alvorens ze in het collectief
kunnen stappen.
Nederland vergrijst en Nieuw Schoonebeek ook en daarom willen wij de KBO voor de 50 plussers onder de aandacht
brengen. Je hoeft niet te wachten dat 65 bent of met pensioen gaat. Kom vrijblijvend naar een bijeenkomst.
Eenzaam achter de geraniums hoeft niet en zeker niet in Nieuw Schoonebeek. Heb je belangstelling en geen
vervoer laat het ons weten.
Namens het bestuur
KBO-PCOB
Diny Wehkamp
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‘T CENTRUM

UIT DE BUURT

BUURTVERENINGING ‘T CENTRUM IS HET STUK VANAF DE BORDEN BEBOUWDE KOM “NIEUW SCHOONEBEEK” TOT EN MET
DE KERK EN KAPSALON MONIQUE ROZEMAN. EEN LANG GEREKT STUK DUS. DIT STUK TELT 45 WOONADRESSEN.
DE LEEFTIJD VARIEERT VAN JONGER DAN 10 EN OUDER DAN 80. HET LAATSTE JAAR HEBBEN WIJ VEEL NIEUWE BEWONERS
MOGEN VERWELKOMEN.

Er wonen in onze buurt veel mensen die actief
betrokken zijn bij het dorpsleven in nieuw
Schoonebeek. Te denken valt aan vrijwilligers op
vrijdagmiddag bij de voetbalvereniging, vrijwilligers bij
de kerk, vrijwilligers bij de Scouting “St. Willehadus”,
vrijwilligers bij de KBO, vrijwilligers bij “de Beek”. Ook
de kinderen nemen actief deel aan de verenigingen. Te
denken valt aan de voetbal, Tuutwulp en scouting.

het Bargerveen tot een nieuwjaarsborrel met leuke
spelletjes aan toe.
Tijdens het Volksfeest is de buurt erg betrokken er
worden er ver van tevoren al plannen gesmeed en veel
leuke thema’s geopperd. Dan worden er werkgroepen
geformeerd en die hebben het vaak erg gezellig tot in
de late uurtjes. Gelukkig komt het allemaal goed en is
alles ver van tevoren al klaar.

Onze oudste buurtbewoonster is helaas in september
j.l. overleden, zij is 100 jaar geworden! Mevrouw Töller
heeft natuurlijk jaren, met veel plezier, in onze buurt
gewoond. Ook zij nam actief deel aan de activiteiten in
het verleden.

In de week van Volksfeest steekt iedereen zijn/haar
handen uit de mouwen en worden de voorbereidingen
samen getroffen en samen ingewijd!!!! Dit is allemaal
niet voor niets want als buurtvereniging hebben wij
ook regelmatig prijzen gewonnen. Zoals 3 jaar geleden
Iedere 5 jaar, na het Volksfeest, wordt er een nieuw
met het thema “High tea” de 3e prijs voor de mooiste
bestuur geformeerd. Dit bestuur is dan 5 jaar
straatversiering. En 8 jaar geleden 1e prijs met de
verantwoordelijk voor het wel en wee in de buurt. Dit kinderkar “de blokken” en ook nog eens de 1e prijs met
houdt o.a. in ieder jaar een buurtfeest organiseren, met de talentenjacht “Grease” . Dus de bewoners doen altijd
grote opkomsten en veel gezelligheid. De ene keer een actief mee….
kerstborrel, feestmiddag/avond met het thema “Ik hou
van Holland”, “country en western” feest, fietstocht met Kortom, een grote gezellige buurt!
een brunch vooraf, vleesspies en een wandeling door
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ALTE SCHINKEN, NEUE SCHWEINE
8 jaar... In een dorp als Nieuw-Schoonebeek gebeurt
er veel in 8 jaar. Behalve mijn film. Nee, die is zeker
nog niet gebeurd. De soosfilm getiteld: “Alte Schinken,
Neue Schweine” is de eerste Nieuw-Schoonebeekse
film na “Die Schweine von heute sind die Schinken von
morgen” uit 1996.
De film is het initiatief van mijzelf, Ramon Veenker,
en collega amateur Rik Wenneker. Van 2008 tot 2011
hebben wij groot succes geboekt met onze filmpjes op
Youtube, die per stuk wel een paar keer zijn bekeken.
Hier zijn wij toen mee gestopt, omdat dit teveel tijd in
beslag nam. In 2011 werden wij vrijwilligers bij jeugdsoos Rumah Pemuda, waar wij geïnformeerd werden
over het feit dat mijn oom Frans Veenker ooit een film
had gemaakt. Rik en ik raakten geïnspireerd en als
eens in de maand een filmpje van drie minuten maken
teveel tijd kost, wat is dan een logische volgende stap?
Precies, een film maken.
Frans vertelde ons dat hij in twee jaar tijd een film had
gemaakt met mensen uit het dorp, door op zaterdagen
te filmen. Rik en ik dachten, wij filmden ook op zaterdag, dus dat kunnen wij ook. Rik en ik hebben het
werk eerlijk verdeeld; Rik moedigde mij aan en ik heb
alle scripts geschreven. Ik wilde een vervolg maken op
mijn oom zijn laatste film waarin criminelen op zoek
waren naar een kist vol geld. In twee jaar tijd heb ik
drie scripts geschreven, twee waren onuitvoerbaar en
de derde bleek eerder waarheid dan fictie. Hierdoor,
en door te beginnen met een studie in Groningen, is
het idee om een film te maken lange tijd in vergetelheid geraakt.
Tot in 2016 Sil Schepers uit het niets vroeg: ‘Komt er
nog een film?’. Ik werd gevuld met een nieuw, brandend gevoel, dat ik lange tijd had gemist. Ik nam een
Rennie en begon wederom met het schrijven van
een script. En u zult het niet geloven…, ook deze was
niet uitvoerbaar. Eerstvolgende script idem dito.
Waarom lukte het mij niet iets leuks te bedenken? Ik
wilde in de film geen pistolen en schieten, ik wilde
geen maffiafilm meer en ik wilde de uitgebreide
Nieuw-Schoonebeekse doofpot vermijden. Dan maak
ik het mezelf natuurlijk wel heel moeilijk. Dus besloot
ik een film te maken waar deze drie dingen juist op
‘T AL HEURD
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de voorgrond komen. Maffia in Nieuw-Schoonebeek
betrokken bij buitensporig drugsgebruik.
Om zeker te weten dat het script deze keer wel te verfilmen was had ik mezelf de volgende regels voorgelegd: het moet niks kosten, grotendeels buiten zodat
volgende generaties kunnen zien hoe Nieuw-schoonebeek er nu uitziet, de film wordt in documentaire stijl
zodat de eerste de beste de camera kan pakken en kan
filmen en de Nieuw-Schoonebeekse doofpot en taboes
moeten uitgebreid in de schijnwerpers staan. Zodoende is het script voor “Alte Schinken, Neue Schweine”
ontstaan.
Alte Schinken, Neue Schweine heeft in de hoofdrollen:
Ferenc Schwieters, William Gels, Roy Fischer, Jeffrey
Bosch, Jelle Schepers, Edfrin Sylvania, Ramon Veenker
en Rik Wenneker. De film draait om het leven van twee
huurmoordenaars, met de passende namen: Ramon
Veenker en Rik Wenneker, die in aanraking komen met
een criminele jeugdsoos genaamd de ‘MaffioSoos’. De
MaffioSoos, geleid door Ferenc Schwieters, is in een
drugsoorlog verzeild geraakt met de ‘Alte Schinken’,
geleid door William Gels. De normale gang van zaken
van Rik en Ramon worden hierdoor bedreigd en zij
komen daarom in actie.
Ook zit er een Zwarte Piet in de film die regelmatig
verward wordt met de enige zwarte man in de film:
Edfrin. Of was het andersom? Niemand in de film weet
het verschil tussen de twee.
“Alte Schinken, Neue Schweine” is inmiddels grotendeels gefilmd en de montage is in volle gang. Een
première in 2019 lijkt zowaar haalbaar. De wonderen
zijn de wereld nog niet uit. De film zal, als het lukt, in
een lokale bioscoop in première gaan. Wij hopen dan
ook van harte dat u allen 9 jaar aan hard werk door
vele vrijwilligers met ons wilt aanschouwen. Dat zou
een droom verwezenlijken.
Niet goed? Geen geld terug.
Ramon Veenker

COMPUTERCLUB 50PLUS IN BEWEGING
Tijden veranderen en dus verandert CCS 50plus mee.
Begonnen als een club van enthousiastelingen die hun
kennis over computers met anderen wil delen, zijn wij
intussen gegroeid tot een club die 50 plussers ook leert
om te gaan met de verdergaande digitalisering.
Naast de al bestaande cursussen van CCS 50plus bieden
wij nu nog meer.
Loketten verdwijnen, de overheid doet veel via internet,
winkelen kan veelal vanuit de luie stoel.
CCS 50plus helpt je op weg in deze nieuwe wereld
middels cursussen in kleine groepen, waarbij je veel
leert, maar gezelligheid voorop staat.

PRIJSVRAAG ICARE

Op 10 november jl was de beter leven markt in
Nieuw Schoonebeek. Er waren allerlei stands om
te laten zien, wat iedereen te bieden heeft. Hier
hebben wij als team van icare ook gestaan. Wij
hadden een prijsvraag met 2 zwachtels en men
moest raden hoe lang dit was. De juiste lengte
kreeg een prijsje. De antwoorden varieerden van
2 tot10 meter. Het juiste antwoord was 5 meter
precies. Mw Stam zat met 5.15 meter het dichtste
bij. Op de foto krijgt ze van 2 icare dames haar
prijs overhandigd.
Wij vonden het een leuke markt, gezellige opkomst
en zeker voor herhaling vatbaar.
Groetjes van de dames van Icare, team NieuwSchoonebeek/Weiteveen.

ENQUETE OPENBARE VERLICHTING
De gemeente emmen houdt onder haar bewoners
een enquete over de openbare verlichting.
Een belangrijk onderwerp in en rond Nieu
Schoonebeek. De Dorpsraad roept de bewoners
dan ook op om deze enquete in te vullen zodat
de gemeente Emmen zo veel mogelijk reacties
zal ontvangen waaruit ze waardevolle informatie
kunnen halen voor het Beleidsplan Openbare
Verlichting dat in de maak is.

Ook is het de bedoeling om binnenkort workshops of
korte cursussen te organiseren voor het maken van
kaartjes of cadeau enveloppen, een album met uw
(digitale) foto’s erin of een korte cursus Word, Excel of
PowerPoint.
Daarnaast vermelden wij op onze website allerlei,
bij ons bekende evenementen in Schoonebeek e.o.,
alsook bijzondere evenementen. Wilt u een evenement
vermelden op onze site, meldt dit dan door op de
pagina evenementen te klikken en het formulier
hiervoor in te vullen.
Tevens kunt u bij ons terecht voor al uw computer
vragen en technische problemen tijdens het
maandelijkse computercafé, elke eerste zaterdag van
de maand van 14.00 tot 15.00 uur op de Pallert 18a
(achterzijde tandartspraktijk).
Voor meer informatie,
kijk op onze website www.ccs50p.nl,
e-mail info@computerclubschoonebeek50plus.nl
of bel (0524) 533233
(elke ma-do morgen van 9.30 tot 11.30 is hier iemand
aanwezig)
Meld u nu aan voor onze workshop
kerst(menu)kaarten maken

gemeente.emmen.nl/openbareverlichting
Liever een papieren versie? Dan graag een e-mail
of telefoontje naar Elma Ravens (e.ravens-vdwal@
emmen.nl of 140591) en dan wordt een papieren
versie opgestuurd
HEJ ‘T AL HEURD |
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SECRETARIS V.V.SCHOONEBEEK
AANGENAAM VERRAST

In de bestuursvergadering van mei 2018 deelden enkele
bestuursleden mede hun functie te gaan neerleggen.
Onder hen voorzitter Henk Visscher en buiten zijn medeweten om hebben de overige bestuursleden besloten
om hem, na 17 jaar voorzitter, te benoemen tot erelid in
de ledenvergadering. Werk aan de winkel dus voor de
secretaris. Voor de 10e keer plaatste de secretaris een
bestelling voor een oorkonde bij Medaillehuis Suurd in
Groningen waar v.v. Schoonebeek inmiddels vaste klant
met een eigen account is. Bloemen werden besteld en
vicevoorzitter Peter Striper zou een toespraakje voorbereiden. Maandag 29 oktober 2018 was het zover, de
ledenvergadering, met een recordopkomst (27). Het
agendapunt bestuurssamenstelling werd naar achteren geschoven, en ondertussen kwam ook dhr. Geert
Schutrups, voetbalambassadeur KNVB district Noord,
binnen. De secretaris dacht dat dhr. Schutrups kwam
voor Henk Visscher om hem namens de KNVB te waarderen voor zijn inzet. Ook vroeg de secretaris zich af
waarom er meer bossen bloemen stonden dan hij had
besteld. Aan het eind van de ceremonie kwam de aap uit
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de mouw. De secretaris werd gevraagd om de pen even
neer te leggen, en tot zijn grote verrassing werd ook hij
benoemd tot erelid van de vereniging. Dhr. Schutrups
nam ook weer het woord en deed er nog een schepje bij
op. Hij benoemde de secretaris, wegens 45 jaar verenigingsinzet, tot Lid van Verdienste van de KNVB. Ietwat
beduusd en compleet verrast bedankte de secretaris de
vereniging voor het in hem gestelde vertrouwen, de lovende woorden, en de 2 prachtige oorkondes, en gouden speld.
PS: die secretaris, dat was ik …………. Henk Herbers

VOORZITTERSWISSEL V.V.SCHOONEBEEK
Toen ik, na een aantal jaren in het westen des
lands te hebben gewoond, in 1985 weer in Nieuw
Schoonebeek kwam wonen werd ik al snel benaderd
om vrijwilligerswerk te doen. Het zwembad werd
overgenomen van de gemeente en ik trad toe tot het
bestuur als penningmeester.

Vervolgens ben ik 8 jaar raadslid in de gemeente
Schoonebeek geweest en daarnaast 25 jaar lid van de
dorpsraad en tevens wedstrijdjurylid voor de turnbond. Aangezien mijn beide dochters gingen voetballen bij de v.v. Schoonebeek ben ik assistent scheidsrechter van onze dames geworden. Daar vielen mijn
capaciteiten en grote inzet op bij het toenmalige bestuur en ik werd gevraagd om voorzitter te worden.
Na ampel beraad heb ik die functie geaccepteerd en
in maart 2001 ben ik begonnen aan hetgeen ik een
uitdaging vond. Zoals jullie wellicht weten ben ik 29
oktober 2018 gestopt als voorzitter. Ik kijk terug op
een hele mooie maar enerverende tijd. Er is heel veel
werk verzet door onze vrijwilligers en onnoemelijk
veel bestuurlijk overleg gevoerd met de KNVB, de gemeente Emmen, collega voetbalverenigingen, sport
Drenthe en uiteraard binnen de vereniging zelf.
Ik ben er trots op dat ik samen met mijn collega bestuursleden er voor heb kunnen zorgen dat de v.v.
Schoonebeek beschikt over een goede accommodatie die toekomstbestendig is. Daarnaast staat de organisatie binnen de vereniging als een huis, waarbij
ik bijzonder ingenomen ben met het feit dat er voor
het eerst in de historie van de vereniging twee vrouwelijke bestuursleden zijn toegetreden. Protocollen
en statuten zijn herzien, de kleedkamers zijn inmiddels overgenomen van de gemeente en dus in eigen
beheer en er wordt binnenkort gestart met het renoveren van de kantine inrichting.
Uitermate verrast en blij was ik tijdens de jaarvergadering met mijn benoeming als erelid van de v.v.
Schoonebeek en het uitreiken van de gouden speld
van de K.N.V.B. Nogmaals dank ik hierbij mijn collega
bestuursleden voor deze onderscheidingen. Ik zal
me, daar waar wenselijk, blijven inzetten voor de v.v.
Schoonebeek en wens het bestuur veel wijsheid en
succes voor de toekomst.

De club waar ik altijd met veel plezier aan de lijn sta om de jongens en meiden aan te moedigen. De club waar vriendenteams
ontstaan en waar sportiviteit hoogtij viert. Ik vind het prachtig
als de lampen op het trainingsveld weer branden, spelers van de
verschillende jeugdploegen weer na een zware training naar huis
gaan en anderen zich klaarmaken voor de nog komende noeste
arbeid op het trainingsveld. Geweldig mooi is het om te zien hoe
van klein tot groot, van jong tot oud, jongens en meiden en kerels
en vrouwen zich bezig houden met voetbal.
Hoe mooi is het om tijdens en na de wedstrijd met mede supporters de wedstrijd nog eens te bespreken. Wat hierbij opvalt is
dat iedereen verstand van voetbal blijkt te hebben en iedereen op
zijn eigen manier het weer anders zou doen. Bij slechte wedstrijden wordt daarbij de Statler en Waldorf techniek veel gehanteerd.
Mopperende mannen die met humor en gemopper commentaar
geven op datgene wat gepresteerd wordt. Elke thuiswedstrijd
langs de lijn. Veelal met veel plezier en de spelers op het veld aanmoedigend om toch vooral nog beter te voetballen. Juichend bij
elk doelpunt en gewonnen wedstrijden, balend en mopperend bij
verliespunten.
Heb ik het nog niet eens over alle activiteiten die er rond het voetbal georganiseerd worden. Activiteiten weekend voor de jeugd,
bingo avonden, stadionbezoeken, de bazar, die ook dit seizoen
weer plaats zal vinden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Geen
moment van het jaar waar er niets te doen is op het sportpark.
Deze club, die zoveel mensen in het dorp bind, draait goed. Spelers genoeg en vrijwilligers die altijd paraat staan om werkzaamheden voor de club te doen. Sponsoren die samen zorgen voor
alle materialen en middelen die het voetbal mogelijk maken op
sportpark De Gruinte. En deze club vraagt mij om voorzitter te
worden. Dan ben ik even stil….. Daarna heb ik direct ja gezegd.
Geen moment getwijfeld. Prachtig toch. Echter, later realiseerde
ik mij dat ik Henk moest opvolgen. Een voorzitter die al meer dan
17 jaar deze rol met verve heeft vervuld en die , samen met alle
bestuursleden een prachtige vereniging succesvol heeft bestuurd.
Ik heb dus alle reden om vooral mijn best te gaan doen.
Samen met alle andere verenigingen op het dorp is ook de voetbalvereniging belangrijk voor Nieuw Schoonebeek. Samen gaan
we ons inzetten om er voor te zorgen dat er nog lang gevoetbald
wordt in dit mooie dorp. Ik vind het prachtig hier, in de rol van
voorzitter, een bijdrage aan te mogen leveren.
Ik hoop u allen nog vaak te zien op het voetbalveld.

Het was me een groot genoegen.

Met vriendelijke groet,

Henk Visscher

Richard Eising
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COLUMN

SINT STRESS

een doorsnee van ruim 1 meter in je
woonkamer kun je je kont ook niet meer
keren. Ook zijn de mooiste gedichten en
surprises al een jaar of 10 in hergebruik.
De surprises worden zorgvuldig op
zolder bewaard. Tegen pakjesavond
graait iedereen in die stapel voor een
secondhand exemplaar, want dat scheelt
Geschrokken vroeg ik onze Sint het jaar weer een hoop knutsel- en frutselwerk.
daarop om toch ook vooral cadeautjes De gedichten die in de loop der jaren zijn
gemaakt staan netjes digitaal bewaard
te geven die op de lijstjes stonden.
Helaas, dat heeft Sinterklaas dat jaar dan en met een paar kleine aanpassingen zijn
ook gedaan. Alléén maar cadeautjes van deze elk jaar weer te gebruiken. Niemand
die er iets van merkt.
de lijstjes.

STILLETJES KWAM ONZE KLEINE THIJS OP MAANDAGAVOND LAAT DE TRAP
AFGELOPEN EN LIEP ONS VOLKOMEN NEGEREND VOORBIJ NAAR DE KEUKEN EN
ZETTE STIEKEM ZIJN SCHOENTJE BIJ DE VERWARMING. “EN WAT IS HIERVAN DE
BEDOELING?” VROEG IK HEM. “MAMA, IK ZET OOK VANDAAG MIJN SCHOEN VOOR
SINTERKLAAS!”, ANTWOORDDE HIJ KORDAAT. “IK DENK HET NIET, HOOR. JE WEET
TOCH DAT DAT ALLEEN OP WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND MAG?” ZEI IK. “JA
JA, MAAR JE WEET HET NOOIT, IK PROBEER HET TOCH” WAS ZIJN WEERWOORD.
“Want hoe kan het nou, mama, er
zijn kinderen in mijn klas die zelfs
alle dagen hun schoen mogen zetten.
En Willempie krijgt weleens echte
cadeautjes in z’n schoen?” “En wij
mogen maar 2 keer in de week de
schoen zetten en krijgen alleen een
handjevol pepernoten of een stukje
chocola”. “O, ja hoor dat weet ik
wel, daar heeft Sint een hele goede
reden voor” antwoordde ik. “De Sint
heeft n.l. zo veel cadeautjes om uit
te delen, dat dat niet allemaal lukt
op pakjesavond. Daarom worden de
lelijkste cadeautjes, rommelpotterij,
alvast uitgedeeld aan de lastige
kinderen die het meest zeuren,
drammen en geen geduld hebben.
De allermooiste cadeautjes worden
bewaard voor pakjesavond en die
deelt hij het eerst uit aan de kinderen
die geduld hebben gehad”. “Maar
vorig jaar kreeg ik niets van wat ik
op mijn verlanglijstje had staan”, was
zijn reactie. Tja, toen stond ik even
met de bek vol tanden. Inderdaad
de verlanglijstjes van de 4 broertjes
waren volgeplakt met uitgeknipte
plaatjes met waardeloze rotzooi. En
tja, daar deed (onze) Sint mooi niet
aan, hij was gekke henkie zeker toch
niet! Onze Sint gaf de broertjes op
pakjesavond verantwoord, duurzaam,
veilig en leerzaam speelgoed.

Plastic rommel waarbij geen of
lege batterijen waren geleverd,
zelfbouwpakketten met Chinese
gebruiksaanwijzing, ontbrekende
onderdelen en meer van die zooi.
Jankende jongens en gestresste ouders.
Wat een gezellige pakjesavond zou
kunnen zijn ontaarde in een dag met
moord en doodslag.

Geluk zit niet in geld, maar in liefde voor
elkaar. Eén speciaal cadeautje krijgen
wij nog steeds elk jaar. Dat is de Aldi
adventskalender van 59 centen
Blijft leuk voor de kleine en grote venten
Geeft gegarandeerd tot de kerstdagen
pret.
Lekker een chocolaatje vlak voor naar
bed

Binnen een week was een aantal van
de rommelpotterij kapot in de hoek
gesmeten, waar het ook niet meer
uitkwam of, nog erger, in de container
beland.
Een aantal jaren later toen uiteindelijk
iedereen van z’n geloof was gevallen
gingen we pakjesavond vieren met
familie en aanhang. Uiteraard met
gedichten, surprises en alles erop en
eraan. Helaas zijn we nu in een stadium
beland dat we dat ook weer willen
gaan afschaffen, want om 16 vileine
humorvolle gedichten van soms 20
coupletten aan te horen kost veel
te veel tijd. En met 16 surprises met
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Activiteitenkalender
9 jan
3/4/5 jan
19 jan
26 jani
2/3 feb
13 feb
16 feb
29 juni

KVV
HENRI SCHULTE
KRAT’81
ZAALVOETBALTOERNOOI
VV SCHOONEBEEK
VROUWEN ZAALVOETBALTOERNOOI
CAFETARIA DE SPINDE
OPEN NIEUW SCHOONEBEEKS DARTKAMPIOENSCHAP
VV SCHOONEBEEK
BAZAR

VV SCHOONEBEEK
SPORTOLYMPIADE JEUGD
RUMAH LIVE
WULF - HARDCORE VIBES - STONES SESSIONS & ROCKET CHAIR

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

Deze puzzel bestaat uit een
speurtocht waarbij je op zoek moet
naar een aantal letters die in de
diverse artikelen onderstreept zijn
afgedrukt. Onderstreepte letters
in dit stukje of in (onder)titels en
bijschriften tellen niet mee. Samen
vormen deze letters een woord dat
centraal staat in één of meerdere
artikelen.
Dit keer bestaat de oplossing uit 1
woord van 8 letters.
Oplossingen kunnen gestuurd
worden naar:
hejtalheurd@live.nl

Bovenste rij:
Ilonka Leveling, Laurentia Loves,
Sandra Gerdes, Esther Scherpen,
Mylène Wubbels.
2e rij:
Sandra Wenneker, Paulien Brockman,
Manuela Striper.

17/18/19 jul VOLKSFEEST
2020 2020

PUZZEL

Uit de juiste inzendingen wordt er 1
persoon uitgeloot voor een eervolle
vermelding in de volgende editie.
DE VORIGE EDITIE:
De vorige foto was een groepsfoto
van een schoolreisje naar Lievelde.

KVV
JAARVERGADERING

In elke editie plaatsen we een
puzzel.

Wie staat 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 verloten
we de supergave biologisch
verantwoorde boodschappentas.
Vorige editie:
De puzzel in de vorige editie
bleek te lastig te zijn en helaas is
er dan ook geen juist antwoord
ingestuurd. Deze editie een nieuwe
poging met een iets minder hoge
moeilijkheidsgraad.
De oplossing
bewaren we
en zullen
we wellicht
nog een keer
gebruiken

3e rij:
Inez Platzer, Marijke Huser, Manuela
Heijnen, Gerda Lubbers, Else
Schepers.
Onderste rij:
Irma Wenneker, Rianne Schwieters,
Monique Wendker.
Paulien Brockman was de enige met
een juiste inzending. Haar komt dan
ook alle eer toe.
NIEUWE FOTO:

