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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 Juni - Deadline 15 mei
Editie September - Deadline 15 aug
Editie November - Deadline 15 okt
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Hoe is het allemaal begonnen met de peuterspeelzaal te
Nieuw Schoonebeek?
De allereerste peuters zijn ruim 40 jaar geleden, in 1977, begonnen in het witgele kruisgebouw, dat toen stond aan de
Kerkenweg te Nieuw Schoonebeek. Hier werden de deuren
geopend op 7 augustus, er kon gespeeld worden met gekregen speelgoed en rollen behang als teken papier.
In 1981 verhuisden de peuters naar de Westerendse, het
toenmalige dorpshuis aan de Europaweg. Een hele gezellige tijd werd hier beleefd met genoeg leuke anekdotes zoals bijvoorbeeld; in optocht naar de familie Mӧhlmann om
de kuikentjes te zien, oma Veenker die langs kwam om met
de kinderen mee te spelen en paaseieren uitdeelde, of die
keer dat er een fret in het lokaal liep, die gevangen is in
een bakje. Daarna een plankje er bovenop met een steen
en hulp ingeschakeld van de gemeente. In de Westerendse
was het dan wel geen luxe, maar wel goed te doen en zeker
een erg leuke tijd al met al. Vanaf 1996 werd de peuterspeelzaal één van de gebruikers van het Multifunctioneel
centrum “De Dorpshoeve”, naast de basisschool midden in
het dorp. De peuterspeelzaal kreeg toen de naam; ’T Hummelhonk.
’T Hummelhonk werd opgezet door vrijwilligers en is in de
loop der jaren uitgegroeid tot een goed lopende instantie.
Het is ongeveer 20 jaar lang een zelfstandige peuterspeelzaal geweest. In 1997 werd er de samenwerking aangegaan
met Stichting Zes, de voorganger van Sedna. De leiding bestond niet langer meer uit vrijwilligers, maar uit opgeleide
en betaalde krachten. Vanaf die tijd werd er gewerkt met
projecten en ging men samenwerken met de basisschool
en de bibliotheek.
Sedna is inmiddels overgegaan in Stichting Peuterwerk
en de peuterspeelzaal is voorschool geworden, in de gemeente Emmen. In meerdere scholen wordt vanaf eind
2015 een start gemaakt met de vernieuwing. Voorschool
Gerardus Majella is in oktober 2015 gestart in de basisschool Gerardus Majella. Deze samenwerking is men aangegaan om een nog betere samenwerking te verkrijgen
met de basisschool. Voor de kinderen betekent dit dat ze
al bekend raken met de basisschool en er dus een kleine
overgang is van de voorschool naar de basisschool. De lijnen zijn kort en er is ondersteuning naar elkaar toe. Het is
een mooie voorbereiding op de basisschooltijd.
Aanmelden voor de voorschool kan nu vanaf 2 jaar via de
website van stichting peuterwerk of kom gewoon eens
langs bij de voorschool Gerardus Majella. De voorschool
is geopend op dinsdagmiddag, woensdagmorgen en donderdagmorgen.
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GROETEN VAN:

FAMILIE BENSCH

In September 2005 kwamen Stephan en
ik in Nieuw Schoonebeek te wonen. We
hadden na een lange zoektocht eindelijk de
woonboerderij van onze dromen gevonden:
Europaweg 171! Twaalf jaar lang woonden we
met veel plezier in Nieuw Schoonebeek en
onze beide dochters zijn in die tijd geboren.

In 2012 begon het echter te rommelen op
Stephan z’n werk, de ene reorganisatie na
de andere, iedere 3-4 maanden weer een
aantal collega’s die moesten vertrekken en
Stephan voelde de bui al hangen. Stephan
begon een nieuwe IT baan te zoeken in de
buurt, helaas zijn er in Drenthe niet volop
IT banen voor hoogopgeleide IT’ers met
vele jaren ervaring en werd zijn zoekkring
alsmaar groter en groter. In September
2016 heeft Stephan een nieuwe baan gevonden - in Brabant - en zo moesten we als
gezin een keuze maken – of alleen weekenden samen als gezin of verhuizen. Onze
keuze was snel gemaakt.
Onze woning werd verkocht en wij hadden
een mooie bouwkavel gekocht in Brabant,
tussen de dorpen Zeeland en Langenboom
in. Onze spulletjes werden op 8 November
2017 opgehaald en naar de opslag gebracht.
Na een emotionele Sint Maarten lampionnenoptocht zijn we op 11 November ’s

4|

HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 10 / EDITIE 3

avonds laat uit Nieuw Schoonebeek
vertrokken met een klein aantal koffers;
een beestenboel aan knuffels en dekbedden; hond in de kofferbak en daar
gingen wij - op naar het vakantiepark in
Brabant.

te nemen met betrekking tot de bouw
van onze nieuwe woning en dat bleek
veel langzamer te gaan dan gedacht.
Na 8 maanden en veel overleg met de
gemeente kregen we eindelijk een vergunning en kon de bouw starten. In
Augustus/September is de fundering
gestort en 1 Oktober 2018 is de bouw
van een energieneutraal houtskelet
woning eindelijk van start gegaan met
het doel om er voor de kerst in te zijn.
En het is ons ook nog warempel gelukt!
22 December 2018 zijn we onze nieuwe
woning in gegaan. We hebben nog een
lange weg met afbouw, maar heerlijk
om weer ruimte te hebben en als gezin
samen te klussen en alles stap voor stap
met zn viertjes te doen.

Onze leventje in Brabant was het eerste
jaar alles behalve normaal. De eerste
weken woonden we op een vakantiepark in een piepklein vakantiehuisje,
gelukkig erg knus en gezellig met op
het park veel te doen voor de meiden,
dat verzachtte het gemis van hun vriendinnetjes wel enigszins. Van het vakantiepark verhuisden we naar een kleine
boerderij aan de overkant van onze
kavel en in de zomer van 2018 zijn we
de stacaravan in gegaan op onze eigen
Stephan werkt met ontzettend veel plekavel.
zier in Breda en heeft nog geen spijt geWij hadden besloten om ons eigen huis had van zijn keus voor een nieuwe baan.
te ontwerpen en alles in eigen hand Ik ben weer terug gerold in de IT we-

reld, een cateringbedrijf van de grond
krijgen zonder een keuken is wel een
lastig karwei. Ik ben wel weer gestart
met bak- en kookworkshops voor kinderen via de brede school en geniet er
weer volop van.
Met onze twee dames gaat het goed. Ze
gaan gelukkig met plezier naar school,
groeien als paddenstoelen en zijn een
beetje ‘Brabants’ geworden – zitten ‘onder’ turnen en paardrijden en het woord
‘dadelijk’ komt wel erg vaak voorbij :-)
We missen nog onze vrienden en ‘familie’ uit Nieuw Schoonebeek, maar
heb gelukkig nog vaak contact en afgelopen zomervakantie kwamen een
heleboel vrienden op bezoek. Nieuw
Schoonebeek is gelukkig maar 2 uurtjes
rijden, we zijn alweer een aantal keer
op bezoek geweest. Misschien uit het
oog….maar nog lang niet uit ons hart.
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GRENSOVERGANG
NIEUW SCHOONEBEEK - TWIST

Nieuw Schoonebeek blij met
hernieuwde verlenging

TOT AAN 1995

· 17-09-1983

Grens blijft tot
middern acht open
NIEUW-SCHOONEBEEK - De grensovergang Nieuw-Schoonebeek-Twist
(Duitsland) blijft voorlopig tot twaalf
uur 's nachts open. Het ministerie van
flnancien heeft de proefperiode van een

langere openstelling hiertoe verlengd
tot 1januari 1985. Loco-gemeentesecretaris E. Hekman van Schoonebeek zegt
erg blij te zijn met het besluit, dat de
gerneente deze week werd meegedeeld.

In Schoonebeek ontstond on- · Het besluit go1d voorlopig voor een
langs grote ongerustheid toen jaar. Vorig jaar werd deze termijn
bekend werd, dat er serieuæ met een jaaruitgebreid terwijl nu
plannen waren om de langere een zelfde verlenging volgde.
openstellingstijd in te trekken
en terug te brengen naar tien
uur 's avonds.
De dorpsraad van NieuwSchoonebeek richtte zich meteen tot
gemeenteendouane om te bepleiten
alles te doen om de plannen niet ten
uitvoerte bren-gen. Ook de CDAfractie drong er onlangs bij
Burgermeester en Wethouders van
Schoonebeek--op aan, zich sterk te
maken voor het open houden van de
grens tot middernacht.

Waarde

De dorpsraad van NieuwSchoonebeek heeft het bericht
enthousiast ontvangen. Er
wordt grote waarde gehecht aan
een blijvende openstelling tot
twaalfuur. Vooral voorde sociale contacten van de bevolking
aan weerszijden van de landsgrens wordt die langere avondopenstelling van belang geacht.
Twee jaar geleden besloot het
minisrerie van financien om de
grens. in Nieuw-Schoonebeek
tot twaalf uur 's nachts open te
houden. Tot die tijd gingen om
tien uur 's avonds de slagbomen
al neer
Het besluit kwam, nadat jarenlang actie was gevoerd voor die
langere openstelling door de
Nieuwschoonebeker dorpsraad
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Tellingen

Volgens loco-secretaris Hekman
van Schoonebeek heeft bij het nemen
van het besluit tot een nieuwe
verleninging ongetwijveld

teld de ervaring van de langere
openstelling totnu toe meeges-peeld.
De praktijk (tellingen) to-nen
namelijk aan dat vrij veel verkeer
tussen tien en twaalf uur 's
avonds de grens passeert in
Dat geldt
Nieuw-Schoonebeek.
als
voor
personenzowel
zegt
Hekman
vrachtverkeer.
goede hoop te hebben dat het
"tijdelijke" karakter van het besluit, in
de toekomst definitief wordt.

Grensovergang
tot aan 1954 ongeveer toen werd de
Hoofdstraat
van
klinkerstraat
naar
asfaltstraat en later
een andere naam de
Europaweg de N368.

GRENSOVERGANG NEDERLANDSE ZIJDE

GRENSOVERGANG NEDERLANDSE ZIJDE
De Nederlandse grensovergang, een foto uit
de vijftiger jaren. Er was
druk grensverkeer in die
tijd. Dat verklaart ook de
a a nw e z i g h e i d van
meerdere
grens
wachters. Al vele jaren
geleden is de overweg
opgeheven. de N- 368 (Europaweg) houdt hier op.

GRENSOVERGANG JAREN 1970 - 1980
GRENSOVERGANG NA 1995
Op 26 Maart 1995 treedt
het
verdrag
van
Schengen
in
werking.
Grenscontroles tussen Nederland,
West-Duitsland,
België en Frankrijk behoren
daardoor tot het verleden.
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UIT DE BUURT

BURGEMEESTER VAN EKLAAN
TUSSEN 52.646898 EN 52.649729 BREEDTEGRADEN EN 6.989987 EN 6.98656 LENGTEGRADEN
LIGT DE VAN EKLAAN. OP EEN HOOGTE VAN ± 18 METER EN EEN AFSTAND VAN
335 METER BEGINNEND OF EINDIGEND OP DE EUROPAWEG EN CARBOONLAAN.
En zo word je op een vrijdagavond benaderd om een A4-tje
vol te tikken over de Van Eklaan. Het eerste waar je aan denkt
is: het lettertype zo groot mogelijk te maken.
Nou weet Google bovenstaande feiten, maar daar blijft het
ook bij. Verder dan maar zoeken op het internet, archieven,
dossiers. Zelfs in politiedossiers kwam de naam Van Eklaan
niet voor. Dan maar zoeken in het boek onbelangrijke wegen,
straten en lanen. Ook daar niets te vinden dus ga er maar
van uit dat we in dat andere belangrijke boek staan. En al
lopend door Nieuw-Schoonebeek zie je daar plotseling dit
straatnaam bord staan.

nog enkele woningen door particulieren gebouwd zodat er op
dit moment 32 adressen zijn. Nadeel van dit alles is natuurlijk
dat er huisnummers zijn verdwenen. Als onbekende postof pakketbezorger moet je het maar kunnen vinden. Verder
vallen onder de Van Eklaan nog 4 woningen die staan aan de
Boschhof.
Kenmerken voor de laan en voor het dorp is de “flat”. 4
Woningen onder 1 dak voor vrij gezellige mensen.
Eenmaal per jaar houden we een gezellig samen zijn. Hadden
we in het verleden nog een eigen tent, wind en door het
zeil vallende Eklaaners zorgden er helaas voor dat de tent
onbruikbaar raakte.

Dus de naam van de laan komt dus van een burgemeester.
Samen proberen we een positieve bijdrage te leveren aan
de grootse feesten in het dorp. Voor het volksfeest van
aankomend jaar zijn de voorbereidingen al begonnen. Ideeën
genoeg nu nog uitwerken, er een plek bij zoeken dan kan het
feest beginnen.
Als laatste feit toe vertrouwend aan dit papier is dat vanaf de
Van Eklaan zich de ingang bevindt naar de “Efteling” van het
dorp: de speeltuin. Zo kan jong tot oud kan zich vermaken in
de Van Eklaan.
Burgemeester H. van Ek. Burgemeester van de gemeente
Schoonebeek tussen 1935 – 1941 en 1945 – 1950.
Aangezien ik van een veel later bouwjaar ben, weet ik niet de
geschiedenis van de Laan, maar ga er vanuit dat het na 1950
moet zijn geweest dat de Van Eklaan is aangelegd. Struinend
op het internet blijkt dat de eerste woningen omstreeks 1956
zijn gebouwd. Gestaag werd in noordelijke richting de laan
vol gebouwd.
In 2014 is Domesta begonnen aan de Van Eklaan en
Huurdemanlaan met de sloop van 22 woningen. Hiervoor in
de plaats kwamen 12 woningen. Aan de Van Eklaan 6.
Gesloopt werden o.a. de Snowertal woningen, met als
kenmerk wit en met balkon. Ook werden er de laatste jaren
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DE ZOMER 2019 KOMT ERAAN!
Ook dit jaar willen we graag weer zwemmen! Wie komt ons helpen om
dit jaar het bad ook weer te openen. We zijn dringend op zoek naar
nieuwe bestuursleden o.a.
•
een voorzitter
•
een secretaris
•
een penningmeester.
Wie staat er op en helpt ons om het bad ook dit jaar weer te openen,
zodat alle kinderen weer kunnen genieten van zwembad de Wiekslag.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met een van onze
bestuursleden of via de website en facebook.

AFSCHEID MENEER GUSTIN
NA BIJNA 44 JAAR WERKEN NEEMT MENEER GUSTIN AFSCHEID VAN DE GERARDUS
MAJELLA SCHOOL. IN 1975 IS HIJ HIER VOOR 1,5 DAG BEGONNEN ALS INVALKRACHT.
In februari 1976 zocht het toenmalige
kerkbestuur een ervaren onderwijzeres als plaatsvervangster voor juffrouw
Imming. Meneer Gustin solliciteerde
op deze functie en werd aangenomen
als onderwijzer voor klas 3. In de jaren daarna heeft hij lesgegeven aan de
groepen 4 t/m 8, waarvan het grootste
deel aan groep 7/8.
In september 1998 werd hij plaatsvervangend directeur en in 2000 is hij officieel directeur van de Gerardus Majella
school geworden.
Op vrijdag 5 juli neemt hij officieel afscheid. We zullen deze dag feestelijk
vieren met de leerlingen van school.
’s Avonds zal er voor iedereen de gelegenheid zijn om meneer Gustin de hand
te schudden. We zouden het fijn vinden
als er zoveel mogelijk mensen komen
om meneer Gustin een fijn afscheid te
geven.
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SPORTOLYMPIADE V.V. SCHOONEBEEK

WIE IS ER NIET GROOT MEE GEWORDEN?

Al een jaar of dertig staat in februari de
sportolympiade op het programma. Daarvoor was
er ook al een olympiade, maar dan in de zomer. In
de jaren ‘80 waren het Jo Assen, Jan Schwieters en
Jo Heijen die bedachten om aan het eind van de
winter een activiteit in de zaal te organiseren als
afsluiting van het zaalseizoen. Hierboven de eerste
aankondiging die in het archief terug te vinden is.

‘T AL HEURD
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Bij het mat schieten is het oppervlak van
de valmat verdeeld in 9 vakken. Na het
ronddraaien om een slalompaal moet de
bal richting de mat worden geschoten.
Het vak dat geraakt wordt bepaalt het
aantal behaalde punten. Dan is er nog
een slalomspel en kegelspel. Bij het
slalommen moet een parcours worden
afgelegd, wat besloten wordt met een
doelpoging op een mini-doel en bij het
kegelspel moet worden geprobeerd om
een kegel van de tegenstander omver te
schieten.

De spelers zetten enthousiast hun beste beentje voor en
worden aangemoedigd door hun teamleiders. De middag
wordt afgesloten in de kantine met patat en snacks waarbij
de winnaar van de middag bekend wordt gemaakt en met
de eer mag strijken. Sportolympiade: een traditie om in ere
te houden!

HEJ ‘T AL HEURD |
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OP KOERS

Hallo allemaal, jullie hebben een poosje niets van onze werkgroep gehoord in Hejtalheurd, maar dat betekent niet dat we
stil hebben gezeten.

In afwachting van een nieuwe schetssessie hebben we diverse
contacten gelegd met o.a. de gemeente en provincie. Daarnaast heeft u onze stand op de BeterLeven markt kunnen vinden voor informatie over de plannen en heeft u ideeën kunnen
inleveren. Door de ruilverkaveling en onderzoek wateroverlast,
hebben we gepast even in de wachthouding gezeten.
Echter, we hebben thans onze plannen en voortgang aan de
dorpsraad gepresenteerd. Deze zijn nogmaals goed ontvangen.
We zijn op de goede weg en worden volop gesteund.
Onlangs hebben we ook een goed gesprek gehad met Prolander
en de nieuwe gebiedscoördinator Marleen Stoutjesdijk. We zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan de projectgroep “Buffer
zuid”.
Voor wat betreft de plannen van de fiets/wandelroutes rondom
het dorp matchen die al voor 90% met onze wensen voor het
dorp.
Zoals jullie weten heeft Prolander een vraag neergelegd bij
“Battle of Concepts” om ideeën te vergaren voor de buffer als
verdienmodel. Ook het idee van Tussen Beek en Veen is ingediend.
We staan nu aan de vooravond van de besluitvorming van de
inrichting van de bufferzone en wat ons betreft staat onze versie heel hoog op het verlanglijstje.

KONINGSDAG 2019
OP ZATERDAG 27 APRIL ORGANISEERT HET
ORANJECOMITÉ WEER EEN KONINGSDAG.
Vanaf 11 uur is iedereen van harte welkom bij de IJsbaan.
Aan het programma is dit jaar een activiteit toegevoegd.
Naast het vertrouwde volleybaltoernooi wordt er een
estafetterace georganiseerd. De teams, van elk minimaal
6 en maximaal 10 personen, zullen in 6 verschillende
spelelementen tegen elkaar strijden. De inleg is
€ 10,-- per team. Iedereen vanaf 10 jaar kan meedoen.
De onderdelen zijn:
1.
Een estafetterace om de ijsbaan
2.
Een stormbaan
3.
Spijkerpoepen
4.
Een woordspel
5.
Frikandellen eten
6.
Touwtrekken
Opgaveformulieren zijn inmiddels huis-aan-huis verspreid in het dorp. Hierop kun je zowel een volleybalteam
als een estafetteteam opgeven. Mocht je deze gemist
hebben dan kun je jouw team opgeven bij Danielle Moorman (Van Eklaan 38, 06-22322450). Opgeven kan t/m eind
februari!!
We hopen jullie allemaal te zien op Koningsdag!
Koninklijke groeten van het Oranjecomité

EEN IDEE?

Graag willen we jullie nogmaals uitdagen om mee te denken
over de invulling van de buffer. Natuurlijk zijn we altijd bereid
om de plannen die er nu liggen toe te lichten. Hiervoor kun je
altijd 1 van de werkgroep-leden benaderen.

Heeft u als bewoner een goed idee of initiatief en vindt
u het lastig om dit te organiseren of te realiseren? De
gebieds coördinator van de gemeente Emmen kan u hier
wellicht bij helpen.

Tot slot; Wat ons betreft liggen we op koers!!

Voor goede initiatieven is een bescheiden budget beschikbaar wat uw idee een zetje in de rug kan geven.
Het betreft een bijdrage in de kosten dus u moet zelf ook
een deel van de kosten inbrengen.

Namens de werkgroep Tussen Beek en Veen;
Jos Fischer
Jacques Schepers
Arjan Scherpen
Truus Wubbels
Tanja Schepers

Uw eigen inbreng kan ook bestaan uit zelfwerkzaamheid of het aanboren van sponsoren, en misschien is een
bijdrage van dorpsbelangen ook mogelijk. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan het organiseren van een rommelmarkt, een bijdrage voor de spelweek, een activiteit
in uw buurthuis of een jubileum van een vereniging.
aar natuurlijk zijn er nog veel meer zaken die de moeite
waard zijn en voor een bijdrage in aanmerking komen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Rudy Schuring,
gebieds coördinator voor uw dorp. Email: r.schuring@
emmen.nl of bel gerust, tel. 0652490222
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JUBILEUM GEMENGD KOOR

“ST. CECILIA”
CARMINA BURANA

ON TOUR!
De koorleden hebben na de kerst zich volledig gestort
op het optreden voor het Popkoor festival in het theater
van Steenwijk. Teksten uit het hoofd leren en bijpassende
choreografie eigen maken was een hele opgave in 4
weken tijd. Maar door al het oefenen thuis, (denk dat de
huisgenoten zich een hele tijd hebben gewaand in vervlogen
tijd, door de medley van de Andrew Sisters) hebben we 2
februari j.l. in Steenwijk kunnen laten horen en zien wat
Carmina in huis heeft!
En dat werd zeker gewaardeerd met een 2e plaats voor de
aanmoedigingsprijs in de middag en een lovend juryrapport.
Zijn we hartstikke trots op!!
De energie die we van dit optreden hebben gekregen,
houden we vast voor een volgend optreden op zaterdag 13
april tijdens Korenslag in theater de Nieuwe Kolk te Assen.
We zijn weer volop bezig met oefenen en hopen weer op
een te gek optreden!
Het zou dan ook geweldig zijn als we bij deze wedstrijd
aanmoediging krijgen van familie, vrienden en
dorpsgenoten!
Ter afsluiting voor de zomerstop doen we op zaterdag 8
juni mee aan Amusing Hengelo. Dan treden veel koren op in
het centrum van Hengelo tussen het winkelend publiek en
gezellige terrasjes.

ZONDAG 16 JULI HEBBEN WIJ ALS GEMENGD
KOOR ST CECILIA, HET JUBILEUM VAN 150 JAAR
HERENKOOR EN 50 JAAR DAMESKOOR GEVIERD.
De 6 dames op de foto zijn al lid sinds de
oprichting! Zij kregen tijdens de viering, uit handen
van de vicevoorzitter van het parochiebestuur, een
glazen plaquette met persoonlijke inscriptie en
een mooi boeket. Ook onze dirigent Hans Oelmann
kreeg prachtige bloemen voor zijn jarenlange
inzet!
Na afloop van de mooie viering in de kerk, met
voorganger Pastor Wielens, zijn we samen met
partners naar Restaurant Van der Valk geweest
voor een gezellige brunch.
Op dit moment telt het koor 29 leden; 19 dames
en 10 heren. Al 39 jaar vergezelt Hans het koor als
dirigent! We zingen diverse liederen, deels eigen
inbreng van de dirigent en de leden.
Soms hebben we een kortere repetitie, waarna we
gezellig samen koffie drinken. Daarnaast hebben
we ieder jaar rond 22 november Ceciliafeest en
sluiten we het repetitieseizoen af met een gezellig
samenzijn!
Na de vakantie zijn we weer begonnen met de
repetities. De repetities vinden plaats op de
donderdag van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
We hopen dat er mensen zijn die ons gezellige koor
willen versterken!
Kom gerust een keer langs op donderdagavond,
tijdens onze repetitie of neem contact op met
een van de bestuursleden! Iedereen is van harte
welkom!
Het bestuur

Naast onze tour met popmuziek, kunt u ons natuurlijk
beluisteren in de kerk.
Zo zingen we o.a. ook bij het voorstellen van de
communicantjes dit jaar en de Paaswake.
We zien u graag bij een van onze optredens!
Een hartelijke muzikale groet van,
Carmina Burana
HEJ ‘T AL HEURD |
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WORD LID

SUPPORTERSVERENIGING V.V. SCHOONEBEEK
GAAT VAN START!
WORD LID EN PROFITEER VAN
FEESTAVONDEN, SFEERACTIES,
VOETBALREIZEN EN NOG VEEL MEER!
LID WORDEN KAN AL VANAF 1 EURO PER
MAAND. IN DE KANTINE ZIJN FLYERS
VERKRIJGBAAR WAARMEE JE JE KUNT
AANMELDEN OF KIJK OP:
VVSCHOONEBEEK.NL/SUPPORTERS

WIE IS DE SUPPORTERSVERENIGING?

De supportersvereniging van v.v.Schoonebeek is in 2018 opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers die
het rood-groene bloed door hun aderen heeft stromen. De supportersvereniging is een zelfstandig onderdeel
binnen V.V.Schoonebeek . Behalve ondersteuning van diverse activiteiten ten behoeve van de supporters, heeft de
supportersvereniging het doel het creëren van sfeer en beleving rondom onze mooie club.
De supportersvereniging is bedoeld voor alle senioren binnen onze vereniging.
Mocht je lid willen worden kijk dan eens op vvschoonebeek.nl/supporters of haal het aanmeldingsformulier
tijdens openingstijden op bij de kantine.
Alvast bedankt namens het bestuur;
Rosa Heijnen, Merel Schepers, Manon Möhlmann, Rob Koers, Jordy Bosch, Bob Lohuis, Bart Lubbers en Jeannette
Büter.
‘T AL HEURD
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COLUMN

FIETS ‘M D’R ÍN

“HÉ RIET, FIETST ER NOG WELEENS WAT IN BIJ JULLIE. EN HOE STAAT HET MET
DE FIETSERS EN JE BED & BREAKFAST? ZIJN ER NOG EEN BEETJE FIETSTOERISTEN
DIE HET DORP WETEN TE VINDEN. STAAT NIEUW SCHOONEBEEK NOG EEN
BEETJE OP DE KAART?” REGELMATIG WORDT ME DIT GEVRAAGD DOOR
BELANGSTELLENDE DORPSBEWONERS.

om het even. Dat wordt heel snel
routinewerk.

Elk jaar komen er meer toeristen
aanfietsen. Deze reserveren soms
maanden vooraf of bellen pas een dag
van te voren en af en toe fietst er ook
weleens een toevallige passant naar
binnen. Wij houden wel van verwacht
en onverwacht volk over de vloer, dus
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Ook op de logeerpartij van de grote
groep Belgische countryline-dansers,
die dit jaar alweer voor de derde keer
en familieleden van dorpsbewoners
komen en in hun gemoedelijke Vlaamse
, Rumah Live bezoekers, Countryline
taaltje ons vol enthousiasme begroeten
Dansers, Weiteveense workshoppers,
en ons vaderken en moederken noemen,
oud-Nw.Schoonebeekers, Jolly Jackers
verheugen wij ons.
en nog een hele bonte stoet logés. En
En als we met de Countryliners mogen
als het Veenloopcentrum volgeboekt is,
meedansen of met bandleden door de
worden gasten naar ons doorverwezen.
tuin rollebollen en deze ons uitnodigen
voor een privé concertje onder de
Soms moeten we het hele huis, zolder
veranda dan hebben we de grootste lol,
en verandaschuur verbouwen om
ook al spreken wij geen Hongaars en zij
genoeg slaapplaatsen te creëren. En kan
amper Engels of Duits, dan voelen wij ons
ook nog een caravan of camper erbij? …
heel senang.
ja hoor, doe maar.
Herman roept soms wanhopig, “jij bent
Dus beste dorpsbewoner als je ook zin
hartstikke gek, je zegt overal ja op.
krijgt om je verveling te verdrijven en
Straks jaag je ons het eigen bed nog uit,
graag luistert naar boeiende verhalen en
omdat iemand anders er in moet liggen.
een overnachtingsplek over hebt dan kan
Ik prakkezeer d’r niet an! Negentien
ik je aanraden om datgene te doen wat
gasten is het maximum, meer kan echt
Herman en ik al een paar jaar met heel
niet!” “Och als die mensen toch graag bij
veel plezier doen: Huisje fiets ‘m d’r in
elkaar op hetzelfde adres willen logeren,
en d’r ook weer uit.
moet dat toch kunnen”, denk ik dan.
Beetje inschuiven met elkaar, matrasje
hier en daar extra en dan kan er nog wel
Riet
een (of twee) bij. Dan maken we er toch
een gezellige jeugdherberg van. Kortom
er gaan altijd veel makke schapen in een
hok. En deze gasten verlangen ook geen
luxe, ze zijn met weinig tevreden. Als het
maar gezellig is het matras goed ligt en
en het ontbijt lekker smaakt.

Behalve fietstoeristen uit Engeland,
België, Duitsland en heel Nederland,
weten inmiddels ook andere gasten
ons te vinden voor een logeernachtje.
We krijgen vriendinnen die een
dagje sauna Anholts doen, vrienden

Een ontbijtje maken voor één of twintig
personen is ook zo gebeurd. Eén of
twintig eieren koken, een ons of een
kilo broodbeleg, één of drie broden,
één of drie kuipjes boter, een kopje
of 3 kannen koffie op tafel. Allemaal

“En jazeker, d’r fietst regelmatig
fietsvolk bij ons in en ook weer uit en
nee, we hebben geen Bed & Breakfast,
want dat geeft veel meer gedoe dan
lid zijn van de Stichting Vrienden
op de Fiets”. We krijgen best veel
overnachters zoals kilometervreters
onderweg van Lapland naar
Luxemburg; gepensioneerden die een
rondje Nederland doen of routerijders
die zo dicht mogelijk langs de grens
van Nederland fietsen (daar is een
speciale fietsroute van), en ga zo maar
door. Altijd leuk volk, met mooie
verhalen. Vooral degene die in hun
uppie fietsen hebben veel te vertellen.
We nodigen ze dan ook graag uit om
met ons mee te eten wat de pot schaft
en dat aanbod nemen ze vaak ook
graag aan. Of we sturen ze door naar
Arjan van De Spinde; dan heeft die
ook klandizie van de toeristen.

RIET VEENKER
HEJ ‘T AL HEURD |
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Activiteitenkalender
22 mrt KBO
REGIOMIDDAG IN KL’VEEN.
23 mrt TIENERWERK
INSTUIF
6 apr TIENERWERK
ZWEMMEN
CARMINA BURANA
13 apr OPTREDEN NIEUWE KOLK ASSEN
KBO
16 apr MUZIEK VAN TWIC KWARTET
TIENERWERK
20 apr INSTUIF
ORANJECOMITÉ
27 apr KONINGSDAG BIJ DE IJSBAAN
TIENERWERK
4 mei SPORTHAL

14 mei KBO
17/18/19 juli 2020
JAARLIJKS UITSTAPJE
VOLKSFEEST 2020
KBO
10 sept OPSTAP
MET DE
18 mei TIENERWERK
MUZIEKBINGO
BARGERVEEN EXPRES
V.V.SCHOONEBEEK
AAN DE GRUPPE
26 mei SEIZOENSSLUITING
21 sept FOLK
FOLKMUZIEKFESTIVAL
OOK EEN VERMELDING
1 juni V.V.SCHOONEBEEK
APOSTELENTOERNOOI
15 okt KBO
DE HEER NIJKEUTER OVER
PLAATSEN OP DE
CULTUUR VAN DRENTHE
KALENDER?
1 juni TIENERWERK
ESCAPEROOM EMMEN
KBO
12
nov
DE
STEENUILENWERKGROEP
OVER HET LEVEN VAN DE UIL
STUUR JE ACTIVITEIT
15 juni TIENERWERK
INSTUIF
OF AGENDA NAAR
10 dec KBO
KERSTMIDDAG MET 3D FILM
15/16 juni V.V.SCHOONEBEEK
ACTIVITEITENWEEKEND
HEJTALHEURD@LIVE.NL
IN KERSTSFEER
TIENERWERK
22 jun LASERGAMEN (AFSLUITING)
LIVE
29 juni RUMAH
WULF - HARDCORE VIBES STONES SESSIONS & ROCKET CHAIR

PUZZEL
In elke editie plaatsen we een puzzel.
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 13 letters.
Oplossingen kunnen gestuurd
worden naar:
hejtalheurd@live.nl
Uit de juiste inzendingen
verloten we de supergave
biologisch verantwoorde
boodschappentas.
Vorige editie:
Het antwoord van de
puzzel in de
vorige editie
was SCHINKEN.
Deze is
meermaals juist
ingezonden.
Van alle juiste
inzendingen
is Marcel
Nijenstein
als winnaar
uitgeloot.
Gefeliciteerd!

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 wordt er 1
persoon uitgeloot voor een eervolle
vermelding in de volgende editie.
DE VORIGE EDITIE:
In de vorige editie was een foto van een
jonge Fokke Tienstra afgebeeld.
Vele personen hebben het juiste
antwoord gemaild. Hieruit is Jaylinn
Nijenstein als winnaar uitgeloot.
Gefeliciteerd met de eeuwige roem!
NIEUWE FOTO:

