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AFSCHEID

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 September - Deadline 15 aug
Editie November - Deadline 15 okt

http://nieuwschoonebeek.com
http://nieuwschoonebeek.com.
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VAN DE REDACTIE VAN “ HEJT AL HEURD” KREEG IK 
HET VERZOEK OM EEN STUKJE TE SCHRIJVEN OVER 
DE AFGELOPEN 43 JAAR DIE IK AAN DE GERARDUS 
MAJELLA SCHOOL HEB GEWERKT. GRAAG VOLDOE IK 
HIERAAN.

Ik ben op 31 mei 1954 geboren in Zwartemeer. Op mijn 
zesde zijn we verhuisd naar Barger Compascuum. Daar 
heb ik de St Theresia school bezocht. Na de lagere 
school ging ik naar de Michaël Ulo in Klazienaveen. 
Aangezien ik nog geen idee had wat ik zou willen 
worden ging ik een vervolgopleiding volgen aan de 
Havo in Emmen. Dit was net in de tijd dat de Mammoet 
wet zijn intrede had gedaan. De ULO werd Mavo en de 
HBS verdween, hiervoor kwam de Havo in de plaats.

Aangezien er in dit gebouw ook een Pedagogische 
Academie, de opvolger van de Kweekschool, was 
gehuisvest kwam ik in aanraking met het vak van 
onderwijzer. Dit leek me wel wat en het was dan ook 
een logische stap om dit als vervolgopleiding te doen.
Tijdens de verschillende stages die ik heb gelopen 
werd het vak steeds aantrekkelijker.

Het omgaan met kinderen en ze iets leren en zien 
groeien in hun kennis en kunde was en is een dankbaar 
beroep. In mei 1975 studeerde ik af en ging op zoek 
naar een baan in het onderwijs.

De eerste school waar ik les mocht geven was op de 
Gerardus Majella in Barger Oosterveld. Dit was een 
invalbaan i.v.m ziekte van de leerkracht. Via een goede 
kennis hoorde ik dat er in Nieuw Schoonebeek nog een 
vacature was. Hier werd een ervaren onderwijzeres 
gezocht voor klas drie, de huidige groep 5.
De vacature was al enkele weken oud, maar toch maar 
gebeld. Het bleek dat de baan nog niet bezet was en ik 
mocht een brief schrijven. Binnen een week kreeg ik het 
verzoek om langs te komen voor een sollicitatiegesprek. 
Dit was op vrijdag 17 oktober 1975. De datum blijft me 
altijd bij omdat die dag een vriend van me trouwde. 
Ik kon nog net mee naar het gemeentehuis, maar op 
het moment dat ze naar de kerk gingen moest ik naar 
het gesprek. Het gesprek was volgens  mij met frater 
Besseler, pastoor Mooij en Jans Wittendorp.

 LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
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VERVOLG VOORGAANDE PAGINA

De pastoor was in die tijd ook voorzitter van het 
schoolbestuur, want kerk en schoolbestuur waren toen 
nog één.

Ik hoefde niet lang te wachten op een uitslag, want op 
het moment dat ik de school verliet had ik de benoeming 
op zak. Ik kon vrijwel direct beginnen met parttime 
werkzaamheden.

Naast de uren die ik voor de klas stond mocht ik 
filmstroken verknippen tot dia’s. Dit heb ik uren lang 
gedaan. Tientallen filmstroken werden verknipt tot 
honderden dia’s. Tevens mocht ik met de groep een 
musical instuderen. Dit was de eerste musical die ik 
ooit deed. De titel was: ”Waar is Hansje”. Deze musical 
werd opgevoerd bij het afscheid van juffrouw Immink. 
In februari 1976 heb ik haar groep overgenomen en had 
ik een volledige baan.

De groep bestond toen uit 19 leerlingen dus een leuke 
kleine klas om mee te beginnen. In de loop van dat jaar 
kreeg ik ook het verzoek van frater Besseler om het 
kinderkoor: Viva la Musica, van hem over te nemen. Dit 
heb ik gedaan en ruim 25 jaar heb ik dit koor geleid.
In die tijd hebben we in veel diensten gezongen, ook 
rouw en trouw diensten.

Op 1 januari 1976 volgde er al  een ontslag en op diezelfde 
dag een herbenoeming. Het kerkbestuur was geen 
schoolbestuur meer. Het bestuur van de Katholieke 
onderwijsstichting Sint Gerardus Majella was opgericht. 
Alle leerkrachten waren nu in dienst van die stichting 
en niet meer in dienst van het kerkbestuur.

In juni 1976 trouwde ik en de klas mocht natuurlijk 
ook naar het feest komen en het kinderkoor zong 
tijdens de huwelijksdienst. Later zou blijken dat deze 
groep kinderen de feestklas van de school werd. Ze 
mocht het jaar daarop naar het huwelijk van Bert Velt 
en volgens mij hebben ze ook nog een aantal andere 
feesten meegemaakt. Op 1 april 1977 werd onze dochter 
Annemarie geboren. Die morgen belde ik naar school 
om mede te delen dat ik die dag niet kwam. Frater 
Besseler deelde dit pas in de pauze mee aan de collega’s. 
Hij ging er van uit dat het een 1 aprilgrap was en ik die 
ochtend dus gewoon zou komen.

De daarop volgende jaren werkte ik voornamelijk in de 
middenbouw, groep 4-5-6. Frater Besseler had meestal 
groep 8, samen met Joop Ahlers en frater Beijerbergen 
groep 7. Juffrouw Bosman had natuurlijk groep 3 en 
juffrouw Niers groep 4.

Tussen de middag, de pauze was toen nog anderhalf uur, 
gingen Bert en ik vaak op bezoek bij de buren. Dit was 
toen de Kleuterberg. We hebben heel wat uren zitten 
kletsen met Ank en Trees. In 1980-1981 kreeg ik voor het 
eerst groep 8. Frater Besseler  was in dat jaar vertrokken 
en Bert Velt werd hoofd van de school. In die jaren 
gingen we nog op schoolkamp in Lievelde. Daar namen 
we intrek in een klooster. We bezochten verschillende 
dingen in de omgeving en hadden een gezamenlijke 
middag  met leerlingen van groep 8 van de katholieke 

school daar. Ook stond er ieder jaar een vossenjacht in 
Groenlo op het programma. Dit liep in 1980 een ietsje 
uit de hand. Toon Leveling ging dat jaar ook mee als 
begeleider. Hij had voor de vossenjacht een politiepak 
geleend. Vol goede moed ging hij Groenlo in om voor 
vos te spelen. De echte politie was daar niet zo blij mee. 
Toon werd dan ook opgepakt en meegenomen naar het 
politiebureau. Ruurd, zijn zoon, had dit meegekregen en 
was dan ook helemaal van slag. Gelukkig liep alles met 
een sisser af. Nadat de politie daar navraag had gedaan 
bij de plaatselijk politie hier, mocht Toon weer gaan
en werd hij weer netjes bij de groep afgezet. Wel 
moest hij beloven het pak niet meer te dragen. Het jaar 
daarop werd besloten om een ander adres te zoeken 
voor het schoolkamp. We wilden minder afhankelijk 
zijn van auto’s. Het werd kampeerboerderij Boszicht in 
Lheebroek. Daar zijn we nog vele jaren naar toe geweest.
Een prachtige omgeving midden in de bossen. Ook 
werd dan standaard een bezoek gebracht aan Orvelte 
en Kamp Westerbork. 

In 1984 hield Bert Veld het voor gezien. Hij had ondertussen 
zijn aktes l.o en m.o handel gehaald en ging lesgeven 
in het voorgezet onderwijs in de buurt van Wierden, 
terug naar zijn oorspronkelijke geboortegrond. Ank 
Schepers werd zijn opvolgster. Zij was één van de eerste 
vrouwelijke directeuren in het basisonderwijs. De wet 
op het basisonderwijs deed volgens mij zijn intrede in 
1985. Dit betekende het eind van de lagere school en de 
kleuterschool. Zij vormden nu samen de basisschool.
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Klassen bestonden niet meer, het werden nu de 
groepen 1 t/m 8. De eerst jaren werkten we nog wel 
in de 2 gebouwen.  De basisschool en de naastgelegen 
Kleuterberg.  Rond 1988 werd de bassischool bouwkundig 
aangepast zodat er ook ruimte ontstond voor groep 1 en 
2. De Kleuterberg werd met pijn in het hart gesloten.

De jaren kabbelden voort en er volgden nieuwe 
ontwikkelingen. Wetgeving werd telkens weer aangepast 
en er kwam steeds meer regelgeving. Steeds meer zaken 
moesten goed op papier worden verantwoord. Er moest 
een schoolwerkplan worden gemaakt. Dit betekende 
het vullen van tientallen mappen met documenten die 
naderhand nooit meer werden gebruikt, maar wel vele 
uren werk hadden opgeslokt. Ook de eerste computers 
deden hun intrede in het onderwijs. Wij begonnen hier 
in die jaren met 2 msx-2 computers. Als je terug kijkt, is 
het onvoorstelbaar zo snel als de ontwikkelingen zijn 
gegaan.

In die tijd ging het leerlingen aantal ook gestaag naar 
beneden. Het was niet meer verantwoord om een 
“éénpitter” te blijven. De financiële risico’s werden te 
groot. Immers de lumpsum regeling had intussen zijn 
intrede gedaan. Dit hield in dat een school niet meer 
elke leerkracht kreeg bekostigd, maar vanaf die datum 
kreeg men een pot met geld en moest men zelf maar zien 
hoe die werd verdeeld over leerkrachten, onderhoud 
en materiaal. Ook draaide men zelf op voor kosten 
voorvloeiend uit boventallig onderwijspersoneel. Er 
werd samenwerking gezocht in de buurt. Dit leidde tot 
de Stichting Katholiek Onderwijs Zuid Oost Drenthe. 
Hierin zaten de katholieke scholen uit Weiteveen, 
Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek, Coevorden en 
Steenwijksmoer. Dit ging een aantal jaren goed, maar 
op een gegeven moment werd ook dit te klein. Er werd 
samenwerking gezocht met de scholen in Emmen en 
omgeving. Helaas kon men op bestuurlijk vlak geen 
overeenstemming bereiken. Hoewel het personeel van 
de meeste van onze scholen liever de samenwerking 
met Emmen aan ging, werd toch besloten om te fuseren 
met IJssel-Vechtstreek, een stichting in de omgeving 

van Zwolle. Deze fusie vond plaats op 1 januari 1999. Dit 
is nu de huidige stichting Catent waar we nog steeds 
deel van uit maken.

In 1998 vertrokken verschillende mensen van school, 
waaronder de directeur. Ik werd verzocht om de taken 
van de directeur tijdelijk waar te nemen.  De school 
telde toen 103 leerlingen. Dit werk beviel mij prima en 
in 2000 werd ik officieel benoemd tot  directeur van de 
Gerardus Majella school In de daarop volgende jaren 
groeide het leerlingenaantal gestaag. In 2004 zaten 
we al op ongeveer 160 leerlingen en werd de ruimte 
die we hadden te krap. Er moest worden bijgebouwd. 
De verbouwing en het bijbouwen van een klaslokaal 
en speellokaal gebeurde in 2004. In februari 2005 was 
de heropening van de school. Een gebouw dat weer 
jaren mee zou kunnen. Ook het meubilair werd volledig 
vernieuwd en de school werd geschikt gemaakt voor 
het gebruik van computers in alle lokalen. 

In die jaren was ik naast directeur van de school ook nog 
een aantal dagen leerkracht. Echter door de toenemende 
regelgeving en later ook door gezondheidsproblemen 
werd dit teveel en moest ik de lesgevende taken laten 
vallen. Het lesgeven heb ik wel gemist, maar gelukkig 
kon ik het contact met de kinderen goed behouden. 
Mede doordat op school een cultuur heerst waarbij 
ik zonder problemen elk moment elke groep binnen 
kan stappen. In 2015 kregen we het verzoek om mee 
te doen aan een pilot binnen de gemeente Emmen. 
Alle basisscholen zouden in de toekomst een interne 
peuterspeelzaal moeten hebben. We hebben niet lang 
geaarzeld en zijn samen met het “Hummelhonk” aan 
de slag gegaan. In november 2015 waren alle hobbels 
genomen en de verbouwing was klaar. De “Voorschool 
Gerardus Majella” was en is een feit. De samenwerking 
liep vanaf het eerste moment prima.

Helaas is aan dit alles nu een eind gekomen. De 
afscheidsdag was geweldig. De vele ouders en 
grootouders die toch even de moeite namen om langs 
te komen. De vele lieve woorden die gezegd zijn. Mijn 
dank hiervoor is groot.

Ik heb mijn sleutels ingeleverd en het  stokje 
overgedragen aan mijn opvolgster Linda Groeneveld-
Wijmenga. Ik hoop dat zij net zo’n geweldige tijd zal 
hebben op de GMS als dat ik heb gehad.

Natuurlijk zijn er diepte punten geweest, het overlijden 
van collega’s, kinderen en ouders. Natuurlijk zijn er 
strubbelingen geweest in personeel, met ouders en 
bestuurders. Maar de mooie herinneringen overheersen. 
Een school waar we nog voor elkaar opkomen en waar 
we, met alle geledingen, samen werken aan een mooie 
toekomst.  Ik zal het missen, de collega’s, de kinderen, 
de ouders, en de gesprekjes aan het hek met de opa’s 
en oma’s.

Het ga u allen goed.

Met Vriendelijke groeten,

Ben Gustin
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Als bestuur zijn we inmiddels al weer geruime 
tijd druk bezig met het voorbereiden voor het 
Volksfeest in 2020. Deze tijd zijn we ook zeker 
nodig om alles tot in de puntjes te regelen. 

INSCHRIJVING
Ook is de inschrijving voor de optocht en 
de straatversiering inmiddels geopend. 
Inschrijven kan via onze website: 
www.nieuwschoonebeek.com
Lees van te voren wel even goed de 
voorwaarden en instructies door. I.v.m. de 
nieuwe Privacywet moeten ook wij aan 
strenge regelgeving voldoen, waardoor 
voor de opgave een aantal stappen nodig 
is. Twijfel je of je inschrijving wel goed is 
binnen gekomen of heb je een andere vraag? 
stuur dan gerust een mailtje naar opgave@
nieuwschoonebeek.com.

PROGRAMMA 
Ook hebben we inmiddels het muzikale 
programma rond. En we durven te stellen dat 
we wederom goede bands hebben kunnen 
vastleggen. Hiernaast meer informatie 
daarover. De entreeprijzen en datum voor 
de voorverkoop zullen later bekend gemaakt 
worden.

Ook voor de rest van het programma  zijn we 
in de afrondende fase. De aankondigingen 
hiervan zullen als eerste op onze 
facebookpagina verschijnen. Vergeet deze dus 
niet te liken om zo altijd op de hoogte te zijn!

VOLKSFEEST 2020
17, 18 & 19 JULI 2020 2020

OPTOCHT
Traditiegetrouw starten we het Volksfeest op de vrijdagochtend en 
middag met een gigantische optocht gevolgd  door een feestelijke 
prijsuitreiking in de feesttent

VRIJDAGAVOND
Na een snel avondmaal knallen we de vrijdagavond er meteen weer 
op met de kwalitatief hoogstaande band: JACKFIRE. In een rap 
tempo spelen deze 4 broers verrassende medleys. Van Golden Oldies 
tot duivels stevige rocktracks, afgewisseld met engelachtige ballads 
En natuurlijk meezing knallers en guilty pleasures.

ZATERDAGMIDDAG - THEMAMIDDAG
Tijdens de zaterdagmiddag is het tijd voor de inmiddels traditionele 
themamiddag. Op veler verzoek hebben we gekozen voor het thema 
“Foute Party”. En omdat we de beschikking hebben over een volledig 
donkere tent hebben we bedacht dat we nog wel een stapje verder 
kunnen gaan. Dus hebben we aan het thema van het themafeest 
een extra thema toegevoegd: “GLOW IN THE DARK”.  Voor deze 
middag hebben we een keur aan artiesten en acts in diverse genres 
uitgenodigd: RON BUURMAN, ZWARTE JANNES, THE BOYBAND 
BATTLES EN WIESNHAMMER.

ZATERDAGAVOND
Na een energieke middag kun je ook op de zaterdagavond genieten 
van een echte topband: BLACK TIE MONKEY SQUAD (BTMS). Bereid 
je voor op een muzikale sensatie waarin good vibes en interactie 
met het publiek op de eerste plaats staan. Van Dance tot Disco, van 
Ronnie Flex tot Robbie Williams en van Bieber tot Bon Jovi. Een 
smeltkroes van verschillende stijlen verpakt in een BTMS jasje. De 
ultieme live experience voor jong en oud.

ZONDAGAVOND 
Opde zondagavond sluiten we het Volksfeest af met de topband: 
PROOST! De dame en heren van PROOST! leggen de lat op 
astronomische hoogte. Een explosieve en energieke show waarin 
maar liefst 120 superhits je om de oren vliegen.

HUIS-DJ
Op veler verzoek, niet in de laatste plaats van de DJ zelf, is RON 
BUURMAN ook  in 2020 weer onze huis-DJ. Vanaf de prijsuitreiking 
tot aan de afsluiting op de zondagavond zal Ron te vinden zijn op 
het podium van de feesttent.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE BANDS EN HET PROGRAMMA 
OP ONZE FACEBOOKPAGINA EN OP ONZE WEBSITE! 

PROGRAMMA



HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 10 / EDITIE 3  | 7 



8 | HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 10 / EDITIE 3 

54 JAAR, GEFELICITEERD MET HET BEHALEN 
VAN JE 1E ZWEMDIPLOMA (DIPLOMA A)
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Februari 2019, “het moet nu toch maar eens gebeuren” 
zegt René Overberg tegen Frans Veenker. “Wat moet 
er gebeuren?” vraagt Frans. “Het organiseren van een 
klassenreünie van de basisschool” is het antwoord van 
René. Het is alweer 14 jaar geleden dat we een reünie 
hebben gehad volgens René. En Herman Wenneker 
heeft hem daarop ook al eens aangesproken. “Goed” 
zegt Frans, “maar dan moeten er ook minimaal twee 
dames aanschuiven in de organisatie. Wie zullen we 
vragen? “

Irma Platzer en Petra Anbergen worden benaderd. 
Beide dames zeggen meteen ja. Dat is heel mooi en 
daarmee is het organisatie team compleet. Een eerste 
vergadering wordt belegd. Meteen bij de eerste 
vergadering komt Frans met het voorstel om de klasse 
reünie te organiseren bij zwembad De Wiekslag. 
Hoezo bij De Wiekslag vragen de andere organisatie 
leden zich af. Nou dat lijkt mij eens iets anders dan 
bij de plaatselijke horeca is het antwoord van Frans. 
Kunnen we daar mooi een paar party tenten optuigen, 
een BBQ organiseren en weet je, als dan al onze oud 
klasgenoten in hun zwembroek/ badpak of bikini 
verschijnen kunnen we ook nog een ouderwetse 
zwemles organiseren. 

Voordeel is ook dat Herman Wenneker, als vrijwilliger 
bij De Wiekslag werkzaam is, dan moet het te 
organiseren zijn toch? De heren van de organisatie 
vonden het een prima idee, maar de twee dames 
schudden meteen met hun hoofden NEE. Wij denken 
dat veel van de dames, in de leeftijd van 53 a 54 jaar, 
zich niet in badpak of bikini willen vertonen in het 
bijzijn van hun oude klasgenoten. Frans probeerde de 
2 dames nog verder te overtuigen van zijn idee door 
eraan toe te voegen “als we de reünie nu doen bij 
zwembad De Wiekslag dan ga ik die dag proberen mijn 
1e zwemdiploma (diploma A) te halen”. 

Hoezo Frans, heb je dan geen zwemdiploma A? Nee, ik 
had namelijk nog nooit een zwemdiploma gehaald!!! 
In al die jaren dat ik op de basisschool had gezeten 
had ik wel zwemles gehad maar ik had nooit een 
zwemdiploma gehaald. Omdat ik geen zwemdiploma 
had moest ik altijd op een houten bankje oefenen en 
ik mocht niet in het diepste bad zwemmen. In de jaren 
die volgden heb ik ook nooit meer afgezwommen om 
een diploma te halen. Deze reünie was een mooie 
gelegenheid om alsnog een zwemdiploma A te halen 
dacht ik. Maar helaas de dames van de organisatie 
bleven NEE knikken. Op een 2e vergadering in april 
heb ik nogmaals geprobeerd de dames van mijn 
zwem idee te overtuigen maar ook deze keer lukte 
het niet en werd dit leuke idee terzijde geschoven. In 
de vergaderingen die volgden kwamen we op andere 
leuke activiteiten en werd er niet meer over het 
zwembad gesproken. (althans dat dacht ik).

Op zaterdag 22 juni was het zover, de reünie van 
onze schoolklas (geboortejaar 1964/1965). Naast de 
activiteiten die we hadden bedacht was er natuurlijk 

ook de BBQ die niet mocht ontbreken. Irma Platzer 
had alles in overleg met Erwin Peters prima geregeld. 
Op vrijdagavond, kwam Erwin de eerste gerechten 
voor de BBQ al brengen zodat we het in de koelkast 
konden opslaan. Een aantal vleesgerechten moesten 
we zaterdagmiddag ophalen. Als organisatie kwamen 
we om 14.00 uur bij de Dorpshoeve om de laatste 
puntjes op de I te zetten zodat om 16.00 uur de reünie 
kon beginnen. Rond 15.00 uur ging ik samen met 
Herman Wenneker richting Weiteveen om de laatste 
etenswaren bij Peters op te halen. Bij zwembad De 
Wiekslag draaide Herman, tot mijn verbazing, af om 
vervolgens het parkeerplaats van het zwembad op 
te rijden. Ik zei nog tegen Herman dat hij niet naar 
het zwembad hoefde te gaan want het idee van het 
zwembad was allang af-geserveerd. Nee zei Herman, 
ik ben vrijwilliger bij het zwembad en ik moet hier 
nog even iets regelen. Eenmaal de parkeerplaats 
opgedraaid zag ik in een oogwenk Karin Steffens 
en Corrie Schepers (oud klasgenoten) staan. Op dat 
moment begon er een (klein) lampje bij mij te branden 
en ik dacht: het zal toch niet waar zijn dat we alsnog 
hier bij het zwembad samen komen voor de reünie??  
En ja hoor, bij binnenkomst in het zwembad zag ik 
steeds meer oud klasgenoten staan. 

Goddonderju, hadden de overige organisatie leden, 
zonder dat ik het wist, het idee van het zwembad De 
Wiekslag en het halen van mijn zwemdiploma A toch 
doorgezet?
 
In een door Herman aangereikte zwembroek en na 
enige uitleg van badmeester Dick Rogge moest ik, 
onder toeziend oog en luid gejuich van mijn oude 
klasgenoten, diverse zwemoefeningen doen. Allereerst 
moest ik met alle kleren aan: watertrappelen, baantje 
zwemmen en onder water zwemmen. Na deze 
oefeningen mocht ik op de kant komen en mochten 
de lange broek en het T-shirt uit. Vervolgens moest ik 
opnieuw het water in om onder water door een gat 
heen te zwemmen en een baantje schoolslag/ vrije slag 
en rugslag uit te voeren. Daarna mocht ik het water 
uit en mocht ik even bijkomen. Pfff, wat is dat zwaar 
werk dacht ik nog.  Klaar dacht ik maar Dick Rogge 
en collega badmeester Martin Menke dachten daar 
anders over. Ze waren nog onvoldoende overtuigd of 
ik alle oefeningen goed beheerste. Om in aanmerking 
te komen voor het diploma moest ik nog een oefening 
doen. Na het uitvoeren van deze laatste oefening 
mocht ik, godzijdank, het zwembad uit. Na enig beraad 
tussen badmeester Dick en Martin werd mij, onder een 
daverend applaus van mijn oud klasgenoten, mijn 1e 
zwemdiploma A uitgereikt. Wat een geweldig begin van 
onze klasse reünie. 

Namens de organisatie school reünie: geboortejaar 
1964/1965 en een “verdwaalde 1963 ér”  willen 
we zwembad De Wiekslag bedanken voor alle 
medewerking. 
Als gevolg van een klein begrotingsoverschot doneren 
we dit overschot aan zwembad de Wiekslag. 
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HET BEDRIJF VAN DE FAMILIE 
DIRKES EN HUN VEESTAPEL 
VAN RUIM 100 MELKKOEIEN. IS 
VERPLAATST VAN “T’ OOSTEN” 
NAAR “T’ WESTEN “.

OMDAT ER RUIMTE MOEST 
KOMEN VOOR DE AANLEG VAN 
DE ZUIDELIJKE BUFFERZONE 
LANGS HET BARGERVEEN VOND 
DEZE BEDRIJFSVERPLAATSING 
PLAATS. HUN BEDRIJF  IS 
ÉÉN VAN DE 4 BEDRIJVEN DIE 
VERPLAATST ZIJN OM DEZE 
REDEN. OP DE LOCATIE WAAR NU 
HET NIEUWE BEDRIJF GEVESTIGD 
IS STOND HET VOORMALIGE 
AGRARISCHE BEDRIJF VAN 
DE FAMILIE VISSCHER DIE 
OOIT VERPLAATST IS VOOR DE 
GEPLANDE UITBREIDING VAN 
HET SCHOONEBEKERDIEP.

VOOR DE REDACTIE VAN HEJ 
T AL HEURD REDEN OM HIER 
IETS MEER OVER TE WETEN TE 
KOMEN.

VAN HET 
O O S T E N
TERUG NAAR HET

W E S T E N
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Er werd ons, de familie Dirkes, 
gevraagd om een stukje te 
schrijven met betrekking tot onze 
bedrijfsverplaatsing van Europaweg 
327 naar Europaweg 89. Na 30 jaar 
op het Oosten te zijn geweest, zijn 
we weer teruggekeerd naar het 
Westen. 

Het is allemaal begonnen in de jaren 
2002/2003. In deze jaren kwamen 
de eerste gesprekken aan bod of we 
mee wilden doen aan een eventuele 
bedrijfsverplaatsing. Na deze eerste 
gesprekken heeft dit een poosje 
stilgelegen door het overlijden 
van oom Toon in het jaar 2004. De 
gesprekken die in eind 2004 weer 
op gang zijn gekomen gingen over 
een eventuele bedrijfsverplaatsing 
naar Koelveen, Erica, Nieuw-
Weerdinge of Emmer-Compascuum. 
Naar al deze opties hadden we geen 
oren naar, omdat we toch wilden 
proberen om op het eigen dorp te 
blijven. Eén van de voorwaarden die 

we daar aan stelden was dan wel 
dat we dichter bij broer/oom Arno 
zouden komen om het werk met 
betrekking tot de grond, machines 
en het vee makkelijker te kunnen 
maken. Na deze voorwaarden 
kwam de plek van familie Visscher 
in beeld. Na al deze gesprekken 
zaten we inmiddels al weer in 2016, 
vanaf dit moment begint het er 
eindelijk op te lijken dat de hele 
bedrijfsverplaatsing doorgaat en 
konden we ons eindelijk richten op 
het bouwen van een nieuw bedrijf. 

Na nog eens een anderhalf jaar 
verder te zijn konden we eindelijk 
de vergunningen aanvragen die 
we nodig zouden zijn voor het 
bouwen van het nieuwe bedrijf. 
In 2018 kregen we eindelijk echt 
groen licht en kon het slopen van 
het oude bedrijf en het bouwen 
van het nieuwe bedrijf beginnen. 
In mei 2018 zijn ze begonnen met 
het uitgraven van de stal en de 

woning. Nadat dit eenmaal gebeurd 
was ging het bouwen opeens erg 
snel, voordat we wisten stonden de 
eerste muren al boven de grond en 
was de kelder van de stal al zo goed 
als af. Het bouwen verliep allemaal 
erg snel met één enkele tegenslag, 
bij het uitgraven van de stal stuitte 
Loonbedrijf Wolken op een oude 
verontreiniging in de grond die 
door de Nam veroorzaakt was. De 
bouw heeft toen een aantal dagen 
stil gelegen maar voor de rest liep 
alles erg soepel. 

Na veel bloed, zweet en tranen was 
het in maart 2019 eindelijk zo ver, de 
hele bouw was af en het verhuizen 
kon beginnen. We hopen dat we de 
goede keuze hebben gemaakt zodat 
onze opvolger nog jaren vooruit 
kan. 

OPENDAG
Op 8 november houden de families Dirkes 
en Lubbers (die ook hun bedrijfsverhuizing 
hebben afgerond) een open dag.

Bij deze nodigen ze iedere belangstellende 
uit om op 8 november tussen 13:00 uur en 
20:00 uur langs te komen.
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FIETSTOCHT: EMSLANDKAMPEN EN KUNST

Ongeveer 40 geïnteresseerden staan 
om 10.00 uur bij De Dorpshoeve al te 
trappelen om onder leiding van Pie-
ter Albers op de fiets te stappen voor 
een 32 kilometer lange fietstocht 
langs de voormalige Emslandkam-
pen en de kunstroute.
Wat de fietstocht en bezichtigingen 
inhouden kan al wel 12 jaar bij ieder-
een bekend zijn via media en folders. 
Maar hoe beleef je zoiets?

Zoals ik al zei, we staan te popelen 
om te gaan fietsen. We zijn allemaal 
erg geïnteresseerd in de geschiede-
nis die zo vlakbij in de Tweede We-
reldoorlog heeft plaatsgevonden en 
waar wij “Nichts von gewusst ha-
ben”. Maar gelukkig krijgen we nu de 
kans om te horen en geïnformeerd 
te worden hoe en wat er toch alle-
maal voor gruwelijks heeft plaatsge-
vonden, vlak onder onze neus.

Opgewekt en onder een stralende 
zon fietsen we onder begeleiding 
van André Lambers en consor-
ten van de Historische vereniging 
Nei-Schoonebeek over de Aalminks-
brug buurland Duitsland binnen. 
Onderweg stoppen wij bij diverse 
kunstwerken en, nog belangrijker, 
de stille getuigenissen van de ver-
schrikkingen van de Emslandkam-
pen.

HISTORISCHE VERENIGING
NEI-SCHOONEBEEK
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Ademloos luisterend maken de beeldende verhalen 
van Pieter Albers diepe indruk op ons allemaal. Stil-
letjes vervolgen wij onze weg tot we halverwege bij 
onze rust- en lunchadres in Hoogstede belanden. 
Een prachtige boerderij biedt ons onderdak voor 
een lunchpauze.  We zijn net onder dak als de eerste 
bui losbarst. Tijdens de lunch krijgen we een film 
te zien waarin  Ab Masselink, voormalige bewo-
ner van ons dorp en ooggetuige van de menselijke 
transporten, het lijden van de Russische krijgsge-
vangenen in de kampen, op indrukwekkende wijze 
verteld.

Na ruim een uur begint het droog te worden en 
kunnen we weer vertrekken. Maar natuurlijk niet 
nadat er eerst nog even een lekke fietsband gere-
pareerd moet worden. Amper 5 minuten onderweg 
barst het noodweer los en nergens een plek om te 
schuilen. We fietsen gestaag door. Bovendien heerst 
er een aangename temperatuur en de regen is hard 
nodig voor de tuin en gewassen. Dus geen geklaag, 

gewoon stevig doortrappen. Tot groot plezier van 
het gezelschap gaat het ook nog onweren en is ie-
dereen, ondanks de regenkleding, tot op de onder-
broek kletsnat.

We maken nog een stop in Neugnadenfeld en mo-
gen het witte kerkje en museum van de Hernhutters 
bekijken. Gelijk een mooie gelegenheid om je natte 
kleding uit te wringen en op te drogen.
Zachtjes piept het zonnetje weer tevoorschijn als we 
op het oorlogskerkhof naar de afsluiting van de ver-
halen staan te luisteren en zie je hoe de stoom uit 
de langzaam drogende kleding van de deelnemers 
omhoog kringelt.

En degene die nog geen genoeg heeft van alle infor-
matie krijgt ook nog de mogelijkheid om de bijzon-
dere begraafplaats van de Hernhutters te bezoeken.

Uiteindelijk zijn we, opgedroogd en  een schat van 
informatie rijker, tegen 16.30 uur allemaal weer 
thuisgekomen.
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VERLICHTING N863
INLEIDING
Sinds de provincie kenbaar heeft 
gemaakt de bestaande openbare 
verlichting langs de N863 te willen 
aanpassen aan haar beleid, is er 
reuring ontstaan onder de aanwo-
nenden.

Conform het provinciale beleid zou 
het namelijk betekenen dat slechts 
bij de kruispunten verlichting bleef 
staan. Die verlichting werd dan 
gemoderniseerd (LED-verlichting). 
Met name het gegeven dat met 
deze actie het fietspad in het don-
ker kwam te staan, riep veel weer-
stand op.

Daarop is een breed overleg gestart 
met de aanwonenden. Startbijeen-
komst was een fietstocht langs een 
deel van de N863 waarbij bewoners 
argumenten aandroegen om toch 
het fietspad (minimaal) te verlich-
ten. Argumenten (problemen) die 
werden aangedragen waren: 

• De N863 op- en afrijdend land-
bouw en vrachtverkeer ziet nade-
rende fietser niet 

• Rand van het fietspad en de 
overgang naar berm is slecht 
zichtbaar; je belandt in de (diepe) 
sloot 

• Verloop fietspad is lastig te zien 

• Bushaltes: kinderen staan op het 
fietspad; wachtende passagiers 
worden niet gezien; rand busper-
ron grenst direct aan fietspad 
 
• Avondactiviteiten: lastig voor 
fietsverkeer (kinderen/ouderen)

Als uitgangspunten voor de verlich-
ting zijn de volgende genoemd: 

• Verlicht het fietspad en wel 
zodanig dat minimaal het verloop 
duidelijk is 

• Stem verlichting / lichtniveau 
met name af op ouderen en scho-
lieren

• Energiezuinig en onderhouds-
arm

• Geen strooilicht

• Innovatief

• Waarborg de verkeersveiligheid.

Vervolgens zijn in 2 bijeenkomsten 
oplossingsrichtingen besproken: 

1. Een lichtgekleurd fietspad met 
een goed (as)markering  en de be-
staande masten laten staan, maar 
‘ver-LED-ten’

2. Een lichtgekleurd fietspad met 
een goed (as)markering en al-
leen verlichting op de kruispun-
ten (conform beleid). Hierbij het 
fietspad versneld ‘licht te kleuren’ 
en niet op groot onderhoud te 
wachten (zoals bij 1 en 3)

3. Een lichtgekleurd fietspad met 
een goed (as)markering ,  ver-
lichting op de kruispunten en  
lichtmastjes langs het fietspad als 
oriëntatie lichtbaken plaatsen (om 
de 200 – 250m)

KEUZE
In goed overleg is gekozen voor:

• Lichtgekleurd fietspad (te reali-
seren in combinatie met groot on-
derhoud van het fietspad in 2025) 
en voorzien van goede asmarke-
ring (reeds aanwezig)

• Oriëntatieverlichting langs het 
fietspad

• De verlichting langs het fietspad 
wordt in de loop van de avond / 
nacht gedimd

• Verlichting bij de kruispunten 
handhaven en ver-LED-ten

• Markering van de obstakels 
dicht langs het fietspad (bushalte-
perrons).

PLAN
Als oriëntatieverlichting langs het 
fietspad worden lage lichtmasten 
ca. 200m uit elkaar in de buiten-
berm (kant sloot) geplaatst.
Ter plaatse van alle kruispunten 
blijft verlichting staan. Wel wordt 
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VERLICHTING N863

deze verlichting compleet vervan-
gen: nieuwe mast en armatuur met 
ledlamp.

Ook bij de keuze van het arma-
tuur voor de verlichting van het 
fietspad zijn de bewoners betrok-
ken. In een proefopstelling langs 
het fietspad zijn 4 armatuurtypen 
opgesteld. Ieder armatuur had een 
kenmerkende uitstraling van licht 
en vormgeving. Ook de mate van 
verblinding door het licht ver-
schilde per armatuur. Twee arma-
turen werden nooit als voorkeur 
genoemd; de uiteindelijke keuze 
ging daarmee tussen twee arma-
turen die in voorkeur dicht bij 
elkaar zaten, maar wel met een fors 

prijsverschil (€200,= per mast). Dat 
grote prijsverschil gaf uiteindelijk 
de doorslag.

Het op tekening uitgewerkte plan 
werd door de bewoners minutieus 
bekeken en er werd hier en daar 
nog een opmerking gemaakt of een 
suggestie gedaan voor aanpassing. 
Deze zijn in het plan verwerkt.

De verlichting langs het fietspad 
wordt volgens een standaard ‘dim-
protocol’ gedimd: 

• Bij inschakeling van de verlich-
ting brandt de lamp 100%
• Om 22.00 uur 70%
• Om 00.00 uur 50%
• Om 05.00 weer 70%
• Om 06.00 uur weer 100% totdat 

de verlichting uitschakelt.

Met de uitvoering van dit plan 
worden alle huidige masten opge-
ruimd (115 masten) en worden er 
in totaal 94 nieuwe masten terug-
geplaatst: 31 op kruispunten en 63 
langs het fietspad.

Door het (her)plaatsen van minder 
masten en door het gebruik van 
energiezuinige lamptechniek (LED 
en dimmen) wordt bijgedragen aan 
de verduurzaming van de open-
bare verlichting langs provinciale 
wegen.

Het totale plan is, na enige ver-
traging, in het voorjaar van 2019 
opgeleverd.
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REÜNIE RK HUISHOUDSCHOOL

NA 55 JAAR
Een reünie na 55 jaar van de RK Huishoudschool 
te Coevorden met een klas van Schoonebekers en 
Nieuw Schoonebekers. 

Wij waren met 17 meisjes in de klas waarvan 2 
er niet meer zijn. Zo was het een verrassing en/
of herkenning van de dames: ‘ken ik ze nog wel?’, 
omdat we elkaar nooit weer hebben gezien. Ieder 
vervolgt haar eigen weg door verder te leren in de 
assistentenklas gevolgd door de INAS om daarna 
in de zorg te werken. Of zoals toen ook heel 
gebruikelijk was na 2 jaar Huishoudschool te gaan 
werken, want je had huishouden geleerd wat toen 
heel belangrijk was.

De meeste klasgenoten zijn in de zuidoosthoek 
blijven wonen en een paar net over de grens in 
Twist. Het was een geweldig weerzien bij V/D 
Valk in Emmen waar we hebben genoten van een 
gezellige brunch en veel herinneringen opgehaald 
met oude foto’s en rapporten etc. Dit gaan we 
zeker over een paar jaar herhalen

De dames die aanwezig waren: Ria Bakker, 
Liesbeth Schulte, Roos Ahlers, Rikie Pauw, 
Gre Assen, Thea Borgman, Rita Linneman, Ria 
Schwieters, Gre Koop, Marietje Lambers, Diny 
Hemme, Annie Schwieters, Ellie Scherpen.

Gre Heijnen en Marietje Gels zijn overleden.
Annie Visscher staat niet op de foto.

RUMAH PEMUDA
Met de verbouwing van de dorpshoeve zal jeugdsoos 
Rumah Pemuda ook verbouwd worden en dus 
gesloten zijn voor het komende halfjaar. Zaterdag 20 
juli was de soos voor het laatst open.

Inmiddels is de soos volledig gestript, zijn de 
sloopwerkzaamheden afgerond en is er begonnen 
met de verbouwing. Met deze verbouwing wordt 
de jeugsoos ook verrijkt met een eigen toiletgroep, 
garderobe en ingang.

Gedurende deze periode is de soos gesloten, maar dat 
betekent niet dat wij niks van ons laten horen! 

In november vieren we het 50e jubileum van Rumah 
Pemuda! Met de Buurman en Buurmanshow en 
coverband de Daredevils. We hopen alle (voormalige) 
soosgangers tijdens dit jubileumfeest te verwelkomen. 
Het feest zal plaatsvinden in een grote tent op de 
parkeerplaats bij het voetbalveld. Tickets zijn al te 
koop via Eventree (kijk even op onze facebookpagina).

Ook zullen wij in de tussenliggende periode meerdere 
Rumah tours houden naar verschillende discotheken. 
De eerste staat gepland voor 14 september naar Dieka 
in Markelo.

Wij hopen iedereen begin januari te kunnen 
verwelkomen in de nieuwe soos!



Ik ben Agnes Tholen, dochter van 
Bernard Tholen en Marie Kötting...
Oudste zus van Bernadette, wonend 
naast de lagere school.

Op mijn 21 ste (1977) vertrok ik naar 
Stadskanaal om te gaan werken in 
een gezinsvervangend thuis (GVT) 
voor (toen nog) geestelijk gehan-
dicapten. Ik had daarvoor de PA in 
Emmen gedaan, maar wilde niet het 
onderijs in.

Naast mijn werk volgde ik HBO-iw 
in deeltijd aan de sociale academie 
in Groningen. Toen de opleiding af 
was en ik intussen 5 jaar werkte in 
het GVT, dacht ik weer aan werken 
in het onderwijs. In Hardenberg 
was een baan in het vormingswerk 
voor jongeren die de sociale werk-
plaats bezochten. Ik solliciteerde en 
werd aangenomen. Ik ging wonen 
in Coevorden.

Na 1 jaar werken begon mijn ken-
nismaking met fusies in het onder-
wijs en vormingscentrum   de Rutte 
werd onderdeel van  KMBO Dren-
the. In datzelfde jaar (1983) leerde ik 
Henk van Loenen kennen...de plaat-
selijke tekenleraar van de MAVO in 
Vianen. Na een jaar heen en weer 
tussen Coevorden en Vianen ont-
dekte Henk dat er ook een KMBO 
in Utrecht was. Hij kende daar ie-
mand ...en opeens had ik een baan 
als docente PMV, Nederlands enz bij 
KMBO de Spil in Utrecht.....en ik ging 
in Vianen bij Henk wonen.

KMBO de Spil hield op te bestaan..
en ik ging naar Scutos.. volgende fu-

sie...Scutos MTS techniek en Abste-
de MEAO gingen samen..toen ook 
Amersfoort erbij..ROC ASA..Ik had 
intussen een opleiding als remedial 
teacher in het VO gevolgd...was co-
ordinator O&S..deed iets met toelei-
ding en toerusting in Amersfoort...
volgde een opleiding voor teamma-
nager en werd opleidingsmanager 
van de opleiding Onderwijsassitent.

Intussen fuseerde ROS ASA verder 
met Amsterdam en ook naast het 
MBO met het VO...onderwijsgroep 
Amarantis was ontstaan. En ik werd 
eerst opleidingsmanager in de tech-
niek in Amsterdam. Daarna nog be-
leidsmedewerker op het gebied van 

zorg en verzuim.

Amarantis dreigde falliet te gaan...
en ik maakte mijn eerste defusie 
mee en eindigde bij MBO Utrecht als 
docent MBO niveau 1. Na 4 jaar vond 
ik het mooi geweest en ging op mijn 
60e met keuzepensioen.

Nu ben ik actief in het Taalhuis in 
Vianen, coördineer voor de Voor-
leesexpress, brei sokken en volg een 
cursus aquareleren.

Henk en ik kregen twee meiden: Eva 
en Linde. We verhuisden 3x in Via-
nen en wonen nu in een verbouwde 
koestal...

GROETEN VAN

AGNES
THOLEN
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HUP, NAAR SCHOOL, EN RAP EEN BEETJE
“RIET, WAT ZUL JE TROTS ZIJN DAT JE JONGENS ZO GOED KUNNEN LEREN”, 
ZEI EEN DOCENT VAN ONZE  JONGENS, TOEN ZE ME TEGENKWAM. IK 
ANTWOORDDE “DAT DIE VAN ONS TOEVALLIG GOED OP SCHOOL KUNNEN 
MEEKOMEN IS EEN EEN MOOIE GAVE MAAR ABSOLUUT NOG GEEN 
VERDIENSTE. ZE MOETEN HET OOK NOG MAAR EENS DOEN. DAARNAAST IS 
GOED KUNNEN LEREN, NOG GEEN GARANTIE VOOR EEN GELUKKIG LEVEN”.

COLUMN

Ik werk al meer dan honderd 
jaar op het Esdal College in 
Klazienaveen, een VMBO-
school. Toen ik er kwam werken 
was het nog de Technische 
School en kwamen er later de 
Huishoudschool en Mavo bij.
Elk jaar zie ik weer hoe er 
ook kinderen zijn die niet 
goed kunnen meekomen op 
de basisschool, het eerste 
schooljaar bij ons binnen komen 
huppelen zonder verwachtingen 
en vervolgens merken dat 
zij ook ineens goede cijfers 
kunnen halen. Dan zitten ze bij 
klasgenoten in de groep die op 
gelijkwaardig niveau leren. Als je 
dan die blije snoetjes ziet als ze 
goed meedraaien. En een kind dat 
goed in zijn vel zit wil ook vaak 
wel een schepje erbij op doen 
en met hulp van een betrokken 
leraar lukt het dan ook vaak om 
eruit te halen wat erin zit.

Gelukkig kent onze school amper 
ouders die te hoge verwachtingen 
hebben en te veel pushen. Op de 
eerste kennismakingsavond wordt 
de opmerking “als je kind geen 
tijd meer heeft om na schooltijd 
te sporten of te ontspannen, 
dan moet je jezelf afvragen of 
het wel op een goed niveau zit 
en hier wel gelukkig mee is”, 
door alle ouders goed in de oren 
geknoopt. Wie tijdens diezelfde 
kennismakingsavond graag een 
draai om de oren of een flinke 
schop onder de kont wil hebben 
van de directeur, moet eens 
proberen het over hoger en lager 
opgeleide leerlingen te hebben. 
Die termen zijn bij ons verboden!  
Bij ons hebben we praktische en 
theoretisch ingestelde leerlingen 
en beide worden uiteindelijk even 
succesvol.

Een aantal theoretische oud-
leerlingen werkt nu zelf als docent 
bij ons om de leerlingen belangrijke 
zaken te leren. Maar er zijn ook 
altijd leerlingen die moeite hebben 
met theorie; in deze groep praktisch 
ingestelde leerlingen zijn er dan 
vaak wel weer veel die de geweldige 
gave hebben zijn dat ze over twee 
gouden handjes beschikken en 
kunnen maken wat hun ogen zien. 

Eens hadden wij zo’n jongen, laten 
we hem voor het gemak Arjan 
noemen, want zo heet hij namelijk, 
die heel veel moeite met theorie 
had en om die reden geen diploma 
kon halen. Arjan was gelukkig in 
het bezit van een enorm betrokken 
praktijkleraar, meneer De Vries. 
Deze vertelde eens, “ik heb nu een 
jongen in de klas die zo enthousiast 
is dat hij zich ‘s morgens bijna geen 
tijd gunt om z’n overall fatsoenlijk 
aan te trekken en met 1 been in 
de broekspijp al naar de werktafel 
sprint”.

Het was deze meneer De Vries die 
een geschikt stage-adres voor 
Arjan vond en hem op zijn eigen 
vrije middagen opzocht op zijn 
werkplek, om hem daar enthousiast 
aan het werk te zien, die hem en 
ook zijn ouders, stimuleerde en 
ondersteunde. Als afsluiting van 
zijn schooltijd werd speciaal voor 
Arjan en zijn familie een feestelijke 
middag georganiseerd,met hapje, 
drankje, bloemen en de nodige 
toespraken en waarop hij een 
prachtig getuigschrift en certificaat 
van de directeur mocht ontvangen. 
En als klap op de vuurpijl en tot 
zijn grote verrassing was zijn 
stagegever ook bij deze feestelijke 
getuigschriftuitreiking aanwezig 
om hem een vast contract aan te 

bieden. Arjan heeft daarna nog ruim 
20 jaar bij deze werkgever gewerkt 
en was een gouden kracht. Inmiddels 
is hij alweer heel wat jaren als ZZP’er 
aan het werk.

Afgelopen winter kwam ik hem, 
met zijn eigen kinderen, na al die 
jaren weer tegen bij het Open Huis 
van onze school en vertelde hij nog 
weer dat hij na een moeilijke lagere 
schooltijd zo’n fijne tijd bij ons op de 
LTS had gehad. 

Zo zie je maar: je hoeft niet te goed 
kunnen leren, als je maar leraren 
hebt die in je geloven. Dus, hup, naar 
school en rap een beetje! 

Riet

RIET VEENKER



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 Jan-
Willem Wubkes en Suzanne Herbers.

De foto is tot ieders verbazing geraden door 
Toos Wubkes

NIEUWE FOTO: 
Dit maal een ingezonden foto met meerdere 
perpersonen. Wie herkent de meeste 
personen?

Activiteitenkalender 

OOK EEN VERMELDING 
PLAATSEN OP DE 
KALENDER? 

STUUR JE ACTIVITEIT 
OF AGENDA NAAR 
HEJTALHEURD@LIVE.NL

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 8 letters.

Oplossingen kunnen gestuurd 
worden naar:  
hejtalheurd@live.nl

Uit de juiste inzendingen 
verloten we de supergave 
biologisch verantwoorde 
boodschappentas.

Vorige editie: 
In de vorige editie is helaas 
de verkeerde versie naar de 
drukker gestuurd. Hierin was 
de puzzel nog niet verwerkt. 
Helaas dus ook geen winnaar.

PUZZEL

70 JAAR BESTAAN STICHTING ST. WILLEHADUS
DAGJE UIT MET DE HELE VERENIGING

KBO
OPSTAP MET DE BARGERVEEN EXPRES

FOLK AAN DE GRUPPE
FOLKMUZIEKFESTIVAL

CARMINA BURANA 
OPTREDEN KERK ODOORN

KBO
DE HEER NIJKEUTER OVER CULTUUR VAN DRENTHE

KBO
DE STEENUILENWERKGROEP OVER HET LEVEN VAN DE UIL

RUMAH PEMUDA
50-JARIG JUBILEUMFEEST MET THE DIRTY DEVILS EN DE 
BUURMAN&BUURMAN SHOW

KBO
KERSTMIDDAG MET 3D FILM IN KERSTSFEER

RUMAH LIVE ORGANISEERT:
KARRENBOUWERSFEEST VOLKSFEEST 2020

7 sept
10 sept
21 sept
12 okt
15 okt
12 nov
30 NOV

10 dec
23 mei

VOLKSFEEST 2020
17/18/19 juli 2020


