hej‘t
November 2019
Jaargang 11 - Editie 4

al heurd

Foto: Fenny Wubbels

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.

HET IS 21 SEPTEMBER, IN VERSCHILLENDE SLAAPKAMERS
IN NIEUW-SCHOONEBEEK GAAT DE WEKKER AL MOOI
VROEG, ZO OOK BIJ HET BESTUUR VAN FOLK AN DE
GRUPPE. DE DAG WAAR WE ZO LANG OP HEBBEN GEWACHT,
WAAR WE ZO LANG NAAR HEBBEN UITGEKEKEN, IS DAN
EINDELIJK AANGEBROKEN. DE DAG DAT DE VIERDE EDITIE
VAN FOLK AN DE GRUPPE GAAT PLAATSVINDEN. DE WEKEN
VOORAFGAAND AAN 21 SEPTEMBER IS HET WEERBERICHT
ONTZETTEND VAAK GECHECKT EN ZIJN WE BEGONNEN
MET DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE OPBOUW. WAT
WAREN WE GEZEGEND MET HET WEER EN MET DE VELE
VRIJWILLIGERS DIE ONS HEBBEN GEHOLPEN MET DE
OPBOUW. ZONDER AL DIE STERKE MANNEN DIE VRIJ HEBBEN
GENOMEN VAN HUN DAGELIJKSE VERPLICHTINGEN EN AL
DIE CREATIEVE EN HANDIGE DAMES HADDEN WIJ HET NIET
ZO MOOI NEER KUNNEN ZETTEN. ONZE DANK IS GROOT!
Nog even de laatste puntjes afwerken, een frisse douche
en dan om drie uur verzamelen op het terrein. De eerste
diehards die de hele week in de opbouw hebben geholpen
zijn er al. Ook loopt er al her en der een fotograaf in de
rondte. De eerste bands zijn gearriveerd en de koffiepot
loopt. Het vuurtje bij de backstage tent smeult nog van de
avond ervoor. Een blok hout erop en ook die is klaar voor
een prachtig mooie dag. Alle stress en gewrichtspijn van
de voorbereidingen en het vele slepen en sjouwen die de
kop deden opsteken, verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Overal wordt het moeilijk uitkijkend gezicht verruild voor
een grote glimlach. Het gaat echt gebeuren. Het besef is
er. Er is geen weg terug, we gaan ervoor!
Al voor half vier zijn er al een behoorlijk aantal mensen
op het terrein. De eerste vrijwilligers staan al paraat bij
de entree en munten. De tap gaat open en de bakplaat
gaat aan. De dames van het kinderprogramma zijn vol
enthousiasme de eerste kinderen aan het opvangen. Er
wordt druk geïnventariseerd door de kids wat er allemaal
te beleven valt. Uiteraard is er weer een silent disco en
zijn er weer volop oudhollandse spelletjes te doen. Nieuw
dit jaar is een graffiti workshop geregeld door Ka’s Design.
Enthousiast hijsen de kinderen zich in de witte overalls
die al binnen luttele seconden niet meer wit zijn. Ze gaan
druk aan het knutselen voor de verrassingsact van deze
middag.

Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd
DEADLINES 2020:
Editie Februari - Deadline 15 januari
Editie Mei - Deadline 1 mei
Editie Juli - Deadline 15 juni
Editie December - Deadline 1 dec
*Edities en deadlines onder voorbehoud
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Het terrein is weer prachtig aangekleed met rieten matten, leuke
statafels, houten huisjes waar koffie, thee en speciaal bieren te
verkrijgen zijn. T-shirts en hoodies liggen klaar voor de verkoop en de
photobooth is aangesloten. Er zijn prachtige bloemstukken gemaakt
door de gezusters de Vries. Bloemstukken in grote oogstkorven,
in zinken teilen, in kookpannen en zelfs melkbussen. Heel NieuwSchoonebeek heeft de garage weer leeggehaald zodat wij die mooie
spullen mogen lenen. Takken met maiskolven, besjes, dennenappels,
hop en zonnebloemen hangen her en der op het terrein. Er is zelfs
een fiets prachtig versierd met bloemen in de boom geplant met
een bordje ‘op’ ervoor. Lampenkappen hangen aan een touw van
boom tot boom en prachtig gehaakte mandala’s hangen op diverse
plaatsen op het terrein. Bij het Streetfood is een mooi zitje gemaakt
van stropakjes met pallets als tafels. Als wanddecoratie zijn pallets,
jutezakken en houten kistjes gebruikt om de aankleding een gezellige
sfeer te geven. Slingers met lampjes hangen over het hele terrein
om alles goed zichtbaar te houden en houtkachels staan paraat om
tegen de avond wat extra warmte te verschaffen. Eigengemaakte
krijtbordjes gemaakt door Krijtjes Handlettering hangen over het
gehele terrein en aan de grote boom. Het zichtbare verschil met
voorgaande jaren is dat er nu plaats is gemaakt voor twee podia: ‘’t
Ien’ en ‘’t Ander‘. Op deze manier kan er sneller worden gewisseld
met het equipment van de bands en blijft er een minimale wachttijd
tussen de optredens over.
Het is vier uur, tijd om te beginnen met de eerste act van An de
Gruppe, Rocket Chair. Deze vierkoppige band heeft haar wortels in
Nieuw-Schoonebeek en Erica en speelt een mix van covers van onder
meer Foo Fighters en Volbeat. Je kon goed merken dat ze al een hele
fanclub hebben die om vier uur al voor het podium stonden.
Na 45 minuten was het tijd voor Hannah Mae. Het optreden van
Hannah Mae is indrukwekkend te noemen en zou niet misstaan
hebben in Nashville. Mae’s vocalen zijn zowel kwetsbaar als

overtuigend. Het gaat goed met de carrière
van de jonge zangeres. Ze maakte in de week
voor het festival bekend dat een nummer
van haar gebruikt gaat worden onder een
reclame van een groot supermarktconcern.
Ook schreef ze eerder nummers met Ilse
de Lange en Daniël Lohues, die tijdens Folk
an de Gruppe nog kort meespeelde met de
strakke begeleidingsband van Hannah Mae.
Na het prachtige optreden van Hanna Mae
stonden er op de timetable een drietal
vraagtekens. Wat ging er gebeuren? Hadden
wij als organisatie van Folk an de Gruppe ten
tijde van het drukken van de flyers nog geen
idee wat we met deze tijd moesten doen?
Of was het gewoon een verrassing voor de
bezoekers? Binnen enkele minuten stromen
allemaal kinderen naar de backstage ruimte.
Rocket Chair gaf een ‘surprise-optreden’ met
de kinderen die op het festival hun eigen
muziekinstrumenten hadden geknutseld. Na
het daverende optreden met de kinderen
kwam de bekendste muzikant van NieuwSchoonbeek op de bühne. Na Trio Rikken
en Duo Rikken was Geert Schepers nu
Solo Rikken op het toneel gewapend met
accordeon. Wat kan die man spelen.
Hierna waren op ’t andere podium Feather
& the White klaar om aan te vangen. Feather
& the White past echter weer prima in de
Nieuw-Schoonebeeker muziektraditie van
stampende gitaren en ruige vocalen. Vanaf de
jaren zeventig tot eind jaren negentig stond
de lokale jeugdsoos Rumah Pemuda regionaal
bekend om haar live-acts op het snijvlak van
Rock en Punk. Feather & the White hadden
hier destijds ook al prima gepast.
Vanaf de allereerste editie van Folk an
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de Gruppe zijn wij als organisatie al bezig om de Def
Americans op het festival te krijgen. Helaas valt ons
festival elk jaar samen met de Johnny Cash memorial in
Eindhoven. Maar dit jaar hadden we geluk. Ze kwamen
naar Nieuw-Schoonebeek! De Def Americans is toch wel
een regionale favoriet te noemen. De band speelt het
repertoire van Johnny Cash met overtuiging. Iets wat
prachtig past in de ambiance van het festival en goed in de
smaak viel bij de het publiek. Er werd stevig op los gedanst
en meegezongen met de man in black.
Nadat iedereen de keel weer had gesmeerd met een
drankje na de baritonstemimitaties was het tijd voor
Cookhouse. Het optreden van Cookhouse imponeerde
misschien nog wel het meest. Deze jonge gasten uit
Den Haag zijn in korte tijd uitgegroeid tot een band om
rekening mee te houden. Zo werden onlangs benoemd tot
3FM Talent. Cookhouse weet een aangename sfeer neer te
zetten onder de grote bomen in het bossie van de pastoor.
De band weet het publiek te betoveren met rootsy songs
die af en toe aan Jack Johnson en Mumford and Sons doen
denken.
Na Cookhouse was het alweer tijd voor de hoofdact.
Ruim een kwartier eerder dan gepland betrad Daniël
Lohues met band het podium. De vraag kwam al vaker,
hoe weet een klein Folkfestival in een dorpje als NieuwSchoonebeek een hoofdact als Daniёl Lohues te strikken?
Lohues lichtte het tijdens zijn optreden toe. In Augustus
1996 mocht Lohues met Skik in het voorprogramma van
Iggy Pop spelen tijdens het roemruchte Rumah Rock
festival dat destijds jaarlijks in het dorp werd gehouden.
En nu maakte hij zijn belofte waar om nog eens terug te
komen naar het dorp. Het optreden van Lohues zorgde
er mede voor dat het festival in één dag was uitverkocht.
Lohues ging dit jaar voor het eerst sinds jaren weer op
de elektrische tour en nam daarbij een stel geroutineerde
topmuzikanten mee. Dit optreden was het laatste in deze
reeks. Voor het publiek in Nieuw-Schoonebeek en ook
voor Lohues en zijn band had er geen betere afsluiter van

de avond en het festival seizoen kunnen zijn. Nummers
als ‘Hier kom ik weg’ en ‘Op fietse’ werden uit volle borst
meegezongen en het applaus galmde nog lang na.
Toen was de dag alweer voorbij. Het feest waar wij als
organisatie en jullie als bezoekers lang naar uit hebben
gekeken. Door de diversiteit in het programma heeft het
een brede doelgroep aangesproken. Dit geeft ook prima
weer waar dit festival om draait. Een combinatie van fijne
muziek, een prachtige sfeervolle locatie en een warm
welkom voor alle leeftijden. Prachtig om te zien hoe jong
en oud zich vermaakt hebben in het bossie van de pastoor.
De kinderen hebben zich opperbest vermaakt waardoor
de ouders lekker konden genieten van een hapje en een
drankje. Het was haast een soort reünie van vele oud
klasgenoten uit Nieuw-Schoonebeek van alle leeftijden.
Dat vinden wij prachtig, want het is een feest voor het dorp,
door het dorp! Wij willen jullie allemaal hartelijk danken
voor de grote opkomst en dat het zo mooi verlopen is. De
vele positieve reacties op de dag zelf en de vele dagen na
het festival hebben ons erg goed gedaan. Daar doen we
het tenslotte allemaal voor! De mooie herinneringen aan
het festival geven ons weer veel energie voor de volgende
editie. De datum voor volgend jaar staat inmiddels ook
al vast. De jubileum editie van Folk an de Gruppe wordt
gehouden op 19 september 2020. Noteer maar vast in uw
agenda.
Langs deze weg willen wij nogmaals iedereen hartelijk
bedanken die bij hebben gedragen tot het tot stand komen
van dit festival, de vele vrijwilligers waar wij niet zonder
kunnen, de bands en hun crew-leden en uiteraard jullie
als publiek. DANK!
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief of volg ons op
Facebook of Instagram. Alle foto’s kunt u vinden op:

fadg.loves.nl
HEJ ‘T AL HEURD
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VOLKSFEEST
2020
17, 18 & 19 JULI 2020

2020

ZONDAGMIDDAG: BUURTENCOMPETITIE

We verwachten grote namen onder de acts, zullen de Egelantiers
hun beste dansers weer inzetten? Doet U2 Nieuw-Schoonebeek
weer aan tijdens hun wereldtournee? Of zal Abba eenmalig weer bij
elkaar komen? We gaan het zien.
ENKELE AANDACHTSPUNTEN.
• Iedere buurt levert 1 afgevaardigde voor de jury, deze persoon zal
niet meedoen met de act.
• Het voorstellen van de buurten/acts zal dit keer niet plaatsvinden
door middel van een optocht maar door middel van filmpjes. Hier
komen we later in dit bericht op terug.
• Er zal nog een buurtenvergadering worden georganiseerd waar
deze middag wordt
uitgelegd.
• Uitgebreide uitleg zal t.z.t. naar de contactpersonen van de
buurten worden gemaild.
VOORSTEL FILMPJES.
Iedere buurt stelt hun act voor door middel van een filmpje, denk
hierbij aan het songfestival waar je van elk land voordat hun
optreden begint eerst een filmpje te zien krijgt.
Laat jullie creativiteit de vrije loop want dit introductiefilmpje
zal ook meetellen in de beoordeling. Een filmpje moet minimaal
1 minuut duren, maximaal 1,5 minuut. Om de introductiefilmpjes
te filmen hebben we Toon Heijnen bereid gevonden dit te doen.
Jullie zullen als buurten ingedeeld worden wanneer Toon bij jullie
langskomt om te filmen.
De filmpjes zullen voor jullie optreden afgespeeld worden in de tent
op een (LED) scherm.
Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als ons over de buurtenmiddag
van Volksfeest 2020! We zien graag jullie inzendingen tegemoet!
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“DE TUUTWULP”
Graag willen het bestuur van de Tuutwulp en de leidsters uw aandacht vragen voor het volgende
De leiding van de gymnastiekvereniging geeft elke week op de dinsdag les in de sporthal aan dames: (en nu
moet ik mij heel voorzichtig uitdrukken) op een beetje gevorderde leeftijd.
Deze dames stoppen hun ziel en zaligheid op de dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.
Er worden geen zware oefeningen uitgevoerd, er wordt niet gehangen en gesprongen.
Het gaat vooral om bewegen en bepaalde spieren iets te ontwikkelen, die niet bij het dagelijkse leven aan bod
komen.

IN DE VORIGE EDITIE VAN HEJ’T AL HEURD HEBBEN WE
HET EERSTE DEEL VAN HET PROGRAMMA VOOR HET
VOLKSFEEST 2020 BEKEND GEMAAKT. EN OOK DEZE EDITIE
KUNNEN WE WEER EEN AANTAL AANKONDIGINGEN DOEN.

Het zal moeilijk zijn om het succes van de buurtenmiddag van
2015 te evenaren, toch gaan we een poging doen. Daarom gaan wij
deze editie voor de herkansing en zullen de buurten gaan strijden
in een leuke, interactieve, goed lopende quiz genaamd “Ik hou
van Holland”. Nee, grapje natuurlijk. Nadat de vorige editie van de
buurtenmiddag niet zo ging zoals wij als bestuur, maar ook jullie,
hadden verwacht slaan we dit jaar een andere, maar vertrouwde,
weg in.De wisselbeker zal dit keer gaan naar de buurt met de meest
verrassende, leuke en originele act. De playbackshow is terug van
weggeweest!

GYMNASTIEKVERENIGING

ZONDAGOCHTEND:
SENIORENBRUNCH

De belangrijkste doelstelling van het volksfeest is het
behouden en versterken van de banden tussen de
bewoners. Daarom is het belangrijk dat het volksfeest
voor iedereen van jong tot oud een feest is. Belangrijk
onderdeel daarin is de seniorenbrunch.
Na succesvolle seniorenbrunches tijdens de voorgaande
volksfeesten kan dit onderdeel natuurlijk niet
ontbreken tijdens het Volksfeest 2020. Senioren (55+) uit
Nieuw Schoonebeek kunnen dan ook wederom op de
zondagochtend genieten van een brunch in de feesttent
op het evenemententerrein. Gezamenlijk genietend van
de rijk gevulde tafels met heerlijk eten en drinken! Van
vers gebakken broodjes tot overheerlijk fruit.

Op de donderdagavond van 20.30 uur tot 21.30 uur wordt er in de sporthal gevolleybald door heren. Ook hier
kunnen wij nog leden gebruiken. Op dit moment moeten wij als herenteam vaak aankloppen bij de dames om
toch op zijn minst twee zestallen op de vloer te krijgen. De dames volleyballen op maandagavond van 20.00 uur
tot 21.30 uur.
Met ingang van oktober 2019, zal ook op de vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur een jeugd volleybalploeg
in de hal trainen. Ook daar kunnen wij nog leden gebruiken.
Ook onze badmintongroep, die op de woensdagavond traint en speelt tussen 20.00 uur en 21.30 uur, kan wel
wat frisse leden gebruiken. De spelers zullen u met open armen ontvangen en begeleiden.

Als grootverbruiker van de buitenschoolse uren, dienen wij elk uur dat wij nu in de sporthal aanwezig zijn
te behouden. Maar dat kan alleen als er ten minste 12 leden in dat uur gebruik maken van de hal.
Geachte Nieuw-Schoonebeekers, wij willen deze accommodatie niet verloren laten gaan, doordat er steeds
minder uren gebruik gemaakt wordt van de hal.

In de buurtenvergadering, van bijna een jaar geleden,
kwam wel sterk naar voren dat men de Shantykoren
nu wel een keer had gezien. En zoals het een goed
volksfeestbestuur betaamd hebben we dan ook goed
geluisterd en zijn we opzoek gegaan naar een andere
muzikale invulling. En deze hebben we gevonden!

Laten wij vooral zuinig zijn op dit fantastische voordeel dat wij hebben met een sporthal in ons dorp.

Toch wel met enige trots kunnen we aankondigen dat
Leon Moorman (en band) een akoestisch optreden
zullen verzorgen tijdens de seniorenbrunch.
Opgegroeid in Drenthe, afgestudeerd aan het
conservatorium te Zwolle, beïnvloed door grote
voorbeelden als Eagles, Billy Joel, Springsteen en John
Mayer, deed veel internationale podium ervaring op
en heeft een grote passie voor liedjes schrijven en
performen.

Echter wel moet worden gemeld, dat het aantal inwoners in ons dorp niet noemenswaardig is gedaald. Er
zijn dus meer ouderen en die niet aan sport doen

Leon Moorman is een drentstalige singer-songwriter
die de laatste tijd behoorlijk aan de weg aan het
timmeren is. Zo is de kans groot dat je zijn hit KNOOI’N
al eens voorbij hebt horen komen op de radio. Met dit
nummer heeft Leon dit jaar het Drèents Liedtiesfestival
gewonnen. Maar ook het nummer NOAR HUUS wordt al
veelvuldig gespeeld op de radiozenders.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA
OP ONZE FACEBOOKPAGINA EN OP ONZE WEBSITE!

Bij het 50-jarig bestaan van onze vereniging bestond het ledenaantal uit 212 leden.
Nu is dat gedaald bij het 60-jarig bestaan in 2017, naar 142 leden. Ja, ik hoor het u al zeggen, dat komt
doordat er minder kinderen in ons dorp worden geboren en de vergrijzing slaat toe.
Dat is een gegeven.

Kom eens naar de hal om te kijken, hoe leuk mensen met elkaar omgaan. Kom op dames en heren NieuwSchoonebeekers laat deze mooie vereniging niet in de kou staan, laten we bouwen aan nog eens 60 jaar.
Wij als bestuur zien uw lidmaatschap met belangstelling tegemoet
Het bestuur,
Namens deze,
H.Olly de Vries.
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EVEN VOORSTELLEN
Nieuwe directrice
Basisschool

Op de website van onderwijsstichting Catent zag ik
in het voorjaar van 2019 de vacature voor een nieuwe
directeur voor de Sint Gerardus Majella school. Ik
droomde ervan om directeur te zijn op één school,
nadat ik een aantal jaren meerdere scholen tegelijk
had aangestuurd als locatieleider en plaatsvervangend directeur. Mijn hart maakte een sprongetje; een
baan die mij op het lijf geschreven is en in de buurt
van mijn woonplaats!

UIT DE

BUURT

BUURTVERENIGING OOSTEIND

Mijn naam is Linda Groeneveld-Wijmenga. Ik ben
36 jaar oud en ik woon samen met mijn gezin in
Coevorden. Ik heb 11 jaar voor de klas gestaan en heb
toen de overstap gemaakt naar locatieleider en nu
naar directeur. Vorig schooljaar ben ik begonnen aan
het eerste deel van de opleiding tot schoolleider. Eind
november zal ik aan het laatste jaar van de opleiding
starten en hoop dan in november 2020 mijn diploma
vakbekwaam schoolleider op zak te hebben.
Heel blij en trots ben ik dat ik vanaf 1 augustus met
het team van Gerardus Majella mag samenwerken
aan een veilige en fijne leeromgeving voor leerlingen
en leerkrachten waar ouders graag bij betrokken zijn.
Een belangrijke plek in het dorp, een ontmoetingsplek. Momenteel ontmoeten we niet alleen peuters,
kinderen, ouders en grootouders, maar zijn er nog
meer mensen in onze school, omdat De Dorpshoeve
wordt verbouwd… we zijn multifunctioneel!
Da’s een open deur… Kent u die uitdrukking? Een
open deur? Ja natuurlijk: iets doen wat niet nodig is
of datgene wat al gezegd of gedaan is nogmaals doen,
een vanzelfsprekendheid herhalen. Een niet zo complimenteuze opmerking dus als je die toegespeeld
krijgt. En dat terwijl de woorden wel gewoon prachtig zijn: een open deur. Als je een open deur hebt of
bent voor je medemens dan doe je namelijk iets heel
erg goed, lijkt me.
Bij ons op school staan de deuren ook open. U bent
van harte welkom bij ons op school! Ook mijn deur
staat open voor iedereen, loop gerust eens binnen
om kennis te maken, een vraag te stellen of iets te
overleggen.
Tot gauw,
Linda Groeneveld-Wijmenga
Ps. Wist u dat onze deuren WAGENWIJD open staan
op donderdagavond 12 december? Dan organiseren
we een kerstmarkt in school waarbij we werkstukken
verkopen. Ook zijn er spelletjes (voor groot en klein),
is er eten & drinken te koop en nog veel meer…
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Alweer een tijd geleden werd een
van de buurtbewoners benaderd
door de redactie van Hej ’t al heurd
om een stukje te schrijven over de
buurt voor dit blad. Dit verzoek
werd natuurlijk direct bij de voorzitter gedeponeerd, zoals het hoort.
Tja, daar zit je dan met je goeie gedrag, wat nu? Onlangs bij een voorbereiding voor een Gouden jubileum zaten we met een aantal buren
gezellig aan tafel. Daar kwamen allerlei sterke verhalen los van markante figuren en gebeurtenissen uit
de buurt uit een woest en grijs verleden. Het waren “barre tijden” van
voor en tijdens de veenwinning op
het oosten, maar de ruimte is beperkt voor al die roemruchte verhalen. Eentje echter, moet kunnen. Zo
zou een dagloner van boer Striper
destijds voor een dagdeel werk een
“tegoedbon” gekregen hebben van
boer Striper, een briefje met daarop
geschreven: “Goed voor 2 borrels”
met daaronder zijn naam. De beste
man in kwestie ging natuurlijk het
eerst naar café Gels Wilm en liet het
briefje zien, maar gaf het niet af. Zo
ging de slimmerik met dat ene briefje, alle cafés in het dorp bij langs.

bijna 35 jaar. Het is voortgekomen
uit de eerdere jachtveldvereniging
“Oosteind” waarbij uit de opbrengst
van de verhuur van het jachtveld
jaarlijks een busreisje en/of een
feestavond werd georganiseerd
voor de grondeigenaren. Zo rond
het jaar 1985 werd deze structuur
opgeheven. Dit omdat een aantal
buren letterlijk uit de boot vielen
voor de jaarlijkse uitstapjes. Daarom werd het “Jachtveld” veranderd
in een heuse buurtvereniging voor
alle bewoners van de buurt.

buurt. Dan is er, vlak voor kerst nog
een kerstkransje of bloemschikmiddag voor de dames en het jaar
sluiten we af met een Amerikaanse
Party met snert bij het carbidschieten op oudejaarsmiddag.

Het jaar beginnen we altijd met een
nieuwjaarsborrel, de eerste of tweede zaterdag in januari, wat dan tevens de jaarvergadering is waar de
eventuele bestuurswisselingen en
de financiën worden besproken. De
volgende activiteit is dan het paasvuur, dat mag worden aangestoken
door een van de oudsten, kinderen
van de nieuwste leden. Dan volgt de
zomer-barbecue of feestdag-avond,
meestal gekoppeld aan een kleine
fietsexcursie in de omgeving. Afgelopen zomer hebben we een bezoekje gebracht aan de Fam. Dirkes
op de nieuwe locatie op het westen.
De eerste zaterdag van december
De Buurtvereniging ”Oosteind” be- wordt de verlichtte kerstboom opstaat in de huidige vorm alweer gezet ergens in het midden van de

Momenteel zijn we alweer enkele
weken “druk“ bezig met het nodige
materiaal te verzamelen en te maken voor de straatversiering voor
het aankomende Volksfeest. Uiteraard is er hierbij ook geruime tijd
beschikbaar om (bij) te kletsen en
uhhh… voor koffiedrinken en staat
het bier koud om de “actuele” zaken
met elkaar door te nemen. Rest ons
nog om iedereen een goede plezierige voorbereiding te wensen voor
het aankomende Volksfeest.

We hebben de laatste jaren helaas
wel te maken met, wat men wel
noemt, ”krimp”, door vertrekkende
buren of sterfgevallen. Gelukkig
hebben we ook weer wat nieuwe,
jonge gezinnen als actieve leden
mogen verwelkomen.
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STICHTING ST. WILLEHADUS 70 JAAR
Dit jaar bestaat de stichting St. Willehadus in Nieuw
Schoonebeek 70 jaar.
Om dit jubileum te vieren zijn de leden van de stichting
op zaterdag 7 september met een bus vol welpen,
verkenners en verrows naar Walibi Flevo geweest.
Een super leuke dag hebben ze hier met elkaar beleefd.

OORKONDE
JAN BLAUWGEERS

Terwijl ik met familie, vrienden en buren mijn 80-jarige verjaardag vierde,
verschenen er plotseling Pastor Wielens met Geert Bos en Ben Wubbels met een
grote lach op hun gezichten. Enkele mensen in de zaal knipoogden naar elkaar en
wisten dat er een missie volbracht was. Er brak namelijk een heugelijk moment
aan.
Ik moest bij de pastor komen en hij
opende met grote voorzichtigheid
een envelop, waar klaarblijkelijk
een belangrijk document in zat.
Het bleek een oorkonde te zijn, die
speciaal voor mij was klaar gemaakt.
Het bleek een blijk van waardering
te zijn voor mijn vele hand en
spandiensten, die ik de afgelopen
dikke 30 jaar heb verricht voor de
parochie. Deze oorkonde kwam
samen met de St. Bonifatius penning,
die sporadisch wordt uitgereikt aan
mensen, die zich met grote aandacht
inzetten voor de kerk. Ik was blij
verrast en dacht een vluchtig
moment na, wat ik allemaal in deze
jaren heb gedaan. Het bijhouden
van het kerkhof, kerstbomen halen,
zetten en optuigen, de post naar

‘T AL HEURD
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het juiste adres brengen, de kapel
metselen, goten schoonhouden
(wat ik nu niet meer mag doen,
omdat men mij te oud vindt) lampen
vervangen in de kerk, de urnenmuur
neerzetten en metselen. Samen met
mede vrijwilligers doe ik dat enorm
graag en ik geniet er ook van om
dit met elkaar te doen. Gezelligheid,
kopje koffie en een praatje horen
daar natuurlijk ook bij. Samen
kan er zoveel voor elkaar worden
gekregen. Ik bekeek de mooie
officiële oorkonde en ben er mee
verguld.

jonge vent meer, maar kan nog heel
wat klusjes afhandelen.
Op 15 september werd ik verzocht
voor in de kerk plaats te nemen
om dan de St. Bonifatius penning te
ontvangen. Een mooie waardering
voor mijn werk, maar ook zeker
voor alle vrijwilligers, die zich week
in week uit weer inzetten voor de
geloofsgemeenschap.

Ik wil iedereen bedanken, voor de
vele felicitaties die ik heb mogen
ontvangen.
Je zult me zeker blijven zien helpen
Het is me gegund om in volle en ik doe het graag!
gezondheid 80 jaar te worden en
ik hoop dan ook, dat ik nog lang Jan Blaauwgeers
mijn diensten aan de kerk aan mag
bieden. Toegegeven, ik ben geen
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VERBOUWING KANTINE

V.V. SCHOONEBEEK
VOORTGANG VERBOUWING

De vv Schoonebeek draait op volle
toeren. En dit jaar niet alleen op
voetbalgebied. De afgelopen tijd is
een start gemaakt met de verbouwing
van de kantine. Na de nieuwbouw/
aanbouw bij de kleedkamers (nieuwe
ruimtes voor onder andere de
ballen) is begonnen met de verbouw
van de kantine. Om dit vorm te
geven is een bureau gevraagd om
tekeningen te maken. Hier is een
ontwerp uitgekomen die vervolgens
aan een representatieve groep leden
is voorgelegd. Vervolgens is deze
feedback, waar mogelijk, verwerkt
in het ontwerp. Daarna zijn we in
een fase beland waarbij tevens nog
veranderingen ten opzichte van het
ontwerp hebben plaatsgevonden. De
feedback uit verschillende hoeken
en de meer praktische oplossingen
die daarbij naar voren kwamen
zijn verwerkt in het uiteindelijke
ontwerp.
Bij de verbouwing van de kantine
merken we eens temeer hoe
belangrijk de inzet van onze leden is.
Leden die belangeloos de handen uit
de mouwen steken om de kantine de
nodige facelift te geven. Het geeft een

goed gevoel dat de vereniging altijd hulp gekregen van een van onze
weer op deze groep vrijwilligers kan dorpsgenoten.
steunen.
We hebben er voor gekozen om het
Maar ook zonder sponsoren kan bezoeken van de kantine zo veel
de vereniging niet draaien. Zo mogelijk door te laten gaan. De
heeft Kuipers & Koers Bouw de verbouwing duurt wellicht langer,
bouwmaterialen geleverd voor de maar de verbouwing heeft er niet
verbouw van de kantine en heeft toe geleid dat de kantine gesloten
Slomp PVC vloeren belangeloos moest worden. Dit willen we graag
een mooie vloer geregeld. Ook de zo houden, al zullen we daar niet
stukadoors in ons dorp hebben aan ontkomen als het om de nieuwe
aangegeven
klaar
te
staan. vloer en de installatie van de bar
Zo hebben de stukadoors van gaat. Wie mooi wil zijn moet pijn
Stukadoorsbedrijf West al het een leiden.
en ander aan stucwerk verricht.
Binnen afzienbare tijd waren de Bijvangst van deze aanpak is dat
muren klaar. Vervolgens zijn enkele verschillende verenigingen
in
wanden bekleed in de hal en in de de kantine vergaderen nu de
bestuurskamer. Ook is er een nieuw Dorpshoeve ook verbouwd wordt.
plafond geïnstalleerd. In dit plafond Graag openen we de deuren voor
zijn verschillende types lampen vergaderingen van andere clubs en
geïnstalleerd die voor elk moment verenigingen op het dorp.
van de dag voor elke gelegenheid
dat licht geeft wat nodig is. Super de Nieuwsgierig hoe de kantine er nu
luxe zoals dat er uit ziet.
uit ziet en wat er allemaal nog meer
gaat gebeuren? Loop gerust binnen
Ook de bar moet er aan geloven. De en neem een kijkje.
oude bar gaat er uit en maakt plaats Met vriendelijke groet,
voor een bar met een moderne
uitstraling. Ook hier hebben we de Richard Eising

I M P R E S S I E E I N D R E S U L T A AT
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GESLAAGDE BURENDAG
BUURTVERENIGING OUDE TOL WEST
Vanuit het bestuur van onze buurtvereniging
werd een idee geopperd om dit jaar mee te
doen aan de Burendag, georganiseerd door het
Oranjefonds. Om subsidie te krijgen moesten we
een origineel thema bedenken. We vergaderden
in de zomer toen de eikenprocessierups hevig
aanwezig was en alle eikenbomen eronder zaten,
zo zijn we op het idee gekomen van het plaatsen
van nestkasten en het schoonmaken van de
bermen.
We hebben subsidie aangevraagd bij het
Oranjefonds voor 30 nestkastjes voor de koolmees
en de pimpelmees. Binnen een maand kregen
we bericht dat de aanvraag beloont werd met
350,- euro. We hebben natuurvereniging ’t
Stroomdal gevraagd om advies en hebben daar
ook de nestkastjes besteld. We hebben de leden
gevraagd om zich aan te melden om te helpen en
daar kwamen veel positieve reacties op. Leden
die konden boden spontaan aan om een taart te
bakken.
Het idee werd opgepikt door radio Drenthe en
kreeg daardoor de nodige positieve aandacht.
Na de radio uitzending belde TV Drenthe met de
vraag of ze opnames mochten maken van onze
activiteit. De provincie was ook positief over het
plaatsen en bood zelfs 2 verkeersregelaars aan om
de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.
Van de gemeente Emmen kregen wij prikstokken
en plastic zakken voor het vuil en een ambtenaar
hielp mee met vuilnis prikken.
Om 09.30 uur stond de koffie klaar en stonden er
6 taarten voor de liefhebbers. De buren werden
opgedeeld voor de werkzaamheden en onder
toeziend oog van de cameraman van TV Drenthe
werden kastjes opgehangen en de bermen
opgeruimd. Er waren 25 volwassenen en kinderen
die meehielpen de nestkastje op te hangen en de
bermen en sloten op te ruimen van zwerfvuil.
De nestkastjes werden op een veilige manier
geplaatst met een trekker en voorlader en een
bakje onder begeleiding van de provincie met
snelheidsborden van 30 km voor de auto’s. Het
zwerfvuil werd van 2 kanten langs de Europaweg
bestreden en leverde 16 kilo op. Na het werk werd
de ochtend afgesloten met een kop koffie en ging
iedereen tevreden naar
huis.
Volgend jaar gaan wij bijhouden hoeveel jonge
meesjes de nestkasten opleveren en kan
deze actie hopelijk bijdragen aan de vermindering
van de eikenprocessierups.
‘T AL HEURD
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KERSTMARKT 2019
Gerardus Majella School
12 december 2019
18:00—21:00 uur

ETEN EN DRINKEN
Koffie/thee
Warme chocolademelk
Glühwein
Frisdrank/bier/wijn

DE OPBRENGST
Verschillende materialen
voor de kinderen.

Cake en taart
Erwtensoep
Broodjes rookworst
Broodjes knakworst

ACTIVITEITEN
Diverse kramen
Muzikale omlijsting
Kerstspel door groep 4
Kerststukjes
Knieperties
Diverse kinderactiviteiten
Enveloppen trekken
Rad van fortuin
Fotobooth
De Beek

50
JAAR
RUMAH PEMUDA
En dat moet natuurlijk groots gevierd worden!
Het jubileumfeest zal op 30 november in een
verwarmde feesttent op het sportpark van vv
Schoonebeek plaatsvinden.

Muzikale invulling door de Daredevils en natuurlijk de
Buurman en Buurmanshow!

Voorverkoop 15,00

Aan de kassa 20,00			
Voorverkoop via:
www.eventree.nl/event/rumah-pemuda-50-jaar

GYMKAMPIOENSCHAP
Op zaterdag 22 juli j.l. waren de 2 jaarlijkse onderlinge
wedstrijden in Sporthal de ZON in Klazienaveen. Samen
met gymverenigingen NDEO uit Nieuw Dordrecht,
GAV uit Zwartemeer, GVC`87 uit Barger-Compascuum
en Gymvereniging Klazienaveen zijn de wedstrijden
georganiseerd. Met in totaal 147 kinderen en tientallen
vrijwilligers was het weer een groot succes.

Juf Rianne had samen met de kinderen ruim 5 maand
geoefend op de onderdelen, sprong, balk, brug en
lange mat. En het resultaat was er ernaar: wij pakten de
éérste prijs!
In de leeftijd van 3 tot 16 jaar is er deelgenomen aan
deze wedstrijden. Ook heeft de selectiegroep onder
leiding van juf Rianne in de pauze een acrogym
demonstratie gegeven.
Mocht u of u kind interesse hebben in de gym, op onze
Facebook pagina vindt u info over de gymtijden. Ook
voor meer foto’s van de onderlinge wedstrijden en
andere evenementen.

MEDEDELING EOP

ER WORDEN DE AFGELOPEN TIJD VEEL ONBEKENDE
PERSONEN, DIE ZICH VERDACHT GEDRAGEN, IN EN
RONDOM HET DORP GESIGNALEERD.
WIJ VRAGEN U DEZE TE MELDEN VIA 0900-8844
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OPENING
ZONDAGMIDDAGCTIVITEIT

NIEUW WOONZORGCENTRUM
BIJ DAGCENTRUM DE BEEK
Nadat er een jaar hard gewerkt
is aan de bouw van het
woonzorgcentrum De Zwarte
Racker, kunnen we u nu verheugd
meedelen dat het gebouw dit jaar
klaar is en dat de eerste bewoners
hier komen wonen vanaf 1 januari
2020.
We hebben een prachtige groep
medewerkers voor dit centrum aan
kunnen nemen en de toekomstige
bewoners worden momenteel
benaderd. Zo goed als alle
appartementen zijn verhuurt. Op
moment van schrijven lijkt er nog 1
appartement vrij te zijn.
Om dit heugelijke feit te vieren
wordt het centrum op 19 december
a.s. officieel geopend door de
Wethouder J.Otter van de gemeente
Emmen. Voor deze opening nodigen

DEMENT VRIENDELIJK
NIEUW-SCHO ONEBEEK
Momenteel is er landelijk veel
aandacht voor de dementerende
mensen die op straat lopen en soms
even vertwijfeld staan te kijken; niet
goed weten waar ze heen moeten of
anderszins. Verschillende wijken en
dorpen in Nederland zijn bezig om
een manier te vinden waarop ze de
mensen met een geheugenprobleem
willen helpen; dat worden dan
zogenaamde dement-vriendelijke
dorpen.
‘T AL HEURD
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we verschillende mensen uit maar
hebben we helaas onvoldoende
ruimte voor alle dorpsbewoners.
Daarom nodigen we graag alle
geïnteresseerde dorpsbewoners
uit voor een bezichtiging met een
hapje en een drankje op vrijdag 20
december a.s. vanaf 16.00 uur tot
19.00 uur.
Momenteel wordt er hard gewerkt
aan het maken van de beleef- en
beweegtuin; met de opening is er
rondom het pand al een mooi pad
aangelegd zodat iedereen het pand
kan betreden.
Daarna wordt de tuin afgemaakt
met beweegtoestellen en is de
tuin toegankelijk voor iedereen in
het dorp en we hopen dat er veel
mensen gebruik van komen maken.
Voor een eerste bijeenkomst zijn een
aantal mensen bij elkaar gekomen:
Annie Beerling, Ariane Lobbes, Mien
Rohling en Ria en Lenie Voppen van
dagcentrum De Beek.
Wij zouden ook graag van NieuwSchoonebeek graag een dement
vriendelijk dorp willen maken.
Een dorp waarin de bewoners
een vriendelijke houding hebben
ten opzichte van dementerende
ouderen.

Voor het seizoen 2019/2020
hebben we weer een programma
gemaakt voor de zondagmiddag.
We bieden onderstaande
activiteiten 1 x per 14 dagen
op zondagmiddag aan voor
iedereen die het leuk vindt op
zondagmiddag iets gezelligs te
doen.
Kosten: €2,50 per keer
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur
Het programma ziet er als volgt
uit.

2019
1 DECEMBER Creatieve Middag
17 DECEMBER Bingo

2020
12 JANUARI
26 JANUARI
9 FEBRUARI
23 FEBRUARI
8 MAART
22 MAART

Lummy, Gezellige muziek
Creatieve Middag
Creatieve Middag
Marie Immink
Fancy Fair voor iedereen
Shanty koor

We zijn voor een eerste bijeenkomst
bij elkaar geweest en het idee
is nu om in januari een training
te gaan geven. We willen deze
training aanbieden aan alle
organisaties in Nieuw-Schoonebeek,
van de voetbalvereniging tot de
zorgorganisaties.
We hopen dat we hiermee een
grotere groep geïnteresseerden bij
elkaar kunnen krijgen en daarna de
volgende stappen kunnen zetten om
te komen tot een dement-vriendelijk
Nieuw-Schoonebeek

ALTE SCHINKEN,
NEUE SCHWEINE

FILMRECENSIE

Een misdaad comedy over het “stille”
leven op een plattelandsdorp ★★★★☆
MET DE ANDERHALFUUR DURENDE
FILM: ALTE SCHINKEN, NEUE
SCHWEINE MAAKT DE NIEUW
SCHOONEBEEKSE FILMINDUSTRIE DE
OVERSTAP NAAR DE BIOSCOOP.
Alte Schinken, Neue Schweine is
een vervolg op de laatste film van
Frans Veenker: Die Schweine von
heute sind die Schinken von morgen
uit 1996. In de film, die geschoten
is als een documentaire, worden
de 2 huurmoordenaars en hun
stagiaire 3 maanden lang gevolgd
door een cameraploeg. Tijdens deze
3 maanden krijgt de kijker een goed
beeld van wat er zich zoal in Nieuw
Schoonebeek afspeelt wanneer het
gros van de bewoners zich op het
werk begeeft terwijl het forenzendorp
leeg en doods wordt geacht. Dat
laatste is zeker van toepassing
echter in een andere context dan
gebruikelijk.

In de film spelen Ramon Veenker
en Rik Wenneker hoofdrollen. De
2 goedgeklede huurmoordenaars
(en stagiair Jelle) handelen in het
ombrengen van personen en allerlei
aanverwante zaken terwijl ze gevolgd
worden door een cameraploeg. In
het eerste deel van de film worden
de rollen van de personages duidelijk
uitgelegd en krijgt de kijker een goed
eerste beeld van de dagelijkse gang
van zaken van de hoofdrolspelers. Als
de film vordert rolt de cameraploeg
langzaam een strijd tussen twee
maffiabendes die Nieuw-Schoonebeek

onveilig maken en elkaar naar
het leven staan, in. Alte Schinken,
Neue Schweine is voorzien van een
flinke dosis satire die regelmatig
net en soms flink over het randje
gaat. In opzet doet de film aan de
Britse politiefilmparodie Hot fuzz
denken: veel grappen draaien om
het contrast tussen het kneuterige
plattelandsleven en actiescènes die
naar knalfestijnen en explosies uit
Hollywood verwijzen.

De meeste films die inspelen op het
succes van de voorganger, houden
het plot zodanig eenvoudig dat ook
bezoekers zonder voorkennis de
film kunnen begrijpen. Nu valt er
aan het plot van Alte Schinken, Neue
Schweinen maar weinig te missen,
maar het is overduidelijk dat regisseur
Ramon Veenker er rekening mee heeft
gehouden dat een groot deel van de
kijkers de eerdere films van Frans
Veenker niet hebben gezien. Zo keren
weliswaar de nodige personages uit
de voorgaande films terug, maar is
voorkennis zeker geen vereiste. Het
is echter moeilijk te beoordelen of
de film ook geschikt is voor een niet
“Nieuw Schoonebeeks” publiek. In
de film worden er veel inside jokes
gemaakt die de louter grappig zijn
voor kijkers die bekend zijn met
het Nieuw Schoonebeekse. Al moet
gezegd worden dat het hardste gelach
tijdens de première veelal door
niet Nieuw-Schoonebeekers werd
voortgebracht. Iets wat door de Nieuw
Schoonebekers als leedvermaak mag
worden opgevat.

Met zijn grove humor en absurde
toestanden past Alte Schinken,
Neue Schweine in de hoek waar
ook de oeuvres van Dick Maas en
Tim Oliehoek zich afspelen. Wie
kan genieten van een stevige portie
zinloos geweld, harde satire en
af en toe de nodige herhaling van
deze elementen, zal zich anderhalf
uur heel behoorlijk vermaken. Dat
het de makers lang duurt om ter
zake te komen en veel grappen
voor de insiders zijn, lijkt geen
onoverkomelijke drempel te zijn en
is snel vergeten wanneer het heerlijk
gestoorde slotstuk zich aandient. De
opgevoerde absurditeit in scènes
als deze zorgt ervoor dat de film
uitstijgt boven het predicaat meer van
hetzelfde, waarmee de kijkers op hun
wenken worden bediend.

Alte Schinken, Neue Schweinen is op
maandag 4 november in première
gegaan in een uitverkochte filmzaal
van Astra Bioscopen te Klazienaveen.
De film heeft 4 (uitverkochte)
voorstellingen gedraaid en het is op
moment van schrijven onduidelijk
of deze later elders, zei het middels
voorstelling, DVD of online nog te zien
zal zijn.

REGIE: RAMON VEENKER.
CAST: RIK WENNEKER (ALS RIK WENNEKER), JELLE SCHEPERS (ALS JELLE SCHEPERS), WILLIAM GELS (ALS WILLIAM GELS), FERENC SWIETERS (ALS FERENC SWIETERS),
HANS WENNEKER (ALS PAP), ROY FISCHER (ALS ROY FISCHER), SIL SCHEPERS (ALS SIL SHEPERS), RICHARD EISING (ALS HUGO ALS RICHARD EISING(?)), EDFIN SILVANIA
(ALS EDDIE), CHRISTIAAN CONEN (ALS CHRISTIAAN CONEN), DENNIS HEMME (ALS DENNIS HEMME), RAMON VEENKER (ALS RAMON VEENKER) EN VELE ANDEREN.
HEJ ‘T AL HEURD |
JAARGANG 10 / EDITIE 3

17

ALYSSA EN MEIKE

Ghana
IN

Op maandag 1 juli 2019 stapten wij (Alyssa Uneken en Meike Steffens)
het vliegtuig in om naar Ghana te vertrekken. We gingen daar heen om
vrijwilligers werk doen.
Na een hele dag reizen kwam we s’ avonds laat in Accra aan. De eerste 2
dagen hadden we de tijd om rond te kijken hoe het een en ander loopt en
in z’n werk gaat. Na dat we hadden besloten om s’ochtends ook iets nuttigs
met onze tijd te gaan doen, gingen we gymles gegeven op twee bassischolen
in de buurt. Dat was wel wennen, want ze hebben daar echt helemaal niets.
s ’Middags mochten we dan eindelijke onze keepertraining geven aan een
groepje jonge jongens.
Zo verliep de hele week ongeveer tot aan het weekend, want dan waren we
vrij en konden we wat voor ons zelf doen. Het eerste weekend bleven we
in het veilige Accra en gingen we een kleine safari doen. Na twee weken in
Accra, en er toch onbewust er achter gekomen te zijn dat in Accra meer
Spanjaarden waren dan Engelsen, wat best vervelend was. Hebben we onze
spullen gepakt om de laatste twee weken in Larabanga te verblijven.
Na een 15 uur lange busreis waren we er eindelijk. Het hele grote verschil
tussen Accra en Larabanga was wel het stukje groen en de geiten op de weg.
In Larabanga waren we met ongeveer 10 vrijwilligers, we woonden daar echt
bij een locale familie in. We hebben daar samen met een Braziliaanse jongen
een toernooi georganiseerd, voor de voetballende jongens en meisjes in de
buurt. Het was prachtig om te zien hoe die kinderen daar in opleefden.
Een kleine 100 meter achter ons huis, waar we sliepen, lag een grote
waterplas met een krokodil erin. En als we ochtends wakker werden stonden
er zo’n stuk of 50 koeien voor je neus. Iets wat in Accra niet ging gebeuren.
‘T AL HEURD
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COLUMN

WE ZIJN ER BIJNA
“JE MAG ONS ALLEEN BELLEN ALS JE AL IN HET ZIEKENHUIS LIGT EN
BIJVOORBEELD EEN GEBROKEN BEEN HEBT”, GAF IK ALS WAARSCHUWING
AF AAN DE DRIE THUISBLIJVERS TOEN WIJ, PA EN MA, EEN AANTAL
JAREN GELEDEN BIJ ONZE MAARTEN OP BEZOEK GINGEN IN AMERIKA,
WAAR HIJ TOEN STUDEERDE. “NIET VOOR DE FLAUWEKUL CONTACT
OPNEMEN. DUS ALS JE MET DE SCOOTER IN DE SLOOT LIGT DAN BEL
JE OME GIENUS MAAR . WIJ ZIJN N.L. IN DE VERENIGDE STATEN EN
KUNNEN DAN TOCH NIETS VOOR JE DOEN”. WHATSAPP BESTOND TOEN
NOG NIET EN VAN DE TELEFOON WIST JE NOOIT OF DIE HET WEL
DEED IN HET BUITENLAND. WE KONDEN ALLEEN MAILEN OF BELLEN.
We waren echter zelf nog niet
ervan uitgaande dat hij deze ook
eens bij onze Maarten in Arizona ontving.
aangekomen toen hijzelf al een
mailbericht naar z’n broers
Door deze vertraging kregen we
stuurde met de vraag waar pa
een compleet andere vliegroute.
en ma waren, want hij had ze 24
Nadat we kriskras door het
uur geleden al verwacht? “We
Amerikaanse vliegruim vlogen
hebben ze op de trein gezet, dus en op 3 verschillende vliegvelden
ze zijn niet verloren. Ze komen
moesten overstappen landden we 24
vast wel weer een keer boven
uur later dan verwacht in Phoenix,
water” antwoordden de broers in Arizona. Helaas, de koffers waren
Nederland laconiek.
niet met ons meegereisd en waar
in de VS zouden deze terecht zijn
Maar waar waren Herman en
gekomen? Na een krap uurtje van
ik op dat moment? Wij waren,
kastje naar muur te zijn gestuurd,
Joost mag weten waar, ergens
zag ik ze staan achter in de hoek
in Amerika, helemaal van de
bij de receptie. Bleken onze koffers
radar. We waren de dag tevoren, al een dagdeel eerder met een
vlak voor de kerstdagen, met
vrachtvliegtuig aangekomen te zijn
het allerlaatste vliegtuig vanaf
en stonden ze voor spek en bonen
Schiphol vertrokken. Na dat
in de hoek te wachten. Die konden
laatste vliegtuig lag Schiphol twee dus gelukkig meteen weer met ons
dagen helemaal plat door slechte mee.
winterse weersomstandigheden.
Het vliegtuig was al vier uur te
Door naar onze gereserveerde
laat vertrokken en dus ook veel
kleine huurauto, welke natuurlijk
te laat geland in Washington en
niet beschikbaar was, want kleine
daardoor misten we de laatste
auto’s kennen ze niet in Amerika,
aansluiting. Gezellig met een
dus mochten we kiezen uit alle
hele groep gestrande reizigers
beschikbare grote auto ‘s die er
overnachten we dus op de
nog stonden. Na nog een poosje te
vloer en stoeltjes van Airport
hebben geklungeld met de navigatie
Washington. We deden echter
die ook weer anders werkte dan we
geen oog dicht, maar hadden
gewend waren konden we de laatste
veel plezier en lol met elkaar
etappe van de reis naar Flagstaff
en er heerste een gezellige
beginnen. Maarten here we come!
saamhorigheid. Ik had via een
computer op het vliegveld
Echter, de laatste etappe was
Maarten inmiddels een mailtje
nog wel even 250 km, 160 mijl,
gestuurd en op de hoogte gesteld dus 3 uur rijden. Zo gezegd zo
van de vertraging. Tenminste,
gedaan, op weg naar Maarten. Het

was nog licht toen we vertrokken,
maar binnen een uur werd het
donker, pikkedonker. Nog 150 mijl
te gaan , immer gerade aus, geen
straatverlichting, heuvel op en af.
Nagenoeg geen nachtrust, en nog
ruim 2 uur achter het stuur te gaan,
hadden wij “de ogen veur in de kop”
en was het vechten tegen de slaap.
We hadden geen benul meer van hoe
lang we al onderweg waren, maar
dat zou toch al gauw anderhalve dag
moeten zijn.

Met alle ramen wijd open, de radio
op vol volume op de countrymuziek
zender en keihard meezingen hielden
we onze ogen open en “de kop d’r
bie”.
Zonder verder oponthoud vonden
we het woonadres van Maarten toch
nog snel. Opgelucht dat we heelhuids
waren aangekomen na 36 onderweg
te zijn geweest en 8.281,92 km. te
hebben afgelegd, klopten we bij
Maarten op de deur. Het duurde even
maar toen opende
Maarten de deur en zei slaperig “Oh,
zijn jullie d’r eindelijk, ik wilde net
naar bed”.
Riet

RIET VEENKER
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Activiteitenkalender
18 NOV
22 nov
30 NOV
10 dec
12 dec
13 dec
9, 10 & 11 jan
23 mei
6 juni
13 & 14 juni
20 juni

17/18/19 juli 2020
VOLKSFEEST 2020

V.V. SCHOONEBEEK
ALGEMENE LEDENVERGADERING
SINT WILLEHADUSGROEP
BLIXEMACTIE

GERARDUS MAJELLA SCHOOL
KERSTMARKT
SUPPORTERSVERENIGING V.V. SCHOONEBEEK
JAARAFSLUITING + KERSTOOMVERSIEREN
V.V. SCHOONEBEEK
KRAT’81 ZAALVOETBALTOERNOOI
RUMAH LIVE ORGANISEERT:
KARRENBOUWERSFEEST VOLKSFEEST 2020
V.V. SCHOONEBEEK
12 APOSTELENTOERNOOI

OOK EEN VERMELDING
PLAATSEN OP DE
KALENDER?

Saskia is een beeldend kunstenaar met een
fototoestel. Saskia maakt onder meer foto’s
van landschappen met daarin invloeden van
Nederlandse kunstschilders uit de 17e eeuw.

STUUR JE ACTIVITEIT
OF AGENDA NAAR
HEJTALHEURD@LIVE.
NL

Saskia haar foto’s zijn te bewonderen op diverse
tentoonstellingen maar ook in haar boek:
Saskia Boelsums – Landscape Photography (o.a.
verkrijgbaar via BOL.com

Wie staat er op de foto?

V.V. SCHOONEBEEK
ACTIVITEITENWEEKEND JEUGD

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

V.V. SCHOONEBEEK
MEDEWERKERSDAG

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 8 letters.
Oplossingen kunnen gestuurd worden
naar:
hejtalheurd@live.nl
Uit de juiste inzendingen verloten we
de supergave biologisch verantwoorde
boodschappentas.

KUNSTENAAR VAN HET JAAR 2020
De in Nieuw-Schoonebeek woonachtige
fotograaf en beeldend kunstenaar behaalde
in de eindronde van de verkiezing de meeste
stemmen van het publiek.

RUMAH PEMUDA
50-JARIG JUBILEUMFEEST MET THE DIRTY DEVILS EN
DE BUURMAN&BUURMAN SHOW
KBO
KERSTMIDDAG MET 3D FILM IN KERSTSFEER

SASKIA BOELSUMS

Vorige editie:
In de vorige editie was de
oplossing: Jubileum. Hierop zijn
meerdere juiste inzendingen
binnengekomen. Uit deze
inzendingen is Harm Volkerts
als winnaar uitgeloot.

Uit de juiste inzendingen wordt er 1 persoon
uitgeloot voor een eervolle vermelding in de
volgende editie.
DE VORIGE EDITIE:
Op de foto stonden: v.l.n.r.: Ben Pieper, Marie
Rozeman-Gels, Tineke Schepers-Tenfelde,
Broeder van Berkel, Tiny Rozeman, Gre
Scherpen-Lammers, Marie Voppen en Gerard
Voppen.
Op deze foto was er maar 1 (juiste) inzending:
Harrie Schepers. Hierbij de dan ook alle eer
voor Harrie!
Niet geheel toevallig heeft Harrie de foto een
jaar geleden ook zelf ingezonden. Zo zie je
maar: soms moet je wat moeite doen om te
winnen maar dan betaald het zich ook uit.
Dus heb je ook een leuke foto? Stuur hem
gerust in!
NIEUWE FOTO:
Ook ditmaal een ingezonden groepsfoto. Wie
herkent de meeste personen?

