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DORPSKRANT
Hej ‘t al heurd
Dorpskrant Hej ‘t al heurd is een 
uitgave van enkele vrijwilligers 
uit Nieuw Schoonebeek in 
samenwerking met dorpsbelangen 
Nieuw Schoonebeek. 

Hej ‘t al heurd is bedoeld om de 
Nieuw Schoonebeekse bevolking 
op de hoogte te houden van 
de activiteiten, nieuwtjes, 
dorpsbelangen etc. Hej ‘t al heurd 
wordt huis aan huis in Nieuw 
Schoonebeek verspreid en via 
e-mail naar geïnteresseerden. 
Inschrijven om de uitgaven 
per mail te ontvangen kan op 
nieuwschoonebeek.com. Daar zijn 
ook alle voorgaande uitgaven te 
vinden.

Hej ‘t al heurd wordt 4 of 5 keer per 
jaar verspreid en op de website 
geplaatst voor belangstellenden 
buiten Nieuw Schoonebeek.

Kopij dient volgens de opgestelde 
specificaties aangeleverd te worden. 
Deze aanleverspecificaties zijn te 
vinden op nieuwschoonebeek.com. 
Kopij kan tot een maand voor de 
volgende editie worden ingeleverd 
op het redactieadres of per email 
naar hejtalheurd@live.nl.

De redactie houdt zich het recht 
voor ingezonden kopij aan te 
passen aan de opzet en beschikbare 
ruimte in het blad.

Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd

DEADLINES 2020:

Editie Mei - Deadline 1 mei
Editie Juli - Deadline 15 juni
Editie December - Deadline 1 dec 
 
*Edities en deadlines onder voorbehoud

VERBOUWING JEUGDSOOS

RUMAH PEMUDA
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NA AFGELOPEN ZOMER IS ER GESTART MET DE 
VERBOUWING VAN DE DORPSHOEVE EN ZO OOK 
MET RUMAH PEMUDA. DE INDELING VAN HET 
DORPSGEBOUW IS HELEMAAL OP DE SCHOP 
GEGAAN WAARDOOR DE OPPERVLAKTE VAN DE 
SOOS IS VERGROOT EN WIJ NU EEN EIGEN INGANG 
MET EIGEN SANITAIRE VOORZIENING HEBBEN. 

Na de officiële oplevering door de aannemer in 
december konden wij met het bestuur aan de slag. 
Ons deel van het gebouw is grotendeels “kaal” 
opgeleverd, waardoor wij de kans hadden om 
alles naar eigen wens en smaak in te richten. Een 
nieuwe bar, keuken, DJ-Booth, dansvloer en loungc 
banken zijn hier enkele mooie voorbeelden van. Ook 
hebben we nu de beschikking over een licht- en 
geluidsinstallatie waarmee we een geweldige sfeer 
en/of show kunnen creëren. 

Maar ook oude relikwieën hebben uiteraard een 
nieuwe plek gekregen. Zo zijn de soosdeuren uit de 
oude Westerense wederom terug geplaatst (neem 
vooral ook een kijkje achter deze deuren), heeft de 
auto een grote beurt gehad en is deze na een grondige 
APK-keuring wederom aan de muur bevestigd,  hebben 
diverse borden waaronder het handgeschilderde 
bord met Iggy Pop weer een plekje gevonden en als 
klapstuk hebben we een gigantische tijdlijn van 6 
meter gemaakt met daarop alle hoogtepunten van 50 
jaar Rumah Pemuda.

Wekenlang zijn we dagelijks met man en macht bezig 
geweest met de verbouwing en inrichting van de 
“nieuwe” Rumah Pemuda en is het ons gelukt om met 
trots een nieuwe jeugdsoos te kunnen presenteren.  
Naast de verbouwingswerkzaamheden willen we ook 
onze verantwoordelijkheden nemen voor andere 
belangrijke zaken. Zo heeft het gehele bestuur een 
EHBO-cursus gevolgd, is de tap ingewijd middels een 
tapcursus van Heineken, en hebben we ontruiming- 
en brandoefeningen gehad. 

Op  25 januari konden we dan ook goed en 
verantwoordelijk voorbereid het openingsfeest 
geven en daarmee het startsein geven voor minstens 
nog eens 50 jaar Rumah Pemuda!

VERBOUWING JEUGDSOOS

RUMAH PEMUDA
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VOLKSFEEST 2020
17, 18 & 19 JULI 2020

2020

Het volksfeest is voor iedereen. In dat kader 
denken we ook aan de mensen die niet (meer) 
aan het volksfeest kunnen deelnemen. Daarom 
brengen we elk volksfeest een attentie aan Nieuw-
Schoonebekers die ziek- of ouder dan 80 jaar zijn. 

De laatste jaren zijn er ook veel van deze personen 
die niet meer in Nieuw Schoonebeek kunnen 
blijven wonen en o.a. in verzorgingstehuizen 
in Schoonebeek, Klazienaveen, Emmen, Nieuw 
Amsterdam of Coevorden verblijven. Ook deze 
mensen willen we graag van een attentie 
voorzien.

Hierbij dan een oproep:
Ken jij iemand die een attentie zal waarderen, die 
ziek of 80 jaar of ouder is en niet meer in Nieuw 
Schoonebeek woont, maar wel bijna zijn/haar 
hele leven in Nieuw Schoonebeek heeft gewoont?

Geef zijn/haar naam en adres dan aan ons door!
Dit kan per mail via: info@nieuwschoonebeek.com

ATTENTIES VOOR 
OUDEREN EN ZIEKEN

Uiteraard organiseren we ook het komende volksfeest weer een 
kinderochtend. Het programma van deze ochtend is inmiddels 
vastgelegd en zouden we hieronder kunnen bekendmaken.

Maar omdat we graag nog een aantal verrassingen achter 
de hand houden stellen we dit nog even uit.  Wel willen we 
iedere geïnteresseerde aanraden om onze socialmedia kanalen 
te volgen. Het zou maar zo kunnen dat je daar binnenkort al 
wel meer te weten komt over de kinderochtend of andere 
belangrijke zaken omtrent het volksfeest.

FACEBOOK: facebook.com/volksfeestns
INSTAGRAM: @ volksfeest_nieuw_schoonebeek

ZATERDAGOCHTEND: 

KINDEROCHTEND

INMIDDELS IS BIJNA HET GEHELE PROGRAMMA VOOR HET 
VOLKSFEEST BEKEND. AL BLIJVEN ER ALTIJD NOG ZAKEN DIE 
AANGEKONDIGD MOETEN WORDEN, ZOALS BIJVOORBEELD DE 
KINDEROCHTEND.  HIERONDER   LEES  JE  DAAR   ALVAST  MEER   OVER. 

Voor zowel de buurtenmiddag als de straatversiering hebben de 
meeste buurten zich inmiddels opgegeven. Echter is er van een 
aantal buurten nog geen inschrijving ontvangen. 

STRAATVERSIERING:
Van de volgende buurten hebben we nog geen inschrijving 
ontvangen:

Dargakkers, Molenbuurt, Europabuurt, Oude Tol-west, 
Kerkenbuurt en Oosteind.
 
Graag willen we hen verzoeken om dit voor eind februari door te 
geven via het formulier op nieuwschoonebeek.com.

I.v.m. de AVG (Privacywet) moet de inschrijving via het formulier 
op onze website en moeten er ook een aantal stappen doorlopen 
worden om de opgave te bevestigen. Zo krijg je na het juist 
verzenden van je inschrijving binnen enkele minuten een 
bevestigingsmailtje (controleer ook je spambox!). In dit mailtje 
moet je je inschrijving nogmaals definitief bevestigen. Hebben 
we de opgave goed ontvangen dan zetten we het thema meestal 
binnen een uur in de lijst met inschrijvingen. Twijfel je of je 
inschrijving is ontvangen of lukt het niet? Stuur dan gerust een 
mailtje naar opgave@nieuw schoonebeek.com

INSCHRIJVING
STRAATVERSIERING
EN BUURTENMIDDAG

I.v.m. de voorbereidingen ontvangen we de 
inschrijvingen voor de optocht graag zo vroeg 
mogelijk. Graag willen we eenieder dan ook verzoeken 
om hun inschrijving dan ook zo snel mogelijk in te 
sturen via onze website.

Belangrijk is dat ook bij deze inschrijving goed opgelet 
moet worden dat alle stappen doorlopen worden (zie 
tekst hiernaast) We krijgen namelijk regelmatig de 
vraag of een inschrijving wel is ontvangen, waarna 
blijkt dat deze niet is bevestigd. 

Ook hier geldt dat een inschrijving (indien aangegeven) 
meestal binnen een uur op de website wordt geplaatst. 
Twijfel je of je inschrijving goed is binnen gekomen 
of kom je er niet uit! mail dan gerust naar opgave@
nieuwschooenebeek.com

INSCHRIJVING
OPTOCHT

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER HET VOLKSFEEST OP 
NIEUWSCHOONEBEEK.COM

HEB JE VRAGEN OVER BIJVOORBEELD JE OPGAVE OP ONZE 
WEBSITE OF  M.B.T. HET VOLKSFEEST IN HET ALGEMEEN? 
MAIL DAN GERUST NAAR INFO@NIEUWSCHOONEBEEK.COM
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Na het feliciteren van André namens Hejtalheurd 
voor de toekenning van de prijs wilden we graag van 
hem weten waaruit al die werkzaamheden bestaan 
waarvoor hij, op persoonlijke titel en als voorzitter van 
de Historische vereniging Nei Schoonebeek, deze prijs 
ontvangen heeft.

Een enthousiast verhaal over alle activiteiten rolde al 
snel over tafel. Een indrukwekkende lijst van projecten:

• meer toerisme naar Nieuw Schoonebeek lokken door 
uitzetten en beschrijven van grensoverschrijdende 
knapzakroutes die gewandeld kunnen worden,

• Het plaatsen van informatieborden bij historische 
plekken (waarbij het vele werk gaat zitten in het 
verzamelen van informatie),

• In samenwerking met werkgroep SLO het plaatsen 
van de borden over de gecrashte vliegtuigen in WOll, 
hieraan is een fiets/auto route gekoppeld en ook deze 
route loopt door in Duitsland.

• organiseren van activiteiten tijdens de Open 
Monumentendag,

• Jaarlijkse fietstocht Emslandkampen en kunst

• Het herplaatsen van de enig overgebleven 
consessiepaal van de NAM in het bargerveen en het 
herplaatsen van de verloren grenspaal 156, samen met 
Twist.

• Er is een film gemaakt over en samen met Ab 
Masselink, over wat hij heeft meegemaakt in de WOII.

• Het toegankelijker maken van het oude kerkhof Buter 
1832

• Het organiseren van ronde tafel gesprekken waar 
diverse onderwerpen aan de orde komen die met ons 
dorp te maken hebben. Bijv. over de bijnamen , bakkers, 
oorlog enz.

• En als klapper het inrichten en collectioneren van het 
nog te openen Pastoor Janning Museum in de pastorie, 
samen met de Stichting PJM.

De gedrevenheid van André komt voort uit het 
belang dat hij hecht aan het bewaren en toegankelijk 

maken van het cultureel erfgoed. Die interessante 
dingen mogen niet verloren gaan en moeten onder 
de aandacht gebracht worden van jong en oud. Ook 
daarom organiseert hij jaarlijks met de basisschool een 
fietstocht in onze omgeving waarbij de leerlingen van 
groep 7 en 8 gewezen worden op de vele verschillende 
monumenten die zich bevinden in- en rondom het 
Bargerveen.

De Historische vereniging vertelt tijdens de tocht aan 
de kinderen wat er op de bewuste plekken zoal heeft 
plaats gevonden. Een mooie manier om de kennis die 
er nu is over te brengen aan de jongere generatie.

Belangrijk bij bijna alle projecten is het 
grensoverschrijdende karakter. Waar mogelijk wordt 
gezocht naar samenwerking met Duitsland, om zo dit 
hele veengebied te promoten.

Niet alleen wordt er samengewerkt met Duitse 
contactpersonen. Ook is de historische vereniging 
aangesloten bij het Erfgoednetwerk en kan zo, samen 
met ander instellingen, die projecten organiseren 
waarbij wij kunnen leren over de geschiedenis en 
schoonheid van onze omgeving.

Om al die projecten te realiseren moet er enorm 
veel werk verzet worden. Voordat het publiek er van 
kan genieten gaat er veel tijd zitten in het bedenken 
en uitvoeren, contacten leggen en onderhouden 
en veel, heel veel vergaderingen. Zoals bij al het 
vrijwilligerswerk wordt dit vaak niet gezien, maar 
wordt al dat werk wel terdege gedaan door een klein 
aantal mensen van de historische vereniging Nei 
Schoonebeek. Omdat al dit werk terecht gewaardeerd 
wordt en een dankjewel op zijn plek is is de 
Schoonebeker pluim van 2019 aan André overhandigd, 
die aangeeft dat al het werk samen gedaan wordt met 
de andere leden van de vereniging en alle vrijwilligers 
die de vereniging een warm hart toedragen.

Leden van de Historische vereniging Nei Schoonebeek:

André Lambers, Toon Heijnen, Joop Schepers, Geert 
Schepers, Jan Blaauwgeers, Annette Wenneker. Erik 
Wubbels, Truus Wubbels, Harrie Drenth.

SCHOONEBEKER PLUIM VOOR ANDRÉ LAMBERS
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Bob Wayne in Café Bargerveen. Ja, je 
leest het goed. Anderhalf jaar na zijn 
fantastisch optreden tijdens Folk an 
de Gruppe is Bob back.

Tijdens een avondje livemuziek 
kwam Bob Wayne ter sprake. Met 
Bob hebben we nog steeds goed 
contact. Bob zou een laatste show 
doen tijdens Paaspop op 12 april om 
vervolgens 14 april terug te vliegen 
naar Amerika. We hebben Bob een 
berichtje gestuurd met de vraag of 
hij ook nog een show wilde geven 

bij ons en twee dagen later stond 13 
april 2020 (2e paasdag) genoteerd als 
laatste Europese show. De woorden 
van Bob: “Let’s do it”. Zo snel kan het 
gaan dus.

Na 8 albums en vele tours met zijn 
band heeft hij besloten om een 
soloplaat (“Rogue”) te maken. Zoals 
hij zelf zegt: “I love my band, I love 
playing and traveling with other 
musicians, but over the years I have 
always fantasized about making a 
solo record and touring the world 

alone, just me and my guitar, so now 
I am going to do it”.

Dit keer is hij dus alleen en dat 
heeft een reden. Bob is inmiddels 
begonnen aan een tour van ongeveer 
een jaar waarin hij Europa, Noord- 
en Zuid-Amerika en misschien nog 
Australië aan zal doen. Daarmee 
probeert hij het wereldrecord van 
meest aantal shows in een tour te 
verbreken. Dat staat op dit moment 
op 309 shows en hij wil er 365 gaan 
doen.
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Voor wie Bob Wayne nog een 
onbekende is: Luister zijn song 
“Blood to dust” en je weet wat voor 
geschiedenis hij heeft. Geboren 
in 1977, het jaar dat Elvis stierf..... 
Op zijn 15e had hij zijn eerste 
elektrische gitaar en speelde in een 
klein bandje. Het eerste concert wat 
hij zag was er eentje van Johnny 
Cash en hij was meteen verknocht 
aan het genre Country. Zijn helden 
zijn Waylon Jennings, Johnny Cash 
en Hank Williams. Later werd hij 
roadie bij een van de bekendste 
countryrockers, Hank III (kleinzoon 
van de Big Hank Williams). Van 
daaruit begon hij langzaam zijn 
eigen werk uit te brengen. Met 
inmiddels 8 albums op zijn naam 
en reeds 12 jaar toeren heeft hij nu 
dus besloten zijn koffer met gitaar 
te pakken en solo de wereld rond 
te gaan. De sympathieke cowboy 
speelt vrolijke country en rockabilly 
songs gebaseerd op het leven van 
een toerende muzikant. Daarnaast 
zijn truckers, cowboys, cowgirls 
en de duivel steeds terugkerende 
personages. Zijn teksten zijn 
prachtige verhalen waar je zo een 
film van kan maken.

Wij van Folk an de Gruppe hebben 
hem reeds mogen begroeten 
begin januari in Drachten. Na twee 
nummers mocht het publiek de rest 
van de songs kiezen. Dus mensen, 

verdiep je in zijn materiaal en Bob 
zal je verzoek spelen. Het zal een 
memorabele show worden, de 
allerlaatste van het Europese deel 
van zijn wereldtour. We hebben hem 
ook nog gesproken (Bob praat met 
veel van zijn fans), hij kan zich zijn 
concert in pastoor zien bossie nog 
goed herinneren en het speet hem 
dat hij toen meteen na het optreden 
nog naar Eindhoven moest om daar 
een nachtoptreden te doen. Vooral 
de heerlijke hamburgers was hij niet 
vergeten. Hij heeft er in ieder geval 
heel veel zin in. 

Dus kom deze roadwarrior 
aanschouwen en beleef een 
prachtige avond. De man die 
moeiteloos een toeter van een truck 
en een fluitende stoomlocomotief 
imiteert, de man met vele komische 
gezichtsuitdrukkingen, maar vooral 
ook de man en zijn gitaar, zal je niet 
teleurstellen. Wees onderdeel van 
zijn poging om het world record te 
breken.

Naast Bob Wayne staan er nog 2 
namen op het affiche.: Tom and the 
Wolf en Björn Bolleboom.

Mogen we jullie voorstellen: Tom 
and The Wolf. Zoals een feniks 
wordt geboren vanuit as, rijzen 
deze jongens op uit chaos. Dit komt 
samen tot een rock ‘n roll, country en 

comedy show. Verwacht parodieën, 
ongepaste grappen en zoete 
liefdesliedjes maar bovenal een potje 
verdomd goede muziek. Individueel 
gaan Tom (Twan Kersten) and The 
Wolf (Jesse van der Heijden) al meer 
dan 10 jaar mee in de muziekwereld. 
The Wolf, bekend van Liptease, Bang 
Bang Bazooka en andere avonturen 
en Tom, bekend van zijn slaapkamer 
geven je een show waardig aan Las 
Vegas in de 50’s en 60’s.

Als derde act hebben we Björn. Björn 
stond al eens op het podium van 
Folk an de Gruppe samen met zijn 
band Hellbilly Hookerpunch. Hij trad 
destijds ook nog solo op midden op 
het terrein en deed een duet met 
Bob Wayne. Misschien herinneren 
jullie je dat nog?

Kortom: Zin in een fantastische 
avond met vette country? Dan zien 
we jullie hopelijk 2e paasdag 13 april 
in café Bargerveen. Zaal open 18.00 
uur, einde 23.00 uur

De tickets kosten 10 euro en zijn vanaf 
zaterdag 29 februari te verkrijgen via 
de site: fadg.loves.nl

Wil je op de hoogte blijven volg ons 
dan via Facebook of Instagram en de 
site.

Muzikale groet, Folk an de Gruppe



D E M E N T V R I E N D E L I J K  N I E U W - S C H O O N E B E E K
Koolmonoxide (CO), 
een sluipmoordenaar!

Tips van Smokey:  VENTILEER- CONTROLEER- ALARMEER

• Zorg voor voldoende zuurstof in de woning.
• Laat installaties, zoals cv-ketel, geisers en (gas) kachels tenminste 1x per 2 

jaar controleren door een vakman.
• Laat het schoorsteenkanaal ieder jaar vegen door een erkende schoorsteen-

veger.
• Hang CO-melders op in de woning.
• Kijk op de website voor de beste plek voor  CO-melders, de symptonen van 

CO-vergiftiging en wat te doen bij een vermoeden van CO-vergiftiging.

                                www.brandveiligheidthuis.nlDrenthe
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Zoals in de vorige Hej’t al heurd 
al is vermeld zijn we bezig om 
van Nieuw-Schoonebeek een 
dementvriendelijk dorp te 
maken. Hiertoe hebben we alle 
organisaties in Nieuw-Schoonebeek 
uitgenodigd voor een bijeenkomst 
met de landelijke organisatie 
SamenDementvriendelijk die ons 
hierbij zal ondersteunen. 

De bijeenkomst vindt plaats 
op 11 februari a.s. om 19.00 uur 
in dagcentrum de Beek, in de 
voormalige Zwarte Racker.
Mochten we organisaties vergeten 
zijn, neem dan aub contact op met 
de administratie van dagcentrum 
de Beek 0524541418 en vraag naar 
Monica. Zij zal zorgen dat iedereen 
de juiste informatie krijgt.

Werkgroep dementvriendelijk 
Nieuw-Schoonebeek
Mien Rohling, Annie Beerling, Arjan 
Lobbes, Lenie en Ria Voppen

O P E N I N G  V A N  W O O N Z O R G C E N T R U M 
D E  Z W A R T E  R A C K E R

De opening van de Zwarte Racker 
was een groot succes. De officiële 
opening werd verricht door 
mevrouw Voppen die een lint 
doorknipte waarmee de Zwarte 
Racker oficieel geopend was.

Wethouder Jisse Otter van de 
gemeente Emmen heeft gesproken 
en aangegeven wat het belang is 
van een woonzorgcentrum in het 
eigen dorp waardoor je zo lang 
als je wilt in je eigen dorp kunt 
blijven wonen. Hij sprak ook zijn 
waardering uit voor dit project.
De eerste bewoners zijn gearriveerd 
en zij hebben in een grote 
plantenbak zaadjes gepoot en we 
hopen dat hier mooie bloemen 
gaan groeien, zoals wij ook hopen 
dat de Zwarte Racker gaat bloeien.

Ook de bijeenkomst met de 
dorpsbewoners was een groot 
succes, veel mensen zijn wezen 
kijken naar het pand en het mooie 
uitzicht.

Op zondag 8 maart a.s. organiseert 
dagcentrum de Beek een grote 
fancyfair met mooie prijzen voor 
iedereen die hier zin in heeft.
Een gezellige middag om je 
buurtbewoners te ontmoeten
Er is een rad van Fortuin, 
Knikkerspel, sjoelwedstrijden en 
raadspelletjes .

De opbrengst is bedoeld voor een 
bijdrage aan twee duo fietsen voor 
de bezoekers van dagcentrrum De 
Beek

Plaats: 
Dagcentrum Beek
Europaweg 132
Nieuw-Schoonebeek
Tijdstip: 13.30 uur tot 16.00 uur.

Als u iets heeft om te verkopen 
dan mag u dit brengen. Ook deze 
opbrengst is bestemd voor de 
aanschaf van de duo-fietsen.

F A N C Y F A I R
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* Een greep uit de activiteiten die voor de eerste 
helft van 2020 op de planning staan; 

* Vogelhuisje maken/verven 

* Bezoek aquarium 

* Bezoek Griendsveenpark 

* Pizza maken 

* Bloemschikken 

* Tuinfakkels maken 

* Workshop graffiti 

* Workshop vloggen 

* Zwemspektakel 

* Zeemeermin zwemmen 

* Polo/Basketbal 

* Boogschieten 

* Schaken 

* Workshop circus trucs 

* Magic spel spektakel 

* Poppenkast theater 

* Cupcakes versieren 

* Workshop mozaik 

Wij, Yvonne, Dinie, Marian, 
Charlotte, Danielle en 
Wilma vormen samen de 
uitvoeringsgroep voor de 
BredeSchoolNSW.


Deze brede school staat voor de brede 
ontwikkeling van alle kinderen in de dorpen 
Nieuw Schoonebeek en Weiteveen. Nauw 
samenwerkend met de buurtsportcoaches en 
cultuurcoach, organiseren we samen vele 
activiteiten die bijdragen aan culturele 
ontwikkeling, sportieve ontwikkeling, ontwikkelen 
van eigen creatieve, technische en sociale 
vaardigheden bij alle kinderen vanaf voorschool   
t/m groep 8.


Tevens zoeken wij nog nieuwe leden voor de 
uitvoeringsgroep. Kijk op onze Facebook pagina 
(bredeschoolnsw) of mail naar 
bredeschoolnsw@gmail.com 

BredeschoolNSW activiteiten eerste helft 2020
Eind september vond er zowel op de St Franciscusschool in Weiteveen als op de 
Gerardus Majella School in Nieuw Schoonebeek onder schooltijd in de groepen 7 
en 8 een workshop Film maken plaats. Deze workshop, bestaande uit 3 woensdagen 
en een opname dag vond plaats onder leiding van de altijd zeer enthousiaste Jovan 
Avramoski.

Na het oefenen van vooral gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en interacties 
onderling, moest iedereen een soort “auditie” doen voor de hoofdrol. Vervolgens 

koos de groep uit NS voor het thema holbewoners en de groep uit Weiteveen voor 
Cyberrobots. De kinderen maakten hun eigen teksten en kregen de opdracht om 
een heel creatieve outfit te maken.  
20 november was dan eindelijk de draaidag. De holbewoners kwamen allemaal 
uitgedost in jutezakken en geschminkt. De cyberrobots hadden prachtige pakken 
gemaakt van aluminiumfolie, rollen tape en kartonnen dozen. Helaas waren er 
2 hoofdrolspelers ziek, maar the show must go on. Het kostte de vervangers de 
nodige improvisatie, maar het lukte. Het was een heel gezellige middag, enkele 
takes moesten steeds weer opnieuw en ook werd er smakelijk gelachen om enkele 
bloopers. Ook was deze dag de cultuurcoach aanwezig en bood de nodige hulp. 
Wilma en Henk smeedden deze middag het plan om een heuse ‘Filmpremière’ 
te organiseren. Dit lukte dankzij de geweldige inzet van de plaatselijke kappers, 
schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, fotograaf, plaatselijke reporter Arie, de 
zorg voor een rode loper met de nodige decoratie en ouders die met grote en luxe 
auto’s onze filmsterren wilden vervoeren. 

De acteurs en actrices werden in Weiteveen op school 
omgetoverd tot heuse filmsterren met een echte 
fotoschoot. Daarna werden ze in stijl vervoerd naar 
de Gerardus Majella School in Nieuw Schoonebeek 
waar de première plaatsvond. Ze werden opgewacht 
door de vele genodigden die in een erehaag langs 
de versierde rode loper stonden. 1 voor 1 liepen de 

filmsterren over de rode loper waar ze toegejuicht werden, een daverend applaus 
ontvingen, toegesproken werden door onze plaatselijke reporter Arie en werd 
alles natuurlijk vastgelegd door onze huisfotograaf Shirley. Binnen werden de 
filmsterren opgewacht door de leden van de uitvoeringsgroep BredeSchoolNSW 
en kregen ze een glaasje “champagne’’ en konden ze plaats nemen op de voor hen 
gereserveerde banken. Alle genodigden werden verwelkomd met koffie/thee met 
een plakje cake.  

Na een filmpje met “the making of het Multiversum” en het bedanken met een 
diapresentatie “mede mogelijk door” had Jovan, die helaas niet aanwezig kon zijn, 
een heel leuk filmpje ingesproken. Daarna konden we dan eindelijk de film gaan 
kijken! 

De organisatie van de BredeSchoolNSW was zeer blij met de reacties die we tijdens dit project en na afloop 
mochten ontvangen. De kinderen vonden het super leuk en wat waren ze deze avond prachtig. Mooi waren 
ze uiteraard allemaal al. Ook de positieve reacties die we van de ouders mochten ontvangen waren erg leuk. 
Ons doel was om de kinderen een mooie en speciale avond te bezorgen, nou dit is zeker gelukt,  want het was 
fantastisch. Dit smaakt naar meer. Dus blijf ons volgen, wie weet wat we nog meer aan leuke activiteiten in petto 
hebben. 

Ook willen we namens deze weg iedereen bedanken die deze avond tot een succes hebben gemaakt. We merken 
helaas wel dat via de digitalisering onze aanmeldingen teruglopen. Als BredeSchoolNSW mogen we nog niet 
klagen, in vergelijking met onze buurtdorpen. Maar ons streven blijft nog steeds om een leuk programma te 
maken voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus heeft u een leuk idee, of kunt u voor ons een leuke 
workshop verzorgen dan horen we graag van u. 
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* Een greep uit de activiteiten die voor de eerste 
helft van 2020 op de planning staan; 

* Vogelhuisje maken/verven 

* Bezoek aquarium 

* Bezoek Griendsveenpark 

* Pizza maken 

* Bloemschikken 

* Tuinfakkels maken 

* Workshop graffiti 

* Workshop vloggen 

* Zwemspektakel 

* Zeemeermin zwemmen 

* Polo/Basketbal 

* Boogschieten 

* Schaken 

* Workshop circus trucs 

* Magic spel spektakel 

* Poppenkast theater 

* Cupcakes versieren 

* Workshop mozaik 

Wij, Yvonne, Dinie, Marian, 
Charlotte, Danielle en 
Wilma vormen samen de 
uitvoeringsgroep voor de 
BredeSchoolNSW.


Deze brede school staat voor de brede 
ontwikkeling van alle kinderen in de dorpen 
Nieuw Schoonebeek en Weiteveen. Nauw 
samenwerkend met de buurtsportcoaches en 
cultuurcoach, organiseren we samen vele 
activiteiten die bijdragen aan culturele 
ontwikkeling, sportieve ontwikkeling, ontwikkelen 
van eigen creatieve, technische en sociale 
vaardigheden bij alle kinderen vanaf voorschool   
t/m groep 8.


Tevens zoeken wij nog nieuwe leden voor de 
uitvoeringsgroep. Kijk op onze Facebook pagina 
(bredeschoolnsw) of mail naar 
bredeschoolnsw@gmail.com 

BredeschoolNSW activiteiten eerste helft 2020



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

Sinds 30 augustus 2019 zijn we 
Stichting Tussen Beek en Veen. 
Door het oprichten van de stichting 
kunnen we fondsen werven om ons 
nog beter in te kunnen zetten voor 
de belangen van ons dorp.

Zo hebben we meegedaan met het 
programma ‘Steek Energie in de 
Buurt’. De NAM ondersteunt goede 
ideeën of projecten voor en door 
buurtbewoners in de gemeente 
Emmen. 
Wij hebben een aanvraag gedaan en 
op 11 december 2019 een cheque in 
ontvangst mogen nemen voor het 
project ‘Energiek rond het dorp’ - 
wandelroutes rond het dorp.
We zijn heel blij met deze financiële 
ondersteuning van de NAM, die we 
t.z.t. gaan inzetten voor duwhekken 
en informatieborden langs de 
wandelroutes.

In de afgelopen paar jaar hebben 
we veel ideeën verzameld, bedacht 

en ingebracht als plan voor de 
inrichting van Buffer Zuid en voor 
wandelroutes in en om het dorp.
Wij willen jullie graag 
informeren! Lees hierover 
meer in de uitnodiging van de 
Bestuurscommissie van Bargerveen-
Schoonebeek, die ook geplaatst is in 
deze editie van Heij t al heurd..

Wilt u daarvoor nog contact met 
ons, dat kan uiteraard!
We zijn te bereiken via onze 
Facebookpagina ‘Tussen Beek 
en Veen’ en via e-mailadres 
tussenbeekenveen@outlook.com. 
Of neem contact op met één van de 
werkgroepleden;
Jos Fischer, Jacques Schepers, Tanja 
Schepers, Arjan Scherpen, Truus 
Wubbels.

Tot ziens op 10 maart!
Stichting Tussen Beek en Veen

STICHTING TUSSEN BEEK EN VEEN ONTVANGT 
EEN WAARDECHEQUE VAN DE NAM

Dag allemaal, op 4 juni 2020 rennen wij mee met 
Alpe d’Huzes om geld in te zamelen voor het KWF, 
voor onderzoek naar kanker.

Zouden jullie ons willen steunen?

Meer informatie over Alpe d’Huzes en onze 
persoonlijke pagina’s zijn te vinden in onderstaande 
links:

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/
RobKoers

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/
ArjenKocks
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Carmina heeft op 6 januari afscheid genomen van dirigente Henriëtte 
de Groot. We kijken met veel plezier terug op een fijne samenwerking 
van 12 jaar, met leuke optredens, waaronder twee keer in theater 
Hofpoort in Coevorden met cabaretier Ernest Beuving. Ook hebben 
we samen de prijs ‘het leukste koor van Noord-Nederland’ in de wacht 
gesleept, de ‘Pluim’ gekregen van Culturele vereniging Schoonebeek 
en een CD opgenomen met ons mooiste repertoire.

Het dirigentstokje is nu overgedragen aan Marjanne Visscher. Een 
ervaren dirigente, die ons bij de december vieringen ook heeft 
gedirigeerd. We zijn blij dat zij de uitdaging met ons wil aangaan om 
van 2020 weer een gezellig muzikaal jaar te maken.

Bij deze ook een oproep voor iedereen, die altijd al eens zou willen 
zingen bij een koor met een wisselend repertoire! Zo kun je kiezen om 
mee te doen voor religieus en/of pop- uitvoering.

Kom eens langs op de maandagavond, we starten om 20.00 uur, in de 
grote parochiezaal van de St. Bonifatius kerk.

Maar contact opnemen met ons kan ook, via Linda Anbergen
0524-541455.

CARMINA BURANA HEEFT 
EEN NIEUWE 
DIRIGENTE

Het is ongetwijfeld weinig mensen 
ontgaan: er wordt druk gewerkt aan 
plannen voor de nieuwe Buffer Zuid 
van het Bargerveen. Het ruilplan 
is klaar en er is in opdracht van de 
Bestuurscommissie Bargerveen-
Schoonebeek veel gerekend en 
geschetst. In februari en maart 2019 
is de Battle of Concepts gehouden, 
waar meer dan 100 grote, kleine, 
maar vooral zeer gevarieerde 
plannen voor de buffer uit kwamen. 
Eén van de prijswinnaars was uw 
dorpsgenoot Tanja Schepers met 
het plan ‘Wetlands’. 

Het komende jaar staat in het teken 
van ideeën kiezen en uitwerken 
tot concrete plannen in goede 
balans met het Bargerveen en de 
omgeving. Dit lijkt ons een goed 
moment om aan alle bewoners 
Nieuw-Schoonebeek te laten zien 
waar we inmiddels staan en ook om 
te vragen welke ideeën of wensen 

er nog meer zijn voor de buffer. 

Op 10 maart organiseren we een 
informatiebijeenkomst, in nauwe 
samenwerking met de Stichting 
Tussen Beek en Veen. We doen 
dat in de Dorpshoeve aansluitend 
aan de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen, de start zal dus 
rond 20.00u zijn. De avond wordt 
actiever en interactiever dan u 
tot nu toe van ons gewend bent! 
Natuurlijk geven we een korte 
presentatie, maar daarna zal er 
een soort ‘markt’ zijn waar we 
verschillende ideeën laten zien 
en vooral ook graag horen welke 
ideeën er nog bij u leven. 

De Bestuurscommissie nodigt 
iedereen van harte uit om op 10 
maart langs te komen en zijn of 
haar inbreng te leveren. Nadere 
informatie over de avond volgt, 
onder andere via de nieuwsbrief 

Bargerveen-Schoonebeek. Ben je 
nog geen abonnee, meld je dan aan 
op www.bargerveen-schoonebeek.
nl (via de link net onder de EU vlag). 
Hopelijk tot 10 maart!

INTERACTIEVE INFORMATIEVOND BARGERVEEN BUFFER ZUID 
DINSDAG 10 MAART 2020
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IDEE VOOR 
UW BUURT
Heeft u als inwoner of groep 
inwoners een goed idee waarmee 
het mooier, veiliger of gezelliger 
in uw straat, buurt of dorp wordt? 
Dan kunt u het idee bij de gemeente 
Emmen inleveren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een moestuin aanleggen, het 
organiseren van een buurtfeest of 
het opknappen van een speeltuin. 

De gemeente helpt graag bij 
een goed idee, want we vinden 
het belangrijk dat inwoners 
meedoen. Wij kunnen helpen met 
geld, materiaal, advies of kennis. 
Voorwaarde is dat er brede steun 
in de buurt is én dat u zelf ook 
meehelpt.

U HEEFT EEN IDEE, WAT NU?
Is er belangstelling voor het idee? 
Ga eens in gesprek met andere 
bewoners. Zo komt u te weten of 
er meer mensen zijn die het een 
goed idee vinden en bespreek met 
andere bewoners uit uw buurt 
wat u nodig heeft. Het kan zijn dat 
u niet aan alles heeft gedacht en 
dat bewoners nog meer weten. 
Bespreek het ook met de erkende 
overlegpartners. Zij hebben veel 
contact in de samenleving.

IDEE INLEVEREN
U kunt op de volgende manieren 
uw idee inleveren:

1. Met het digitale formulier (met 
Digid).  op gemeente.emmen.nl/
ideevoormijnbuurt

2. U kunt het formulier ophalen bij 
de balies van het gemeentehuis of 
bij de gemeentewinkel.

3. U belt met de gemeente op 14 
0591 en we sturen het formulier 
naar u toe.

WIE BEOORDEELT MIJN IDEE?
De adviescommissie bespreekt uw 
idee en bepaalt of uw idee wordt 
goedgekeurd of niet. Kijk voor meer 
informatie op gemeente.emmen.
nl/ideevoormijnbuurt

UITNODIGING
OPEN HUIS
DORPSHOEVE
29 FEBRUARI 2020

Op 29 november 2019 hebben we de 
Dorpshoeve weer in eigen beheer 
gekregen, onder toeziend oog van 
de Gemeente, aannemers en vele 
geïnteresseerde dorpsgenoten. We 
hebben heel veel positieve reacties 
ontvangen. Nu konden we zelf aan 
de slag om alles af te werken en in 
te richten.

We zijn al een eind op weg en hopen 
om op 29 februari 2020 zo goed als 
klaar te zijn.

Vanaf 1 februari komen de vaste 
huurders: Koersbal, Dansen, 
Yoga, KVV, Trombosedienst, 
D o r p s b e l a n g e n ,T i e n e r w e r k , 
Zonnebloem, Jenny Steffens EHBO 
en AED reanimatie weer terug.

We zijn ook supertrots op de 
vernieuwde Dorpshoeve en hopen 
hier vele activiteiten in te mogen 
houden. En dat het dorp hier veel 
gebruik van gaat maken.

Heb je ideeën, wil je zelf een leuke 
activiteit opzetten, wil je helpen als 
vrijwilliger? Neem contact met ons 
op.

We willen jullie dan ook graag 
uitnodigen om een kijkje te komen 
nemen onder het genot van een 
hapje en een drankje op zaterdag 
29 februari van 14.00-18.00 uur en 
laat u verrassen.

Je kunt contact met ons opnemen 
via de mail dorpshoeve@
nieuwschoonebeek.com

of via telefoonnummer/whatsApp 
06-57619211

INTO NATURE 
IN HET 
BARGERVEEN
De derde editie van de 
tweejaarlijkse beeldende 
kunstmanifestatie Into Nature 
strijkt in 2020 neer in het 
Bargerveen. Dit gebied vormt 
het decor waarin je de hele 
zomer, van 27 juni tot en met 13 
september, wandelend en fietsend 
kunt genieten van spectaculaire 
kunstwerken. In totaal gaan zo’n 
20 kunstenaars van over de hele 
wereld werken voor Into Nature. 
Op dit moment zijn ze druk 
aan het schetsen en vinden er 
locatieverkenningen plaats in het 
Bargerveen. 

Het thema is New Energy en 
dit heeft alles te maken met de 
locatie waar de kunstwerken 
te zien zijn. Het gekozen thema 
is een verwijzing naar zowel 
de winning van turf als naar 
de inspanningen om Zuidoost-
Drenthe bij de rest van de wereld 
in beeld te houden. Energie is 
hier letterlijk zichtbaar en dit 
dient als inspiratiebron voor de 
kunstenaars. Artistiek leider Hans 
den Hartog Jager is gegrepen 
door het gebied. “Het Bargerveen 
is kaal, leeg en indringend én 
het staat er bol van de energie. 
Historische energie, verdwenen 
energie, onzichtbare energie, 
controversiële energie, nieuwe 
energie – de geschiedenis en het 
landschap van het Bargerveen 
is er diep van doortrokken.” 
New Energy staat daarnaast 
symbool voor de faciliteiten die 
de laatste jaren aan het gebied 
zijn toegevoegd, zoals nieuwe 
fiets- en wandelpaden en de vorig 
jaar geopende Schaapskooi in 
Weiteveen.

De beeldende kunst (waaronder 
monumentale sculpturen, 
installaties en film) komt langs 
een parcours van ongeveer twaalf 
kilometer te staan en zal te voet of 
per fiets te bereiken zijn. 

Initiatiefnemers zijn het Drents 
Museum, Stichting Kunst & Cultuur 
en Stichting Kunst in Kolderveen 
(KiK). Naast de kunstwerken in het 
Bargerveen worden er activiteiten 
georganiseerd in het Rensenpark 
in Emmen.
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OPKOMST EN ONDERGANG VAN FLAPPIE
“ZOU ER MORGEN OP JULLIE FAMILIEREÜNIE NOG IEMAND ZIJN 
DIE EEN GROOT KONIJN WIL HEBBEN? IK HEB ER NOG EEN DIE IK 
KWIJT WIL”, ZEI ONZE BUURMAN. IK ANTWOORDDE MET: “IK DENK 
HET NIET BUURMAN, DAAR HEBBEN WIJ GEEN TIJD VOOR.” “IK 
LAAT HET KONIJN HIER TOCH MAAR, JE WEET MAAR NOOIT WIE 
JE ER BLIJ MEE KUNT MAKEN EN IK WIL HEM OOK NIET TERUG”.
DAAR ZAT IK DAN, OPGESCHEEPT MET EEN JOEKEL VAN 
EEN VLAAMS KONIJN DIE IK EIGENLIJK NIET WILDE. 
ONZE MAARTEN (9 JAAR) ZAT DOLENTHOUSIAST AL DIRECT 
BIJ HET BEEST IN DE KARTONNEN DOOS EN ZEURDE AAN M’N 
HOOFD OM HEM TE HOUDEN. “KOMT NIKS VAN IN, DEZE IS VOOR 
IEMAND ANDERS BEDOELD”, ANTWOORDDE IK STANDVASTIG.

COLUMN

En ja hoor, zoals ik al verwachtte 
zat niemand van de ruim 100 
familieleden op een konijn van 
20 kilo te wachten. Wat moest 
ik nu met dat beest beginnen? 
Ik besloot van het konijn dan 
maar de de hoofdprijs bij de 
familiequiz te maken. Zogezegd, 
zo gedaan. De winnaar van de 
quiz en de grootste valsspeler, 
Harm Brockman, kreeg van 
mij de hoofdprijs: Flappie, het 
reuzenkonijn. Gefeliciteerd 
Harm, wees d’r blij mee! Tot mijn 
ontzetting zag ik op een gegeven 
moment vanuit mijn ooghoeken 
Harm stiekem fluisteren met een 
van onze jongens. Potverdorie, 
het zal toch niet waar zijn! Daar 
kwam Maarten echter al juichend 
op me afgerend. “Mam, ik heb het 
konijn gekregen en ik noem hem 
Flappie”.  Ik sputterde nog wat 
tegen en zei dat we helemaal geen 
hok of iets dergelijks hadden. “We 
doen hem  wel bij de kippen in 
de ren”, was het tegenargument. 
’s Avonds mieterden we Flappie 
in het donker op goed geluk de 
kippenren in en we zouden de 
volgende dag wel een eigen plek 
voor hem maken.

Vol blijdschap stapten de kinderen 
de volgende morgen uit bed 
en snelden richting kippenren. 
Flappie had zijn plekje tussen de 
haan en hennen gevonden. Maar 
wat schetst mijn verbazing toen 
ik een paar uur later geen Flappie 
meer zag. Ze was in geen velden 
of wegen te bekennen. Maarten 
was helemaal overstuur. Inwendig 

was ik er niet echt rouwig om, ik 
hoefde hem toch niet en gunde hem 
de vrijheid. 

Toen ik de verdwijning aan de 
andere jongens vertelde was het, 
zoals te verwachten, hard brullen 
en hartverscheurend huilen om het 
verlies van hun dierbare Flappie, 
die ze amper een dag hadden. Tot 
overmaat van ramp kwam Harms 
vrouw Marie tijdens dat spektakel 
binnenlopen en hoorde wat er 
loos was. Voordat ik Marie kon 
waarschuwen dat ze zich stil moest 
houden, troostte ze de jongens met 
de belofte dat Harm nog wel een 
konijn over had en die mochten ze 
direct wel ophalen. Balend als een 
stekker vertrok ik met de jongens 
in optocht naar Brockman en 
kwamen we met een gevlekt Vlaams 
konijn terug, ook 20 kilo. Dit konijn 
hebben we toen een plekje in de 
schuur gegeven waar hij niet uit 
kon ontsnappen. Tegen de avond 
kwam ik buiten en kreeg ik bijna 
een hartverzakking toen ik zag dat 
de de enige, echte Flappie, onderin 
een droge sloot rustig zat te knagen. 
Hoe ik het voor elkaar kreeg weet ik 
niet, maar ik kreeg hem te pakken 
en gooide hem ook in de schuur, bij 
die andere joekel.

Alles was weer in rustig vaarwater 
totdat er er in een vroege 
zomermaand een orkaan over 
Nieuw Schoonebeek raasde en 
met name op het oosten bij opa 
en oma Veenker de bomen als 
luciferhoutjes afknapten. Maarten 
en zijn neefje Tim kwamen direct 

in actie om de jonge vogeltjes uit de 
bomen te redden. Maar hoe groot 
was zijn verdriet toen hij thuis kwam 
en zag dat Flappie dood in zijn hok 
lag, waarschijnlijk gestorven aan een 
hartstilstand veroorzaakt door de 
orkaan.

De dag na dit natuurgeweld schreef 
een verslaggever het hele verhaal 
op.  En in de eerstvolgende uitgave 
van Dagblad van het Noorden op 
de voorpagina stond, met een 
hele grote foto het verhaal van de 
vogelreddertjes Maarten en Tim. En 
met dikgedrukte letters over de volle 
breedte stond geschreven: “Flappie is 
dood, maar de vogeltjes zijn gered”. 

“Nou jongen”, troostte ik de 
jongens, ”helaas is onze Flappie 
dood, maar zo’n grote, gratis,  
overlijdensadvertentie op de 
voorpagina heeft nog nooit iemand 
gekregen”.

RIET VEENKER



25 april
13 april

23 mei
30 mei
6 juni

27 juni
13 & 14 juni

20 juni 

GERARDUS MAJELLA SCHOOL:
OPHALEN OUD PAPIER

FOLK AN DE GRUPPE
BOB WAYNE, TOM AND THE WULF & BJORN BOLLEBOOM

RUMAH LIVE ORGANISEERT:
KARRENBOUWERSFEEST VOLKSFEEST 2020

GERARDUS MAJELLA SCHOOL:
OPHALEN OUD PAPIER

V.V. SCHOONEBEEK
12 APOSTELENTOERNOOI

GERARDUS MAJELLA SCHOOL:
OPHALEN OUD PAPIER

V.V. SCHOONEBEEK
ACTIVITEITENWEEKEND JEUGD

V.V. SCHOONEBEEK
MEDEWERKERSDAG

Wie staat er op de foto? 
NIEUWE FOTO: 
Ook ditmaal een groepsfoto. Wie herkent de meeste personen?

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: 
Op de foto stonden: v.l.n.r.: Jeroen schwieters, 
Ton roosken, Wiliam gels, Peter wolken en 
Freddy schwieters

Op deze foto waren er veel inzendingen waarvan 
het merendeel ook juist. Uit deze inzendingen is 
Adrie Jonker uitgeloot als winnaar. Ardie wint 
hiermee de unieke biologische Hej’t al heurd 
boodschappentas.

Heb je ook een leuke foto voor deze rubriek? 
Stuur hem gerust in!

Activiteitenkalender 

OOK EEN VERMELDING 
PLAATSEN OP DE 
KALENDER? 

STUUR JE ACTIVITEIT 
OF AGENDA NAAR 
HEJTALHEURD@LIVE.NL

TIENERWERK
SUMO WORSTELEN 

KVV
JAARVERGADERING 
 
TIENERWERK
DISCO BOWLEN 

GERARDUS MAJELLA SCHOOL:
OPHALEN OUD PAPIER

DORPSHOEVE
FEESTELIJKE OPENING

TIENERWERK
INSTUIF
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In de afgelopen 
edities is er of iets 
fout gegaan bij het 
drukken waardoor 
het niet mogelijk 
was om deze op te 
lossen. Maar ook 
waren er de laatste 
edities dat deze wel 
juist gedrukt was, 
weinig inzendingen 
en animo. We 
hebben daarom 

besloten om in deze 
editie geen puzzel 
te plaatsen en gaan 
ons beraden op 
een nieuwe puzzel 
of speurtocht. 
Suggesties zijn 
welkom!

Tot die tijd gaat de 
boodschappentas 
naar de winnaar van 
het foto raden.

PUZZEL


