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SOMMIGE MENSEN SPAREN POSTZEGELS
OF SIGARENBANDJES, MAAR TINY SCHEPERS SPAART KERSTSTALLEN.

DORPSKRANT

Hej ‘t al heurd

Tiny is voor de oudere generatie beter
bekend als Tiny van Schnieder Geert zien
Harm, getrouwd met Geert van Rikken Jan.
De Kerststallenverzameling begon zo’n
dertig jaar geleden bij een bezoekje met
schoonzussen aan Utrecht. Daar werd een
glazen kerststalletje gekocht. De verzameling ontwikkelde zich eigenlijk heel geleidelijk, maar bestaat tegenwoordig toch wel
uit zo’n 250 exemplaren.

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.

Exact weet Tiny niet hoeveel het zijn, maar
de halve kelder van Europaweg 181 staat
vol. Normaal gesproken begint Tiny na
Sinterklaas met opbouwen, maar speciaal
voor Hej’t al heurd is ze dit jaar eerder begonnen. In het verleden zijn de kerststallen ook wel eens tentoongesteld, maar dat
was toch wel heel veel werk. De kerststallen komen uit de hele wereld. Familieleden
namen ze mee uit o.a. Argentinië, Afrika,
India, Amerika en Noorwegen en bij iedere
Sinterklaas komt er wel weer een nieuwe
bij.

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

Tiny vindt eigenlijk alle kerststallen mooi,
maar ze houdt ervan als ze een beetje grappig of gek zijn. Ook staan er het hele jaar
veel engelen in huis. De favoriete kerststal
komt uit Geert zijn ouderlijk huis. Een echte mooie ouderwetse kerststal, waar Geert
de stal bij heeft gemaakt.

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 2021:
Editie Maart - Deadline 15 feb
Editie Jun - Deadline 15 mei
Editie Sept - Deadline 15 aug
Editie Dec - Deadline 15 nov
*Edities en deadlines onder
voorbehoud
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KERSTSTALLEN
VERZAMELING

Aan de kerst vroeger thuis heeft Tiny
mooie herinneringen: dat ze met het hele
gezin vroeger, lopend door de kou, naar
de nachtmis gingen. Ook heeft ze mooie
herinnering aan kerst bij Geert zijn vader,
Rikken Jan, thuis. Na de nachtmis werd
daar met de hele familie een broodmaaltijd gegeten. Tiny bakte daar witbrood en
krentenbrood voor, die, nog warm, met
roomboter werd gegeten. Ook de kerststal
die vroeger in de kerk stond heeft ze nu in
haar bezit. Deze kerststal is haar ook zeer
dierbaar, ook omdat ze heeft geholpen met
het maken van deze kerststal. Een paar jaar
geleden werd deze kerststal bij de kerstmarkt op school verkocht en door dochter
Tanja daar voor haar gekocht.
Tegenwoordig viert Tiny kerst het liefst
met Geert, de kinderen en kleinkinderen. ’s
avonds naar de nachtmis en op één van de
kerstdagen lekker eten met elkaar. Elk jaar
wordt ook de All You Need Is love kerstspecial gekeken. Tenslotte heeft Tiny ook nog
een kerstwens voor Nieuw-Schoonebeek.
Ze wenst dat iedereen maar gezond en gelukkig mag blijven.
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NIEUW SCHOONEBEEK

EN DE NAM
In 1943 werd de eerste olie aangeboord in Schoonebeek, het
was bezetting tijd en men wist de
Duitse bezetter jaren om de tuin
te leiden en putten te saboteren,
waardoor deze niet wist dat er
zoveel olie onder Schoonebeek
zat. Het was een ware goudmijn,
zo zou later blijken.
Na de oorlog, tegen het eind
van de jaren 40 werden de eerste putten in bedrijf genomen

en werden steeds meer putten
aangeboord. Al naar gelang ging
men richting Nw Schoonebeek
en werd put 24 als eerste hier
geboord. Deze was gesitueerd
aan de Europaweg ongeveer
200 meter na de Koelveenweg
aan de linkerkant. De locatie was
ook de eerste put die in bedrijf
werd genomen met een zogenaamde AE Ja-knikker.
Van deze ja-knikker hebben er in

totaal een 100 tal gestaan.
Er werden steeds meer putten
geboord en het werd steeds duidelijker hoe groot het olieveld
wel was. En dat het veld helemaal tot in Duitsland doorliep.
Er werden ong. 190 putten geboord in Nieuw Schoonebeek. In
totaal zijn er meer dan 600 putten geboord in het Olieveld.
Om in Nieuw Schoonebeek al die
putten te bereiken en te onderhouden is er 5,8 Kilometer aan
Nam wegen aangelegd.
De laatste geboorde put aan
Nieuw Schoonebeker kant was
in de negentiger jaren. De put
lag op Koelveen, deze werd uitgerust met een wormpomp met
een roterende motor boven op
de Put.
Dit was geen succes en de put
werd dan ook gesuspendeerd.
Ook is er ooit naar aardgas geboord tot 1500 mtr diep, deze
put lag op het “Oosten”achter de
4|
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Fam B Levelink.
En was put 197 , echter deze put
was “droog” en is in de 80e jaren
opnieuw gesuspendeerd.
Nadat in 1996 het Olieveld is
gesloten en bijna in zijn geheel
is opgeruimd, kwam er ook een
eind aan de oliewinning in Nw
Schoonebeek.
Veel van de Nam wegen werden
eruit gehaald, meetstations opgeruimd en terug in cultuur gebracht.
Alles ging terug naar de eigenaren .
Er zijn nu nog ong. 15 observatie
putten, die nog met regelmaat
worden gecontroleerd.
De putten liggen aan de Veenschapsweg, Booveenweg, en
Stheemanstraat. De laatste is
achter Fam Platzer aan de grens
S109.
Bennie Büter.

PUTTEN EN
MEETSTATIONS
OM AL DE PUTTEN DiE PRODUCEREN EN DE OLIE TE VERPOMPEN
WERDEN ER ZOGENAAMDE MEETSTATIONS/POMPSTATIONS
GEBOUWD, OP NIEUW SCHOONEBEEK
WAREN DIT VANAF DE GRENS:
Pompstation 16
Achter Fam. Harbers
Pompstation 19
Achter Fam. G Schepers
Pompstation 236
Achter nieuwe boerderij Dirkes
Pompstation 18
Achter Fam. Wubbels nu Lubbers
Meetstation 8
Achter Fam Schepers
voor de Willms Boo
Meetstation 6
Achter Fa Wolken loonbedrijf
Meetstation 5
Deze lag aan de Pandijk
HEJ ‘T AL HEURD
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DE DORPSHOEVE
IN CORONATIJD
was in no-time uitverkocht,
Omdat het in mei niet door
kon gaan werd deze naar
Oktober verplaatst, maar
heeft nog steeds niet plaats
gevonden.

Een jaar geleden mochten wij de
sleutel in ontvangst nemen van
de Dorpshoeve 2.0.Na jaren voorbereiding konden we eindelijk
beginnen met inrichten. Nadat
er een aantal “Try-Out” feesten
waren gehouden is op 29 februari het gebouw officieel in gebruik genomen. Al vlot stroomden de reserveringen binnen en
genoten de vaste huurders van
het vernieuwde gebouw! Ook de
soos draaide inmiddels weer als
vanouds. Maar toen kwam ook
voor de Dorpshoeve corona om
de hoek en zorgde er voor dat
al de leuke dingen die op stapel
stonden geen doorgang konden
vinden. Vele jubileum feestjes en
familie dagen moesten gecanceld
worden. Er was een groot Bingo
festijn in mei gepland en deze
6|
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Ondertussen gaan we door
Inmiddels hebben we wel al
een eerste bijeenkomst gehouden met vrijwilligers die
zich hadden opgegeven bij
de opening. Er zijn al 3 groepen in het leven geroepen.
De eerste is een groep met
mensen die zich hadden opgegeven voor helpen in de
bediening en alles wat daarbij komt kijken(zaal klaarzetten etc.) De tweede groep
is een groep die dingen wil
gaan organiseren, of mensen wil helpen met organiseren. De laatste groep is
een klussen groep, zij doen
allerlei klusjes in en om het
gebouw. Zij, de “Dorpsfreubels” zijn inmiddels al vol in
bedrijf. Onlangs is door hen
op vakkundige wijze de opening boven de ingang voorzien van een dak.
Misschien heeft u al gezien dat
buiten ook al het nodige is gebeurd. Vanuit het project hadden wij nog
budget om het
buiten terrein
te
vernieuwen. Nadat de
Dorpsfreubels
de oude verharding
had
verwijderd kon
een plaatselijke loonwerker aan de slag
met het nieuwe plein. Het
is een prachtig plein geworden waar
hopelijk in de

nabije toekomst ook de nodige
activiteiten kunnen plaatsvinden.
Omdat er bij de verbouw van de
Dorpshoeve is gekozen om alle
ruimte zoveel mogelijk te kunnen benutten als gebruiksruimte
ontbreekt het aan opslagruimte
voor o.a. tafels en stoelen. Om
deze toch droog weg te kunnen
zetten is er gekozen voor een
buiten opslag. Tot onze vreugde
is deze in zijn geheel bekostigd
door de Dorpsraad/EOP, heel
veel dank daarvoor. Ook is door
de Dorpsraad een AED apparaat
aangeschaft en hangt in het pand
achter de uitgifte balie. Deze AED
is alleen bereikbaar als de Dorpshoeve geopend is.
De toekomst
Uiteraard hadden wij dit
eerste jaar heeeel anders
voorgesteld. Maar wij zijn
inmiddels gewend dat alles
komt met een lange adem,
dus daarom hebben wij het
vertrouwen in de toekomst
van onze Dorpshoeve!
Wanneer u een ruimte wilt
reserveren of u zich wilt opgeven als vrijwilliger kan dit
via de mail: dorpshoeve@
nieuwschoonebeek.com

GROETEN VAN

NICOLIEN BOLMER-ANBERGEN
Mij is gevraagd een stukje
te schrijven als “oud Nieuw
Schoonebeker “.
Mijn naam is Nicolien Bolmer-Anbergen. We woonden (naar mijn
licht bevooroordeelde mening)
op het mooiste plekje in Nieuw
Schoonebeek (Europaweg 91)
met een “hele grote winkel” die
druk werd bezocht na sluitingstijd.
Er viel altijd wel iets te beleven
met de buurmeisjes, neefjes en
nichtjes die kwamen spelen. En
natuurlijk helpen in de winkel,
na schooltijd boekjes halen bij
klanten en boodschappen weg
brengen op de fiets. Na de lagere
school ben ik naar de huishoudschool en daarna de INAS gegaan
in Coevorden. En dan wordt er natuurlijk van je verwacht dat je aan
het werk gaat in de zorg! Ik ben
begonnen in “de Horst” in Emmen

, waar ik de opleiding “Ziekenverzorgende” heb gedaan .
In 1984 ben ik getrouwd met
Bertus Bolmer. We hebben zes
jaar in Coevorden gewoond.
Bertus kreeg een baan in Zwolle
en moet regelmatig voor zijn
werk naar Arnhem en Den Bosch
dus was het verstandig een plekje
te zoeken in de buurt van Zwolle,
mooi centraal.
In 1991 zijn we verhuisd naar
Dalfsen. We hebben drie dochters die van Coevorden niets
meer weten . Ze waren 2 en 3 jaar
toen we naar Dalfsen gingen verhuizen. Nu wonen we al weer 30
jaar in Dalfsen. Door mijn werk in
“de Rosengaerde” heb ik er aardig wat mensen leren kennen en
natuurlijk doordat de kinderen in
Dalfsen op de basisschool zaten.
Mijn
familie
in
Nieuw
Schoonebeek blijft erg belangrijk

en het blijft voor mij altijd een
mooie en speciale omgeving. Ik
geniet bijvoorbeeld erg van al die
mooie oude foto’s op FB pagina
“oud Nieuw Schoonebeek” daar
ben ik speciaal voor op facebook
gegaan!
Inmiddels zijn de kinderen uitgevlogen en zijn we weer met
ons tweeën. Hoewel het wel een
zoete inval is met regelmatig bezoek uit Groningen, Nijmegen en
Vledder (waar onze kinderen nu
wonen)!
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ik sinds 7 weken oma ben
van Mayra! Nooit gedacht dat het
zo leuk is om Oma te zijn! En natuurlijk oppas Oma, dat is alleen
de lusten en niet de lasten volgens velen.
Vriendelijke groet Nicolien.

BEN OF KEN JIJ IEMAND DIE EEN
“GROETEN VAN” ARTIKEL WAARDIG
IS? STUUR DAN EENS EEN MAILTJE
NAAR HEJTALHEURD@LIVE.NL
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MEMORABELE EDITIE FOLK AN DE GRUPPE

LUUSTERN VEUR ‘T DUUSTERN

FOTO DOOR: MARIËLLE HENSUMS
Corona kreeg FadG d’r nie onder. Er
moest echter heel wat water door
het Schoonebeeker Diep voor LvD
van start kon. Grote vragen waren
natuurlijk: kunnen wij een festival
neerzetten dat én coronaproof is,
én haalbaar is, én die de zeer bijzondere sfeer van FadG heeft én
waar de mensen met vertrouwen
naar toe gaan. En willen wij dat als
organisatie???
We noemen even wat speciale acties zoals bv.:
• Aantal bezoekers verlagen van maximaal
900 naar max. 300 per dag
• begroting behoorlijk teruggeschroefd
• uitbreiding van één naar twee festivaldagen.
• organiseren van artiesten en vrijwilligers
voor 2 dagen
• van een mobiel swingend festival naar
een sitting event
• bediening aan tafel
• inrichting van een coronaproof festivalterrein
• draaiboek met 54 pagina’s
• intensieve samenwerking met de gemeente

Na veel overleg, hebben we met
elkaar ja gezegd. Uiteindelijk hebben slechts 350 gasten ons festi8|
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val bezocht. Maar ondanks tegenvallend aantal bezoekers is het
toch een onvergetelijk festival
geworden.
Je komt gewoon binnen op het
mooiste terras van de wereld. De
nazomerzon schijnt uitbundig
door de grote bomen. De authentieke Rollin’ Stage schept muzikale verwachtingen. Achter de
coulissen staan de muzikanten te
trappelen, zij hebben al maanden
niet gespeeld. Het publiek is goed
gestemd, ook al tijden niet naar
een concert geweest. De bar, de
keuken en de bediening zien er
top uit, evenals de wc-dames en
het programma voor de kinderen.
Op zaterdag 18 september 15.00
uur geeft spreekstalmeester Robert het startschot veur LvD
Als eerste band treedt op Reminder. De band sleept ons acuut
200 jaar terug in de tijd. 4 heren
gehuld in antieke kostuums van
Amerikaanse pioniers bespelen
banjo, mandoline, viool, contrabas
en gitaar. Progressieve bluegrass
golft door het bos. Hun opzwepende samenzang in nummers als
Waterbound, Reuben’s Train en
The Cuckoo krijgt veel response.

Reminder verzorgde 3 fantastische optredens. Hilarisch was
de uitvoering van Chicken Pot
Pie op zondag. Minutenlang
klonk in samenzang kukeleku op
LvD. Waarschijnlijk geïnspireerd
door hun verblijf op B&B Hühnerhof. Ook bijzonder was hun
oefensessie zondagmorgen op
het terrein. Wonderschone live
bluegrass tijdens de schoonmaak.
Dan is het de beurt aan Mercy
John. Zijn stem klinkt als een
nieuwe ster uit de Amerikaanse
rootsrock. Niets is minder waar.
Hij komt van het Brabantse
platteland. Zijn roem als medeschrijver van Danny Vera’s
megahit Roller Coaster is hem
vooruitgesneld, hij was o.a.
verantwoordelijk voor de gitaarlicks. De mooie rootsrock
liedjes steken fijn in elkaar. Tom
Petty en Bruce Springsteen zijn
in de buurt maar worden zeker
niet klakkeloos gekopieerd. De
authentieke relaxte stem zorgt
voor de slagroom op de taart.
Robuuste radiorockers als Bullets For Sale en het Waylon-achtige Enemy Fire worden afgewisseld met mooie rustige ballades.
In Come Over Tonight loopt de
relatie niet op rozen en dat hoor
je terug in de vlijmscherpe gitaren. Meestergitarist Thuur On-

rust raakt je tot in de kleinste vezels van je lijf. Kirsten Boersma is
verantwoordelijk voor de warme
Hammondklanken en zingt met
John het waanzinnige duet Good
Night Good Night. De gedreven
bas van Tom Zwaans en de strakke dwingende drum van Lynyrd
Dennissen zorgen voor een zeer
solide basis. LvD heeft twee keer
zwaar genoten van de eredivisie
in de Americana. Het was om te
janken, zo mooi.
Isa Zwart zorgt voor een dromerig
optreden met een aardig randje
vuur. De Drentse fee is geladen
met soul. Als Drents toptalent had
Isa direct aansluiting met het publiek. Ze werd verwelkomd met
een luidkeels Isa, Isa, Isa. Diverse
mooie liedjes zweefden door het
bos. In I Remember bezong ze de
verraderlijke liefde. We waanden ons op ontdekkingsreis in
de ruige natuur van Australië in
het prachtige liedje Byron Bay.
Het Nederlandstalige Even Alleen zorgde voor vertedering. Met
de cover I’m Sexy And I Know It
oogstte ze veel bijval, samenzang
en een glimlach op vele gezichten. Ze zorgde voor kippenvel bij
haar versie van Michael Jacksons
Billie Jean. De band weet zich ook
goed te verkopen. De rustige bas
van Jelle van Pijl, de bescheiden
gitaar van Geosy Kleefman en de
steady drums van Lennard Davers
zijn verantwoordelijk voor de extra peper die de muziek van Zwart
nodig heeft.
Judy Blank heeft er veel zin in.
Weer optreden voor een echt publiek is toch wat een performer
het liefst doet. Hoewel nog erg
jong heeft zij met haar prachtige
stem al veel hoogtepunten op
haar naam staan. Diverse grote
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festivals in Nederland en Amerika en nu op FadG. Er staat hier
een supertalent op het podium.
Eerst feliciteert Judy LvD met dit
geweldige festival en complimenteert ze de organisatie dat zij in
Corona-tijd haar nek uitsteekt.
Dan gaat ze van start met 1995,
haar geboortejaar. Hierin zingt ze
Maybe I Grow Old With You. Haar
partner Stefan Wolfs staat ernaast
en begeleidt haar op zijn Gibson
gitaar. Ze neemt ons mee op reis
door haar leven. Haar verblijf in
Nashville en de daar geboren
prachtige vertolking van Dylan’s
song Buckets Of Rain. Het ingetogen Unbroken zingt ze loepzuiver met Wolfs op de Gibson. Judy
toont in het nummer Goldmine
dat ze ook lekker kan rocken. In
het jazzy What It Is toont de fantastische zangeres opnieuw haar
geweldige stem. Na de fraaie
ballade Angel In Me genieten we
van het mooie ingetogen liedje
Pretty Far, zij alleen met haar gitaar en verbijsterend mooie zang.
De nachtegaal uit Utrecht wordt
beloond met een staande ovatie
en hier en daar een traantje over
zoveel vocale schoonheid.
Waardig afsluiter van LvD is zowel op zaterdag als zondag Tom
Cherry and The Sinners. Country meets Rockabilly. De geesten
van Johnny Cash en Waylon Jennings waarden weer door Pastoor Sien bos. Twan Kersten, 1.60
m hoog, getooid met vetkuif en
cowboypunters, gewapend met
gitaar en peuk tussen de snaren,
knalt samen met zijn Sinners Folsom Prison Blues op FadG. Jesse
van der Heijden, alias The Wolf,
met zijn staande bas ziet iedere
hoek van het podium. Rockabilly
Richard Sengers stampt als een
denderende locomotief op zijn

drumstel. De gierende gitaar van
Rex Adriaansz maakt het kwartet
compleet. Onder de bomen wordt
Luustern veur’t Duuster een dampende Amerikaanse kroeg. Helaas
moeten we blijven zitten bij klassiekers als Fortunate Son, Rock
& Roll Ruby, Hurt, Do you Think
of Me, Rock This Town en House
of The Rising Sun. Gastzanger
en Drents toptalent Rik Vinke uit
Schoonebeek verzorgde samen
met Tom Cherry een geweldige
uitvoering van Big River. Knallende afsluiter was de AC/DC-klassieker Highway To Hell. Staande,
met stoel an de kont en pas op
de plaats ontstond een spontane
Coronaparty. Pfoeoe, zwaar genieten.
Folk an de Gruppe, Luustern veur’t
Duustern was een zeer gevarieerde en uitgebalanceerde editie
van hoge kwaliteit. Het was veel
werk, met te weinig publiek, maar
zeer de moeite waard.
Ondanks artiesten en publiek uit
alle windstreken van Nederland
is alles veilig verlopen. Er is ons
gelukkig geen enkele besmetting
ter ore gekomen die via FadG zou
zijn opgelopen.
Ook hadden we positieve ervaringen met het grote gezellige terras
en het tweedaags festival. Misschien iets voor volgend jaar.
Het doet verlangen naar september 2021. Met de huidige positieve ontwikkelingen voor een
vaccin hebben we serieuze hoop
dat er weer een mooi Folk an de
Gruppe an zit te komm’.
Zie YouTube om vast warm te lopen.
Wees voorzichtig en blijf gezond,
Lust For Life!!
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LIVE UITZENDING

THUISKIJKERS

V.V. SCHOONEBEEK1 - TITAN1
Het was zondagmiddag 2 uur,
bord op schoot en Schoonebeek
1 op de TV... Op zondag 11 oktober kon het.
Door de Corona-perikelen mocht
er geen publiek aanwezig zijn op
sportpark “De Gruinte” en het eerste elftal van de vv Schoonebeek
moest thuis aantreden voor de
topper in de vierde klasse D tegen Titan. Dit is een wedstrijd die
normaal gesproken veel publiek
trekt, maar dat was deze keer dus
niet mogelijk. Het bestuur, samen
met enkele goed meedenkende
leden, heeft toen bedacht om de
wedstrijd via een “livestream”
beschikbaar te maken voor de
supporters.
Een fantastisch idee, maar wie
ging het uitvoeren? Het werd bij
de technische mensen neergelegd om een oplossing te bedenken. De eerste oplossing die werd
getest, was een livestream via
Facebook. Maar tijdens het testen
bleek deze livestream vaak vast
te lopen. Dus werd er naar andere
opties gekeken, en uiteindelijk
bleek de livestream via Twitch de
meest stabiele.
Het volgende probleem waar tegen aan gelopen werd was de
WIFI-verbinding. Deze bleek niet
sterk genoeg om bij de koffie unit
te kunnen komen. Dus werd er
gekeken wie er de meeste MB’s

in zijn bundel over had, zodat dit
probleem ook weer getackeld
was.
Technisch was dus alles voor elkaar, maar er was nog niemand
gevonden om dit alles te gaan
filmen. Uiteindelijk bleken de geblesseerde selectiespelers Dillan
Schulte en Stijn Schepers bereid
om de wedstrijd te filmen.
Via de social media werden de
supporters op de hoogte gebracht
dat de wedstrijd tegen Titan via
een livestream te volgen was:
Schoonebeek 1 - Titan 1 live volgen?
Dat kan vanmiddag via https://m.
twitch.tv/vvschoonebeek
Klik/druk dan op “Niet nu”. Vanaf
het moment dat we beginnen met
filmen kun je inschakelen naar de
live stream van deze wedstrijd.
Veel plezier met kijken gewenst!
NB. Het is de eerste keer dat we
dit doen dus dat is voor ons ook
even wennen.
Alles was dus geregeld, de wedstrijd en de livestream konden beginnen. Op het sportpark was dus
geen publiek aanwezig, alleen
de spelers, begeleiding, scheidsrechter met zijn assistenten, een
scheidsrechter rapporteur,
twee bestuursleden, een barman en
de
cameramannen. Buiten het hek
stond nog wel
een
blauw
busje
met
daarin
twee
Titan-supporters.
Om
precies
twee uur floot
de
scheidsrechter voor
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De advent vieringen die we
vanaf november in de klas vieren
hebben het thema: Kleine uil
wordt wijs. Kleine Uil wil graag
weten hoe hij naast slim ook wijs
kan worden. De grote Wijze Uil
geeft hem een opdracht om op
zoek te gaan naar de donkerste
plek op aarde. Kleine Uil vindt
verschillende donkere plekken
zoals een schoorsteen, een kerk
en een boerderij. Maar elke keer
blijkt dat deze plekken toch niet
zo donker zijn zoals ze eerst
lijken. Uiteindelijk eindigt kleine
Uil bij een donkere stal waar
kindje Jezus geboren wordt. En
daar leert de kleine Uil dat je
zelfs op de donkerste plekken
liefde en warmte kunt vinden.

De uitzending heeft uiteindelijk
134 volgers gehad, zodat de wedstrijd in vele huiskamers te zien
was. De totale uitzending heeft
ongeveer 35 MB gekost, waarvan
19 in Nederland en 16 in Duitsland. En leverde vele tevreden
supporters en twee doorweekte
cameramannen op. Mochten de
Corona-perikelen zich zo ontwikkelen dat er weer gevoetbald
mag worden zonder publiek, dan
is een livestream zeker weer een
optie om de wedstrijd bij de supporters thuis te brengen.

De livestream was mogelijk
door de “cameramannen” Dillan
Schulte en Stijn Schepers die bovenop de koffie-unit de beelden
naar de huiskamers streamden,
bedankt mannuh

GERARDUS MAJELLA

Dit jaar kunnen wij het kerstfeest
op school niet vieren zoals we
dat gewend zijn. Op de planning
stond dit jaar een kerstviering/
musical in de kerk maar dat kan
helaas niet doorgaan in verband
met de maatregelen vanwege
het Coronavirus.

het begin, en tevens werd de
livestream de ether ingeslingerd.
De cameramannen wisselden elkaar af en legden de wedstrijd op
professionele manier vast. Halverwege de eerste helft begon
het zachtjes te druppelen, en hoe
langer het duurde hoe harder het
begon te druppelen. Op een gegeven moment hield het op met
druppelen en begon het gewoon
keihard te regenen. In allerijl
werd een parasol en visparaplu
opgezet om Dillan en Stijn droog
te houden. Het tikken van de regen op de paraplu’s werd ook live
meegestreamd de huiskamers in.
In de rust werden beide heren
weer opgewarmd en voorzien van
de nodige versnaperingen, zodat
ze de tweede helft er weer tegenaan konden.

Over de wedstrijd zelf kunnen we
kort zijn, want die heeft iedereen
via de livestream gezien; in de 1e
helft Titan was beter en kwam
dan ook verdiend op voorsprong.
In de 2e helft was Schoonebeek
beter, zelfs met 10 man (rood
voor Mike Stam), en werd een verdiend gelijkspel behaald. In de allerlaatste seconden had Jan Willem de winst op de schoen, maar
hij schoot naast.

CORONAPROOF KERST VIEREN OP DE
is op kosten van de ouderraad,
helaas kan de ouderraad ons
dit jaar niet helpen vanwege de
maatregelen. We willen graag
de ouderraad bedanken omdat
ze ondanks deze lastige periode
ons altijd blijven helpen.
Er is een broodmaaltijd met
lekkere kersthapjes. We maken
de klas gezellig met lichtjes en
er staat een mooie kerstboom
in de klas. De aula is altijd
prachtig versierd met een grote
kerstboom, een kerststal en vele
lichtjes. Dat zorgt ervoor dat we
tijdens de advent vieringen al
helemaal het kerstgevoel krijgen.
We hopen dat de kinderen,
ondanks de maatregelen, toch
een fijne adventstijd en een
liefdevol kerstfeest beleven op
school.
De Gerardus Majella school
wenst iedereen fijne feestdagen
en een gezond 2020!

Daarnaast gaan we dit jaar een
gezellig kerstetentje in de klas
organiseren. De kerstmaaltijd

KERSTKAARTENACTIE

WOONZORGCENTRUM ZWARTE RACKER

(WEER) EEN

JAKNIKKER
IN ONS DORP?

We zagen in het Dagblad van
het Noorden een artikel over de
zoektocht naar een jaknikker.
Bennie Buter vertelt er ons
graag over als er meer zaken
duidelijker zijn. Wordt op de
voet gevolgd dus!

Weet je nog, vroeger? Stapels met
(handgeschreven) kerstkaarten
op de mat, die na het lezen
aan een waslijntje door de
woonkamer werden gehangen.
De lijn werd iedere dag een beetje
voller met lieve kerstgroeten en
nieuwjaarswensen van vrienden,
buren en familie.

Wij roepen dan ook iedereen
op om een kerstkaart te sturen,
zodat wij hopelijk door de hele
huiskamer kerstkaarten hebben
hangen rond de kerstdagen.
___________
Deze kunt u sturen naar:
Woonzorgcentrum
Zwarte
Racker
Europaweg 132
Tegenwoordig lijkt het sturen 7766 AP, Nieuw-Schoonebeek
van
papieren
kerstkaarten
bijna uitgestorven. Desondanks U kunt ze ook zelf bij ons in de
zouden we dit gevoel graag GELE brievenbus stoppen.
opnieuw willen creëren voor ______________
onze bewoners, die hun familie
en vrienden een stuk minder
zien vanwege het coronavirus.
HEJ ‘T AL HEURD |
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VERBOUWINGEN BIJ

IJSVERENIGING DE SCHEUVEL
Graag zouden we jullie meenemen
in de veranderingen van de afgelopen jaren.
IJsbaanvereniging de Scheuvel heeft
de afgelopen jaren namelijk niet stil
gezeten. Om te beginnen is het dak
van de kantine gerenoveerd. Bestuursleden en vrijwilligers hebben
dit samen voor elkaar gekregen. DNN
(dak systemen Noord-Nederland)
heeft het materiaal voor ons beschikbaar gesteld voor een gereduceerde
prijs. Hier zijn we zeer content mee.
Jan Uneken en Wilfred Huser hebben
ons hierbij geholpen, waarvoor onze
dank. Daarnaast hebben we de keuken en de sanitaire ruimtes voorzien
van betonvloeren. De dames- en herentoiletten zijn compleet vernieuwd
zodat je ook daar weer hygiënisch je
boodschap kan doen. Hierbij hebben
we hulp gekregen van Gienus Heegen. Hiervoor dank!

De houten kozijnen waren ook aan vervanging
toe. Deze zijn begin van 2020 allemaal vervangen
door kunststofkozijnen. Dat werd mede mogelijk
gemaakt door een donatie van dorpsbelangen. De
laatste maanden heeft u misschien ook het een en
ander gezien in de kantine, want er werd weer volop
geklust. Er is een compleet nieuw systeemplafond
aangebracht. Deze is voorzien van ledverlichting dat
aangelegd is door André Herbers. Ook André willen
we graag bedanken hiervoor. Het bestuur kan veel,
maar zonder vrijwilligers staan wij ook nergens. Het
onderste deel van de muren is voorzien van nieuwe
isolatie met daarover lambrisering. Voor het bovenste deel van de muren zijn we nog in beraad. Hier
komt hoogstwaarschijnlijk een vliesbehang op.
‘T AL HEURD
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Verder zijn er nog een aantal schilders klussen in
de kantine. Wanneer alle klussen die hierboven genoemd afgerond zijn, komt er een nieuwe vloer in
de kantine. Buiten moeten enkele lichtmasten voorzien worden van nieuwe kabels en dan is het jaar
eerst weer vol.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de leden
(jullie) van ijsbaanvereniging de Scheuvel. Die ondanks de slechte (warme) winters ons toch blijven
steunen. Hiervoor onze hartelijke dank!
Het Bestuur
Hendrik Jan Koers (voorzitter), Bennie Conen (penningmeester), Harry Schepers (secretaris), Ton Roosken, Adrie Jonker, Fränk Steffens, Rene Overberg.
HEJ ‘T AL HEURD |
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OMDAT HET FANTASTISCH IS

DE ORGELVERZAMELING

VAN BEN WUBBELS
Mijn naam is Ben Wubbels,
getrouwd met Marion en we zijn
de ouders van Marjolein, Sander,
Jeroen en Robert.

Toen ik nog op de lagere school
zat was meester Renardus de
directeur van de school, hij werd
opgevolgd door frater Besseler.

We zaten toen in de 5de klas.
Meester Renardus was muzikaal
aangelegd en ook in het bezit
van een uitstekend gehoor.
Hij vond het belangrijk dat de
kinderen kennis konden maken
met muzikaal onderwijs. Dit hield
in dat we 2 jaar lang blokfluitles
volgden. Diegene die verder
wilde met muziek konden dit
doen op een muziekinstrument
waar je hart naar uitging.
Voor mij was dit instrument
het orgel, en mijn voorkeur was
klassiek orgelspel en later kwam
het Hammondorgel voorbij. Voor
met name A wither Sade Of Pale
van Procol Harem en niet te
vergeten Time is Tight van Booker
T and the MGs. Tot op de dag van
vandaag geweldige muziek!
In de 12 jaar dat ik orgelles
had ben ik begonnen met het
kerkorgelspel. Eind jaren 80
heb ik in Groningen koordirectie
gevolgd, wat me uitstekend te
pas komt voor het zelf dirigeren
van koren. Het Mathiaskoor in
Schoonebeek dirigeer ik al 32
jaar, en het Bernarduskoor uit
Emmen dirigeer ik nu 29 jaar.
In de tijd dat onze vader overleed,
dat was in 1975, ben ik direct
begonnen te melken en na de
MAS heb ik samen met mijn broer
Paul de boerderij in maatschap
voortgezet. Na 43 jaar gemolken
te hebben en de kinderen andere
dingen ambieren dan boer zijn, is
de boerderij uiteindelijk verkocht
aan Mark en Arlien Lubbers.

‘T AL HEURD
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HET REE

DE OF HET REE
Mocht u aan tafel om een gespreksonderwerp verlegen zitten, dan kunt u het misschien eens hebben over het lidwoord dat
bij ree hoort. Volgens het Groene Boekje
mag je zowel ‘de’ als ‘het ree’ zeggen. Van
Dale noemt ook beide opties maar vermeldt erbij dat ‘het ree’ typisch jagerstaal
is. Daaruit kunnen we opmaken dat minder
vuurgevaarlijke lieden het vaker over ‘de
ree’ hebben.

CAPREOLUS CAPREOLUS

U KRIJGT EEN AANRIJDING
MET EEN REE; WAT NU?
Hopelijk bent u er zelf goed afgekomen en is de schade tot het
blikwerk beperkt gebleven.

Niet zelden wordt er een ultieme
uitwijkpoging gedaan om een
aanrijding te vermijden met soms
ernstige gevolgen voor de bestuurder en/of mede weggebruiker. Meestal vindt zo’n aanrijding
in het landelijke gebied plaats
en is het in een split-second gebeurd, je had niet eens tijd om te
reageren !
Als u van de eerste schrik
bekomen bent en u en uw
auto, staan veilig langs de
kant van de weg, kijk dan of
u het aangereden dier ziet
liggen. Als u het dier vindt,
of niet vindt, in beide gevallen is het belangrijk dat
u de plek zo nauwkeurig
mogelijk markeert. Dit kan

Dat het ree jagerstaal is, is in lijn met het
lidwoordgebruik bij haas en patrijs: heeft
de gewone sterveling het over de haas en
de patrijs, de jagende medemens noemt
die dieren het haas en het patrijs. Ook
mensen met een aanpalend profiel, zoals
boswachters, hebben het vaak over het
ree. Net als culinaire auteurs en beroepskoks (‘Het ree dat je bij ons op het bord
krijgt, liep gisteren nog rond in het bos.’),
maar die doen dan ook vaak direct zaken
met jagers en nemen wellicht hun taal over

ouderwets met een lint of zakdoek, een huisnummer of eventueel een hectometerpaaltje noteren. Tegenwoordig is het met de
mobiele smartphone eenvoudig
om de locatie te delen.
Vervolgens meldt u het ongeval
bij de politie, of de dierenambulance. U kunt ook rechtstreeks
bellen met de valwild coördinator
van de provincie Drenthe, deze
is 24/7 bereikbaar onder 0619240555. Aan de hand van uw
gegevens zal hij de vrijwilligers
van de Wild Beheer Eenheid van
het betreffende gebied inschakelen.
Nieuw Schoonebeek, Weiteveen,
Schoonebeek en een gedeelte
van Coevorden vallen onder de
WBE “de Grensstreek.” Bovengenoemde vrijwilligers zullen
trachten om het gewonde dier,
eventueel met behulp van een
zogenaamde zweethond (speur-

TROUW:
TON DEN BOON23 DECEMBER 2017, 12:19

hond), op te sporen en indien nodig uit het lijden te verlossen.
De reeën populatie groeit, van
ca. 3000 in 1935 tot ruim over de
100.000 in 2020. Naar schatting
vinden er ongeveer 10.000 aanrijdingen plaats met wilde dieren
(hert, ree, wild zwijn). Enkele preventieve maatregelen zijn o.a. het
in kaart brengen van de hotspots
en de verkeersmaatregelen daar
op aanpassen, plaatsen van wildspiegels en populatiebeheer.
Populatiebeheer van het ree is
een provinciale aangelegenheid.
Ecologen bepalen de draagkracht
van het gebied van de betreffende WBE. M.a.w. hoeveel reeën kunnen er maximaal leven in
dat gebied zonder dat er sprake
is van bijvoorbeeld schade aan
landbouwgewassen of dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.
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De Jagers tellen de reeën, daartoe
wordt het WBE gebied onderverdeeld in een aantal telgebieden.
Deze tellingen vinden drie keer
per jaar plaats.
De uitkomst van de tellingen worden verwerkt in een, door de WBE
gemaakt, Reewild beheerplan.
Dit beheerplan wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Fauna
Beheer Eenheid.
Deze bestaat onder meer uit afgevaardigden van Staatsbosbeheer, Drents Landschap, LTO, Natuur en Milieu Federatie en de
Nederlandse Jagers Vereniging.
Als het plan wordt goedgekeurd
verleent de provincie ontheffing
aan de WBE, d.w.z. dat de WBE
permissie wordt gegeven voor
afschot van een bepaald aantal
reeën.

Het is aan de reewild jager om aan
het, door de WBE aan hem toegekende, aantal te voldoen. Hij zal
zijn uiterste best daar voor moeten doen, m.a.w. het is zeker niet
vrijblijvend. Na afschot wordt een
loodje aan het dier bevestigd en
is een melding in het FaunaRegistratieSysteem verplicht. In deze
melding wordt o.a. de exacte
plaats van afschot, het tijdstip, de
geschatte leeftijd en eventuele
bijzonderheden van het dier aangegeven.
Vanaf het moment van de afschot
melding heeft de reewild jager
een toonplicht van 24 uur. Dat
betekent dat hij het dier gedurende 24 uur paraat moet hebben
voor een eventuele controle van
een daartoe aangesteld persoon,
meestal is dat een Buitengewoon
Opsporings Ambtenaar van de

provincie.
Dat er verschillend over de jacht
of wildbeheer wordt gedacht is
wel duidelijk en zelfs ook wel begrijpelijk, maar ik hoop dat uit bovenstaande uitleg blijkt dat wildbeheer anno 2020 meer behelst
dan domweg met een geweer
door het veld te lopen. Immers,
het schot is een bijkomstigheid,
de observatie, het jaarrond, het
meest fascinerende! De jager
mag oogsten als het verantwoord
is, hij moet koesteren wat hem
dierbaar is en moet beschermen
datgene wat kwetsbaar is.
Waidmansheil,
Jos Germes
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ZINGEN MET

MIKE M

In de vorige editie
van Hejtalheurd zag
u in de rubriek Wie
staat er op de foto?
een foto van kinderen van Viva la Musica
rondom de zanger
Mike M. De winnaar is
Corry Stoffers. Zij was
één van de goede inzenders en kan voortaan pronken met de
Hejtalheurd tas.
We hebben bij juf
Marja Horstman Berens nagevraagd hoe

het kwam dat onze
Viva la Musica een
lied en een heuse clip
op mochten nemen
met de Dalense zanger Mike M.
Marja Horstman Berens;
“We zijn destijds benaderd door Jan Zwaneveld. Hij zette zich
in voor Yojana Projecthulp India. http://
www.yojana.nl
Hij zocht een kinderkoor om samen met
Mike M (waarom Mike

M gekozen is weet
ik niet) een lied op
te nemen voor een
cd/dvd. Het lied dat
we hiervoor moesten instuderen was
‘De glimlach van
een kind”. De songtekst is iets aangepast.
Via internet kwam
hij bij ons koor, er
waren niet zoveel
kinderkoren in de
regio.
Met de verkoop van de cd/dvd
werden projecten tegen kinderarbeid gesteund in India.
Het was voor kinderen die onder
erbarmelijke omstandigheden in
ijzerertsmijnen moeten werken.
Project Yojana kan ze op die manier onderwijs bieden.
We hebben heel veel geoefend
op school. De opnamedag was op
een zaterdag en ik weet nog dat
de kinderen erg onder de indruk
waren van de camera’s en microfoons... dit kun je ook goed zien in
de clip, hele serieuze gezichten.
Bij de lancering van het lied werd
er op een zondagmiddag een benefietgala/actiemiddag georganiseerd. Dit was bij zalencentrum
Party Oase in Emmen. Ook om
extra geld in te zamelen voor het
project in India.
Hierbij traden veel lokale artiesten op, zoals Janneke de Roo en
Gerard Schoonebeek.
Om bij dit optreden als koor een
beetje leuk voor de dag te komen,
kregen we van het bestuur van
Viva la Musica een blauw t-shirt
met de naam van het koor erop.
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Destijds is het opgenomen lied
veelvuldig op de lokale radiozenders gedraaid.
Het was een leuke belevenis voor
de kinderen, maar ook voor mij!”
We vroegen Marja of zij weet of
Mike M nog steeds optreedt: “Ik
heb geen idee hoe het met Mike
M is. Eigenlijk ook weinig van gehoord daarna.
De twintigers van nu hebben er
eveneens goede herinneringen
aan. De spannende opnamedag;
omdat het wel heel goed moest
zijn moest het regelmatig weer
opnieuw gezongen worden.
Maar ook de zondag in Emmen,
waarbij ze écht moesten optreden op een groot podium, met
Mike M en andere echte artiesten
en publiek, weet menig koorlid
zich nog te herinneren.
Ook jongere broertjes en zusjes
die mee “moesten” hadden een
leuke dag; even luisteren naar
ons koor en dan lekker buiten
spelen op een groot springkussen. Lotte Driehuizen had wel een
heel mooie dag! Zij had een ont-

moeting met de enige echte Mike
M. Hij hielp haar als ware held
van het springkussen terwijl die
inzakte!
De clip, die te vinden is op youtube Een glimlach van een kind
- Mike M - YouTube wordt in de
late uurtjes in de Spinde nog regelmatig opgezocht en tot groot
vermaak van de aanwezigen luidkeels meegezongen. Er is ooit een
filmpje van deze “kroeghit” naar
Mike gestuurd, maar tot op heden
heeft hij daar nog niet op gereageerd.
Hopelijk zijn er veel kinderen in
India geholpen door de verkoop
van de cd/dvd.
De glimlach van kind! Om nooit te
vergeten.
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OUD PAPIER
UPDATE

Al jaren wordt er in Nieuw
Schoonebeek maandelijks op de
laatste zaterdag van de maand
oud papier opgehaald. De opbrengst is voor de basisschool. Dit
jaar heeft er een wijziging plaats
gevonden. Hoe en waarom heeft
deze wijziging plaats gevonden
en hoe gaat het met oud papier in
2021?
Het oud papier werd tot en met
augustus 2020 maandelijks opgehaald door Virol, in samenwerking
met de ouders van schoolgaande
kinderen. Er wordt op zaterdagmorgen op 9.00 uur gestart vanaf
de basisschool. Er staan 2 tot 3
ouders op de kraakwagen die helpen het oud papier in de wagen te
‘T AL HEURD
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gooien. Ook staat er een vaste papiercontainer bij school, die elke
2 maand door ouders van schoolgaande kinderen wordt geleegd.

sint Maarten optocht, sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, paasviering, koningsspelen, schoolfeest en schoolreis.

De opbrengst van de oud papier
inzameling is voor de oudervereniging van de basisschool. Alle
ouders van de Gerardus Majella
school kunnen deel uitmaken van
de oudervereniging. De oudervereniging probeert de belangen
van de kinderen op school te behartigen. De oudervereniging ondersteunt de school met een aantal dingen. Hierbij moet u vooral
denken aan:

2. verrichten van hand– en spandiensten. Bijvoorbeeld tijdens de
jaarlijkse schoonmaak en klussenavond wordt er door een grote
groep ouders schoon gemaakt in
de school en
reparatiewerkzaamheden
verricht.
3. aankoop en plaatsing speeltoestellen op de buitenspeelplaats.

1. Ondersteuning en begeleiding
van activiteiten. Denk hierbij aan

4. Zorg dragen voor de inzameling
van oud papier en oud ijzer (1x
per jaar in oktober) in het dorp.

5.Belangenbehartiging voor ouders en kinderen.
Als geldmiddel heeft de oudervereniging de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderbijdrage is op
onze school erg laag. Dit bedrag
kunnen we laag houden door de
inzameling van oud papier en oud
ijzer.
Sinds een aantal jaren speelt het
probleem van afnemende vrijwilligers een rol bij de inzameling
van oud papier. Dit komt mede
door de krimp van het aantal kinderen op school en het elders wonen van ouders. Momenteel hebben we rond de 90 kinderen van
55 gezinnen op school. Dit aantal
zal de komende jaren afnemen.
Na een lange zoektocht en vele
vergaderingen van de ouderraad
en veelvuldig contact met Virol en
Area hebben we getracht de oplossing voor het afnemende probleem van vrijwilligers te hebben
gevonden in de plaatsing van 1 of
2 vaste containers 1x per maand
bij de basisschool. Bij de plaatsing hebben vele plekken in het
dorp onze aandacht getrokken.
Denk hierbij aan parkeerplaats
sporthal en parkeerplaats kerk.
Plaatsing bij de sporthal of kerk is
momenteel niet mogelijk, omdat
we hiervoor vergunningen nodig
zijn. Na een proef van 3 maanden
en de vele reacties uit het dorp;
zowel positief als negatief hebben we besloten om vanaf januari
2021 weer te starten met de inzameling van oud papier door middel van kraakwagens. We hebben
hiervoor groen licht gekregen van
Area en Virol. Vanaf januari 2021
wordt maandelijks het oud papier
weer op de laatste zaterdag van
de maand gehaald. Dit wel met
uitzondering van de maand juli.

In eerste instantie worden de vrijwilligers voor het ophalen van
oud papier en het leeg halen van
de vaste container bij school onder de ouders van schoolgaande
kinderen gezocht. Mocht u willen
meehelpen met het ophalen van
oud papier, ondanks dat u geen
kinderen op de basisschool heeft
bent u ook van harte welkom om
u aan te melden als vrijwilliger.
Uitgaande dat u 1x per schooljaar
aan de beurt bent voor het ophalen van oud papier of leeghalen
van de vaste container bij school
zijn we op zoek naar minimaal 54
vrijwilligers. U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden
bij school.
We hopen dat u weer massaal het
oud papier aan de straat zet, dit
komt direct ten goede aan de kinderen van de basisschool. Daarnaast is het ook nog eens goed
voor de afvalscheiding.
Bij het oud papier aan de straat
zetten zijn wel een aantal punten
belangrijk:
1. zorg dat het oud papier in goed

afgesloten dozen zit. Dit maakt
het voor de vrijwilligers makkelijker om de dozen op te tillen.
2. In de dozen mogen geen plastic, piepschuim en ander afvalmateriaal zitten.
3. Buiten de bebouwde kom is
het belangrijk dat de dozen goed
zichtbaar aan de straat staan.
4. Bij regenachtige omstandigheden graag het papier pas op zaterdagmorgen aan de straat zetten.
Mocht u thuis niet voldoende
ruimte hebben om het papier te
bewaren en toch naar de vaste
container van school willen brengen is het belangrijk dat er geen
dozen voor de vaste container komen te staan. Alles moet echt in
de container zitten.
In het weekend van 18 december
2020 staat de container voor de
laatste keer bij de school. De openingstijden zijn vrijdag van 17.00
-20.00 uur en zaterdag van 8.0018.00 uur. Buiten deze tijden zal
de container op slot zijn.
Mocht u nog vragen over het oud
papier hebben mag u altijd contact opnemen met de basisschool
Gerardus Majella via het mailadres
directie.gerardusmajellaschool@catent.nl of telefoonnummer 0524-541403.
Team
en
oudervereniging
Gerardus Majella School.
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OVER DE OS EN DE EZEL IN DE KERSTSTAL

DE
KERSTSTAL
EEN BEWONDERENSWAARDIG TEKEN, JUIST NU!
Wij zijn aangekomen in december.
Een bewogen jaar ligt bijna achter
ons. De herfststormen hebben
het coronavirus niet kunnen wegblazen. Daarom is Sinterklaas in
alle stilte ‘ingehaald’ en kan het
kerstfeest niet met alle toeters en
bellen worden gevierd. Tijdens de
jaarwisseling zal een uitbundig
knal- en siervuurwerk achterwege
blijven. Maar, zo melden de journaals, er is perspectief. Hoopvolle
vaccins zijn in ontwikkeling en
onze zorg voor en om elkaar lijkt
te werken.
In het licht van de grauwsluier die
Corona heet, ‘vieren’ wij de laatste en vanouds donkerste maand
van het jaar. ‘Vieren’ kan dat wel?
Jazeker kan dat wel. Ikzelf houd
mij vol vertrouwen vast aan het
aloude Adventslied: ‘Nu daagt
het in het oosten, het licht schijnt
overal.’ Want het kerstfeest wordt
niet uitgesteld. Gelukkig maar.
Met verlangen zie ik uit naar de
dag waarop ik de kerststal ga opbouwen. Ook dit jaar wordt de
kerststal voor de zoveelste keer
van zolder gehaald en goed zichtbaar in de kamer neergezet. Wij,
mijn vrouw en ik, zetten heel bewust een traditie voort die wij
van huis uit hebben meegekregen
‘T AL HEURD
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en waarmee wij als kind zijn opgegroeid. Om ons heen kijkend
zien wij dat wij hierin niet alleen
staan. Ook dit jaar zullen in vele
huizen ‘stalletjes’ pronken in allerlei soorten en maten. Dit is niet
zomaar bedoeld, enkel voor de
gezelligheid of als sentiment, hopend op een witte kerst met voetstappen in de sneeuw.
Met instemming lees ik wat
paus Franciscus schrijft over de
‘Kerststal’: ‘een Admirabile signum’, een Bewonderenswaardig
teken’. De kerststal laat ons de
tedere liefde van God zien. Het
gaat beslist niet om een zoetsappig plaatje uit een driestuiverroman of een liefelijk beeld uit een
kraamkamer met een moeder en
kind. Hoe mooi ook bedoeld, het
gaat om ‘de Blijde Boodschap’
bestemd voor ‘het Volk’ dat gaat
in duisternis. Het gaat om
goed nieuws voor u en mij,
ja, voor heel de mensheid,
over alle grenzen heen.
Het gaat om het kind Jezus
in de stal van Bethlehem,
met om zich heen Maria
en Jozef, os en ezel, herders met hun schapen. De
‘Kerststal’ laat ons delen
in Gods oneindige liefde.

En juist daarom haal ik in de donkstere dagen van het jaar die stal
opnieuw tevoorschijn. Ik plaats
en herplaats de beelden, één
voor één, net zo lang tot ze ‘goed’
staan. Want ik wil mij laten raken,
door dit goddelijk en kwetsbaar
Kind, Christus, Immanuel, God
met ons.
Onze Bonifatiuskerk aan de
Europaweg heeft een prachtige
kerststal. De stal is dit jaar op
‘de kaart’ gezet als een ‘Bewonderenswaardig teken’. Teken van
verbondenheid in een tijd van onzekerheid, pijn, verdriet en angst.
En juist daarom nodig ik u uit om
de kerststal in uw huis een plek te
geven, alsook in uw hart en in uw
ziel.
Frans Wielens pastor/diaken

Kerststal van de H. Bonifatiuskerk
in Nieuw-Schoonebeek

Verbeelding - Het Kerstevangelie
gaat over de hemel en de aarde,
over de machtigen en de kleinen,
over licht en donker, over engelen,
mensen en dieren. Het kerstverhaal is een verhaal met uitersten.
Een mooi verhaal. We kunnen het
ons allemaal zo goed voorstellen.
Het verhaal spreekt tot onze verbeelding. En we kunnen er zonder
moeite van alles bij bedenken. Het
is een verhaal dat onze verbeelding prikkelt. Onze verbeelding
kan het verhaal geweld aan doen,
door het zoetsappig te maken,
maar ook verrijken. Neem nou de
stal. Hij komt nergens in het Kerstevangelie voor, er is slechts sprake
van een voederbak. Toch zouden
we de stal niet meer willen missen. Hij hoort er sinds jaar en dag
helemaal bij.
Os en ezel - Ook de os en de ezel
vinden we op heel veel plaatjes en
in kerststalletjes terug, ze horen er
al eeuwenlang bij, ook op de alleroudste afbeeldingen staan ze bij
de kribbe. Er zijn er zelfs, waarop
Jozef en Maria, de herders en de
wijzen ontbreken, maar de beide
dieren wel zijn afgebeeld. Zouden
ze die erbij bedacht hebben? Het
Kind ligt immers in een kribbe, en
bij een voederbak horen nu eenmaal dieren. In Bijbelse tijden waren dieren – bijna altijd en overal
- een vast onderdeel van het gezin.
Een groot gedeelte van de bevolking leefde immers van de veeteelt en de akkerbouw. Ossen en
ezels hielpen de boeren om hun
land te bewerken en om hun producten te vervoeren. Ze hoorden
er helemaal bij. Mensen en dieren
overnachtten vaak onder één en
hetzelfde dak.
De os en de ezel - Er is echter meer
aan de hand als we het hebben
over de os en de ezel bij de kribbe.
Dat blijkt uit een tekst helemaal
in het begin van het boek Jesaja.
Daar gaat de profeet Jesaja tekeer
tegen zijn toehoorders. Hij wrijft
het volk Israël onder de neus hoe
ze hun eigenaar , hun meester veronachtzamen. Hoe ze God vergeten zijn. Jesaja houdt z’n publiek
voor dat ze een voorbeeld kunnen
nemen aan de dieren. Aan de os en

de ezel. Onverstoorbaar aanhankelijk zijn de dieren en ontroerend
in hun trouw. Dat is nog eens wat
anders dan Israëls afvallig en ontrouw gedrag. Nee, het zijn niet
de schranderste dieren, maar ze
geven blijk dat ze kennen wie hen
voedt. En die kennis van een logge
os en een stomme ezel, dat is een
kennis die voor mensen wat hoog
gegrepen schijnt. Want, staat er, de
mensen hebben geen kennis.

een stal te verwarmen voor een
vrouw in barensnood.

Schorriemorrie - Os en ezel. Weet
u hoe dat klinkt in het Hebreeuws?
Schoor wa chamoor - dat is in het
Nederlands ‘schorriemorrie’ geworden. ‘Schorriemorrie’ staat er
volgens de vrome, eeuwenoude
fantasie in de stal. De evangelist
Lukas zou het van harte met ons
voorgeslacht eens kunnen zijn. Let
maar eens op wie hij in de stal laat
Hoofd en hart - En nu bedoelt Jesaja binnenkomen.
niet de kennis van het hoofd; daar
zit het wel goed mee. De boom van De herders - Herders. Ruige kedie kennis wordt hoe langer hoe rels. De herders van het kerstverdikker, dat weten we. Nee, Jesaja, haal behoren tot het uitschot van
bedoelt de kennis van het hart. de maatschappij. Ze leven aan de
Hij bedoelt het in de zin van ‘ken- rand van de samenleving. Voor de
nis hebben aan elkaar’, ‘houden joodse rechtbank had hun getuivan’, ‘steeds aan elkaar denken’. In genverslag geen waarde. Het is
die betekenis hebben de mensen ‘schorem’, ja zeker, ook dat komt
geen kennis, zegt Jesaja. De men- uit het Hebreeuws, van schosen hebben geen kennis meer aan rim, runderen. Ja, de herders, het
de Vader. Wanneer denken ze nog ‘schorem’, en de os en de ezel, het
aan Hem? Ze vragen nooit naar wie ‘schorriemorrie’, hebben het hart
hen voedt en waartoe. Ze rennen op de goede plaats zitten. Zij hebmaar door, naar nog meer kennis, ben, anders dan de nette burgers
maar steeds minder kennis waar- in Bethlehem, die het huis al zo vol
toe al die kennis dient. Ze jakkeren hebben met visite en bomen - nog
maar door, met pakweg, 120 km plaats en tijd voor de grote verrasper uur. En de regen wordt zuur, de sing van Godswege. Zij weten wat
bomen en de dieren sterven. Maar het is om weerloos in het leven te
nauwelijks een mens die het ziet, staan. Om afhankelijk te zijn. Zij
want we racen maar door voor het weten wat het is om te hoeden en
brood op de plank en een boekje om gehoed te worden. Zij zijn beof een iPad op de bank.
reid zichzelf onder de hoede van
de Goede Herder te stellen. Zij
De os en de ezel - De os en de ezel aanbidden het goddelijk Kind in
die hebben het begrepen. Nota de kribbe. Mogen de os, de ezel en
bene, de ezel die wij dom noemen. de herders ons allen tot voorbeeld
Ja, wij mogen gerust het paard edel zijn.
noemen en het in brons vereeuwigen en op een voetstuk plaatsen, Zalig Kerstmis!
maar in het verhaal van God en
de mensen is een ezel koning der Pastoor Tjitze T. Tjepkema
dieren. De ezel doet niet mee in
de wedren van de paarden naar
sneller en hoger. Rustig gaat hij
zijn gang. Lastdier van de armen,
trouw in goede en kwade dagen.
De os en de ezel die hebben het
verstaan. Nota bene, de os. Hij is
geen stier. Getekend gaat hij langs
‘s Heren wegen. Kinderloos zal hij
sterven, na een leven van dienen
en weinig vertier. Maar midden in
de winternacht heeft hij de koele
ontvangst door de mensen van
Bethlehem goed gemaakt. Door
HEJ ‘T AL HEURD |
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Noodkerkhof oost 1823-1874

(FAM. BUTER)
Eindelijk is het zover: er is een toegangsweg naar en langs het oude
nood kerkhof (Fam. Buter) tegenover het landkruis.

Deze toegangsweg loopt door tot
aan het Schoonebekerdiep en is 3
meter breed. Dit heeft te maken
met een verhard fietspad die er
misschien nog in de toekomst komt
en ook is er sprake van een verhard
fietspad langs het Schoonebekerdiep wat hierop aansluit.
Toen er gesproken werd over een
bufferzone aan de zuidkant van de
Stheemanstraat zijn wij als Historische vereniging al begonnen te
lobbyen voor een toegangsweg
naar het kerkhof. Begin 2020 was
het definitief, door de ruilverkaveling op Nieuw-Schoonebeek werd
de grond voor en achter het kerkhof
in twee stukken verdeeld en kwam
in het midden een 3 meter breed
pad langs het kerkhof. Het is nu
nog een zand en graspad, maar wij
zijn bezig (als het mogelijk is) dit
pad te verharden tot aan het kerkhof.

WAT KUNNEN ZE VOOR DE JONGEREN DOEN?

We hebben contact gezocht met
de jongerenwerker van Sedna,
Stefan Moorlag, met o.a. de vraag
wat zijn functie inhoudt.
Stefan is 29 jaar, woont in Stadskanaal en is, als hij niet werkt,
bezig met fitness, fotograferen
en ’s avonds lezen en /of films
kijken. Sinds februari 2020 werkt
hij als buurtwerker in gebied De
Blokken met aandachtsgebied
voor jongeren.

1874.
Nu dit kerkhof goed te bereiken is
, kan de Historische vereniging er
een informatiebord plaatsen met
de geschiedenis van dit kerkhof.
Ook bij het gerestaureerde beeld
(Magdalena} komt een bordje met
de geschiedenis daarvan. Ook de
oude haardstenen uit de boerderij
van de Fam, Buter met hier de namen nog op van de schenkers van
de grond voor dit noodkerkhof,
worden nog iets anders opgesteld
zodat deze beter zichtbaar zijn. Wij
plaatsen ook nog een bankje op of
bij het kerkhof, om even tot rust te
komen.

Wat doet een jongerenwerker;
Een jongerenwerker houdt zich
voornamelijk bezig met achterhalen wat de jeugd nodig heeft
om zich goed te voelen en prettig
te kunnen leven in zijn dorp.

Veel activiteiten konden wij dit jaar
met de vereniging niet doen door
de corona zoals: fietstocht met de
kinderen van groep 7/8 van de
G.M.school. Dit jaar als thema 75
jaar bevrijd. De Emslandkampen
en Kunst fietstocht in Augustus, en
ronde tafel gesprekken met mensen op het dorp over verschillende
onderwerpen. Misschien kunnen
wij volgend jaar deze activiteiten
wel weer door laten gaan.

Voor iedereen is er nu vrij toegang
tot het Historisch kerkhof uit 1823-

Garageverkoop 29 augustus 2020

kerstreis 2020
RAAD VAN KERKEN

Ondanks de rare tijd waar wij nu
allemaal in leven mocht de garageverkoop in Nieuw-Schoonebeek
- tot veel plezier van velen - toch
plaats vinden.
Er was nog nooit zoveel opgave
voor de garageverkoop, er hadden
zich 41 deelnemers opgegeven !
Geweldig, erg leuk. Dit maakt dat
onze inzet wordt beloond. De eerste klanten reden al erg vroeg in
ons dorp, al om 6.45 uur. Menigeen
lag toen nog lekker op één oor.
Het was zichtbaar dat er nog niet
veel rommelmarkten gehouden
waren, animo was er genoeg. Wij
hopen dat iedereen een leuke en
nuttige dag heeft gehad.
Tevens hadden wij geregeld dat
kringloop Het Tweespan de niet
verkochte spullen bij iedereen - na
‘T AL HEURD
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JONGERENWERK SEDNA;

afloop - thuis kwam ophalen. Wij
vragen van de deelnemers een
kleine bijdrage om de kosten
te dekken. Wij maken kosten voor
de flyers die huis-aan-huis bezorgd worden, flyers voor bij de
winkels-campings-kringloopwinkels etc. Advertenties in diverse
kranten. Wij proberen wel zoveel
mogelijk gratis te plaatsen. Daarnaast hebben wij 2 spandoeken
gekocht, die wij ieder jaar weer
opnieuw kunnen gebruiken.
Wij hopen dat jullie volgend jaar
weer meedoen! Hebben jullie leuke ideeën laat het ons weten !
Groetjes Jacquelien Stam
en Sabine Striper
garageverkoopnws@gmail.com

Naar aanleiding van alle
maatregelen
betreffende
corona hebben wij als kerngroep besloten de kerstreis
2020 die gehouden zou worden op zaterdag 18 december NIET door te laten gaan.
Het is onmogelijk om met
spelers, gidsen en belangstellenden aan alle eisen te
voldoen.
Het is ook niet haalbaar,
mochten de regels anders
worden, in zo’n korte tijd dit
alles nog te organiseren om
een goed spel en een mooi
decor te maken.
Wij houden de moed erin en
hopen op betere tijden.
Volgend jaar misschien?

“Door het gesprek aan te gaan
met jongeren kunnen we samen
kijken wat ik voor hen kan betekenen. Door een eropaf mentaliteit zoek ik het contact op met
jongeren in de omgeving. Vrijblijvend ga ik het gesprek aan en
vraag ik door op thema’s wat hen
bezig houdt. Zo gaf een groep
aan dat zij erg veel behoefte hebben aan een ontmoetingsplek.
Een soort van een spot in het
gebied waar ze samen kunnen
komen. Op deze manier kunnen plannen die er zijn omgezet
worden in acties. Zo hebben we
bijvoorbeeld in september een
survival activiteit georganiseerd

waaraan tientallen jongeren uit
De Blokken hebben mee gedaan.
Jongeren kunnen mij bellen als
ze zich bijvoorbeeld eenzaam
voelen. Zo heb ik kort geleden
contact gehad met iemand die
graag het contact wil op zoeken
met leeftijdgenoten. In deze tijd
is het erg lastig om fysiek ergens
met elkaar af te spreken, maar er
zijn plannen om een online groep
te starten. Hier kunnen jongeren
nieuwe contacten op doen en
diverse thema’s bespreken, zoals
‘voor jezelf opkomen’.
Ook ben ik er als je vragen hebt
over bijvoorbeeld je toekomst,
wat je allemaal moet doen als
je straks 18 wordt of als je je
zorgen maakt over een vriend of
vriendin. Samen kunnen we gaan
kijken wat ervoor nodig is om jou
te helpen.”
Op dit moment heb ik nog geen
mogelijkheid gezien om een
bezoek te brengen aan de soos in
Nieuw-Schoonebeek. Wat ik dan
ook graag wil weten van de jeugd
in Nieuw-Schoonebeek is, of zij
zich verbonden voelen met het
gebied De Blokken en waar zij elkaar met name weten te vinden.
Wordt dit bijvoorbeeld gedaan in
het dorp zelf of juist in de omliggende plaatsen. Ik kom graag met
groepen in contact en denk graag

mee als zij bijvoorbeeld initiatieven voor de buurt hebben, maar
eigenlijk niet weten hoe ze dit
kunnen aanpakken. (Hier kunnen
jongeren mij ook rechtstreeks
voor bellen)
Je kunt contact opnemen via
telefoonnummer: 06-36018536
of mailen naar:
s.moorlag@sednaemmen.nl

Bibliotheek in overleg met Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek
Het is al enige tijd geleden
dat de halte van de Bibliobus voor volwassenen in
Nieuw-Schoonebeek is komen te vervallen. De Bibliotheek is in overleg met de vereniging van Dorpsbelangen
Nieuw-Schoonebeek om te komen tot een alternatief voor het
dorp.
Tot het duidelijk is welk alternatief dit zal worden zijn de inwoners van Nieuw-Schoonebeek
van harte welkom bij Bibliotheek Klazienaveen. Op verzoek
geven de medewerkers graag
een korte rondleiding om alle
mogelijkheden van de Biblio-

theek te ontdekken.
Ouderen die minder mobiel zijn
en aan huis gekluisterd zijn kunnen een beroep doen op de bezorgservice. Eén van de vrijwilligers van deze service komt dan
met enige regelmaat bij u thuismet een aantal boeken.
Wilt u meer weten van de bezorgservice of van de mogelijkheden van de Bibliotheek? Bel dan met Bibliotheek
Klazienaveen, telefoon 0591312915.

AANVULLING VANUIT
DORPSBELANGEN;
In de volgende editie van
Hejtalheurd (maart 2021)
hopen we te kunnen melden
wat er voor de gebruikers
van de Bibliobus die niet op
eigen gelegenheid naar de
bibliotheek
Klazienaveen
kunnen, bedacht is.
Heeft u (ook) een idee hiervoor? Neem dan aub contact
op via mail
nsdorpsbelangen@hotmail.
com of rechtstreeks met
Marleen Herbers@outlook.
com
HEJ ‘T AL HEURD |
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NESTKASTJES

TEGEN DE EIKENPROCESSIERUPS

COLUMN

MET DE BILLEN BLOOT

MET JE MOOIE, BOLLE, BLOTE BILLEN IN DE HETE SAUNA.
Zo lang als er al sauna Anholts in
Schoonebeek bestaat, ga ik daar
graag af en toe naar toe. 35
jaar geleden togen we er met
een stel, toen nog strak in het
vel zittende, buurvrouwen en
vriendinnen, met hooggespannen verwachtingen voor het
eerst naartoe. Eén van de wichters kreeg voordat ze überhaupt
binnen was al bijna een hartverzakking toen ze hoorde dat ze
niet in badpak maar alleen in d’r
blote kont toegang had.

Verzoek vanuit dorpsbelangen:
Omdat we in ons dorp
volgend jaar heel graag
minder last willen hebben van die nare, jeuk
veroorzakende rupsen
en de gemeente dit
niet alleen op kan lossen plaatsen we een
bouwtekening van een
nestkastje én tips om
deze op een goede
plek op te hangen.
We hopen dat veel kinderen met hun ouders
in de komende wintermaanden een nestkastje willen maken en
dit in hun eigen tuin
mogen ophangen.

Tips om de nestkast goed op te hangen:
1
Hang de nestkast op een rustige plek op, zodat de vogels zich veilig
voelen en naar binnen durven. Dus niet direct naast het terras, als u daar in het
voorjaar zelf vaak zit.
2

Niet in de volle zon, dus liever niet op het zuiden.

3
Beschut tegen de wind. De invliegopening kan het beste op het noordoosten zijn gericht, want de wind komt in Nederland vaak uit het zuidwesten.
4
Een vrije en veilige aanvliegroute is belangrijk. Geen takken direct
voor de opening.
5
den.

Uit de buurt van katten. Gaas om de boom kan katten uit de buurt hou-

6

Hang de nestkast stevig op, zodat hij niet kan gaan slingeren of vallen.

7
Ophangen in het najaar. Vogels kunnen er al aan wennen en de kast
gebruiken als slaapplek.
8
En… maak de kast elk jaar in september of oktober weer schoon. Met
kokend water. Trek zelf keukenhandschoenen aan, want heel schoon zal het
niet zijn.
Op de site van Vogelbescherming leest u veel meer over het aanpakken van
overlast van de eikenprocessierups: www.vogelbescherming.nl

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

Trippelend als een stel pinguïns
schuifelden we achter elkaar de
sauna in en keken we onze ogen
uit. Snel waren we gewend aan
alle blote lijven en de rust. We
gooiden onze badjassen aan de
kapstok en doken de saunabaden in. Daarna, lui liggend op de
relaxstoelen, bewonderden we
in rust al het moois, totdat mijn
buurvrouw tegen een man riep
die net uit het ijskoude dompelbad stapte: “Tjonge, tjonge
je kunt wel zien dat het water
erg koud is, het gereedschap is
namelijk wel erg klein!”. Toen
was het voorlopig met de rust
gedaan.
Herman heeft echter een hekel aan mijn voorkeur om te relaxen in de sauna. Hij kan niet de
hele dag niks doen en stilzitten.
“Sluit mij maar op in de schuur,
daar vermaak ik me veel beter”,
zegt hij. Om die reden gaf hij mij
voor mijn verjaardag twee kaartjes om samen met een vriendin
te gaan. Dan kon hij ook lekker
rustig alleen knutselen in de
schuur. Maar ja, welke vriendin
moest ik kiezen? Dan worden ze
afgunstig en dat wil je ook niet.
Een paar maanden later was Herman zelf jarig en indachtig aan
mijn twee saunakaartjes, zei ik
dat hij die dag vrij moest nemen,

omdat ik een leuke verrassing
voor hem had. We vertrokken al
vroeg en voorbij Schoonebeek zag
ik de argwaan al op z’n gezicht verschijnen en jawel hoor, bij sauna
Anholts parkeerde ik en gingen we
naar binnen. Ik had een prachtige
dag en genoot volop van de sauna’s, de zon, het zwembad, lekker
eten en alles wat een vrouw maar
gelukkig kan maken. Herman daarentegen verveelde zich te pletter,
riep geregeld chagrijnig “waar
heb ik deze straf aan verdiend!” en
vond het drie keer helemaal niks.
“Doet zeer aan mijn ogen, allemaal
antiek”, mompelde hij, toen een
compleet bejaardenhuis uit Assen
naast ons plaats nam in de sauna.
Tja, dat ging voor mij niet op, ik
voelde me wel een jonge blom als
mezelf vergeleek met al die twintig jaar oudere naaktlopers.

echter wel, want ik ben een keer in
de fout gegaan om in het weekend
te de sauna te bezoeken en kwam
enkele collega’s tegen. Dat is niet
prettig als ze dan ‘s maandags weer
voor je bureau staan. Je hebt dan
toch een ander beeld op je netvlies
staan.
En natuurlijk zie je in de sauna
écht alles, niets blijft verborgen.
De gevolgen van de zwaartekracht,
blubberbuiken en hangborsten.
Zwangerschapsstriemen, pukkels,
wratten, mislukte tatoeages, amputaties, kalknagels, links- of rechtsdragende piemels, groot, klein,
krom of recht. De schaamstreek
geknipt en geschoren of behaard.
Maar ik verbaas me nergens meer
over, want als iedereen bloot is voel
je je niet bloot, ook al geef je jezelf
wel letterlijk bloot.
Riet

Inderdaad, de sauna kent een
hoog vijftigplusgehalte en je ziet
nagenoeg geen mensen onder
de dertig jaar. Toch troffen we
een keer de volledige selectie
van FC-Emmen in de sauna. In
het kader van een trainingsopdracht moesten de jongens
ook een middag sauna doorstaan. Zo macho ze op het veld
zijn, zo bleu zijn ze in de sauna.
Het handdoekje bleef krampachtig om de heupen zitten en
ze zweten meer van de spanning dan van de warmte. Als
een stel angstige
hazen bleven ze als een
kluitje op elkaar zitten
en durfden ze amper
om zich heen te kijken. Blije snoetjes en
grote opluchting bij
de spelers toen de
trainer zei dat het
tijd was om te
vertrekken. Datzelfde
ongemakkelijke gevoel herken ik
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?? HOUTBEWERKEN, TUINIEREN, PUZZELEN, BREIEN ??

OPROEP!

WIJ ALS REDACTIE VAN HEJ’T AL HEURD ZIJN OP
ZOEK NAAR MENSEN DIE DOOR DE RESTRICTIES
VAN DE PANDEMIE EN DAARDOOR TIJD ANDERS TE
BESTEDEN HEBBEN, WEER OUDE OF JUIST NIEUWE
HOBBY’S HEBBEN OPGEPAKT.
BEN JIJ OF KEN JIJ IEMAND? STUUR DAN EEN FOTO OF
MAILTJE NAAR HEJTALHEURD@LIVE.NL

Activiteitenkalender

23/24/25 juli 2021
VOLKSFEEST 2021

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

??WIJN MAKEN,SCHILDEREN ,HAKEN ,LEZEN, KLUSSEN???

IN DE VORIGE EDITIE STOND AL EEN UITGEBREIDER STUKJE, NU NOG EEN KEER DE OPROEP:

WIL JIJ (BLIJVEN) WONEN IN NIEUW SCHOONEBEEK?

VOOR EEN TE VORMEN KLANKBORDGROEP ROEPEN WE (JONGE) MENSEN OP DIE GEÏNTERESSEERD ZIJN
IN (BLIJVEN) WONEN IN ONS DORP. SAMEN MET GEMEENTE, WONINGBOUWVERENIGING, AANNEMERS,
MAKELAAR ÉN GEÏNTERESSEERDE BEWONERS WILLEN WE ONDERZOEKEN WAAR EN HOE WE IN DE NABIJE
TOEKOMST PLEKKEN KUNNEN REALISEREN VOOR BETAALBARE STARTERSWONINGEN. OOK ALS JE NIET IN DE
KLANKBORDGROEP WILT PLAATSNEMEN, MAAR WEL HIER WILT (BLIJVEN) WONEN WILLEN WE TOCH GRAAG
DAT JE JE AANMELDT, ZODAT WE EEN BEETJE EEN IDEE HEBBEN VAN DE WOONBEHOEFTE. MELD JE AAN VIA
NSDORPSBELANGEN@HOTMAIL.COM EN GEEF AAN OF JE INTERESSE HEBT IN WONEN ÉN GEEF AAN OF WE JE
MOGEN BENADEREN VOOR DE KLANKBORDGROEP.

Wie staat er op de foto?
NIEUWE FOTO:
Ook dit keer meerdere personen op de foto. Wie herkent ze?

In 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 die een exemplaar wint van onze
exclusieve en duurzame
“Hej’t al heurd Shopper”.
DE
VORIGE
EDITIE:
Op de vorige editie waren er ontzettend veel
inzendingen. Uit alle
juiste opgaven hebben
we een winnaar geloot:
CORRIE STOFFERS
Corrie heeft inmiddels
de exclusieve Hej’t al
heurd tas in ontvangst
mogen nemen.
Heb je ook een leuke
foto voor deze rubriek?
Stuur hem gerust in!

