Ophaalactie
‘Voetbalhistorie
Schoonebeek’
HET PLAN: ALLES WAT ER IS OPHALEN EN DIGITALISEREN!
Zowel in het kader van het evenement “75 jaar voetbal in Schoonebeek” als vanuit een lang
gekoesterde wens binnen SVV’04 is het de bedoeling om de voetbalhistorie van Schoonebeek
voor eens en voor altijd vast te leggen en om deze permanent toegankelijk te maken voor
iedereen die daar interesse in heeft.
Als we praten over de voetbalhistorie van Schoonebeek dan hebben we het over SVV’04,
de jeugdcombinatie Oranje/Minjak, Sc. Oranje en v.v. Minjak. We gaan een poging doen om
alle foto’s en attributen die mensen in bezit hebben op te halen en deze digitaal vast te leggen.
Uiteraard komt alles wat aangeleverd wordt, daarna weer terug bij de rechtmatige eigenaar.

HELP JE MEE?
Heb je foto’s, films, video’s of attributen (shirts,
vlaggen, vaantjes, bekers, enzovoort) van de
Schoonebeker voetbalhistorie? Dan zouden we het
heel fijn vinden dat je tijdelijk aan ons ter
beschikking stelt. Inleveren kan in maart en
april op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend in het archief van De Spiker in de
kelder van MFC ‘t Aole Gemientehoes. Op donderdag 21 april kun je daar de hele dag
terecht. Heb je iets, maar kun je het op genoemde tijden niet brengen of wil je iets pas later ter
beschikking stellen? Ook dat kan. Stuur in dat geval een mail naar ophaalsvv@gmail.com.
Wij nemen dan contact met je op.
Alles wordt geregistreerd en vervolgens worden de spullen gedigitaliseerd. Na verwerking krijgt
iedereen het ingeleverde materiaal weer netjes terug. Zorgvuldigheid staat voorop. Het liefst
hebben we de originele foto’s en andere spullen, dan kunnen we die op een uniforme wijze
digitaliseren. Heb je echter alleen een digitale versie van iets, dan is mailen ook prima. Ook dat
kan naar bovenstaand mailadres.

EXPOSITIE(S)
Van woensdag1 juni tot en met zaterdag 25 juni
is er een grote expositie in de Waag'nschuur (van
De Spiker) en in één van de zalen van MFC
’t Aole Gemientehoes. Daarnaast wordt de
‘Historie-TV’ in de kantine in gebruik genomen
met een selectie van het fotomateriaal. En dan is
er nog de website ‘Hierkomjijweg.nl’. Daar
wordt de gehele collectie van de voetbalhistorie
van Schoonebeek permanent in opgenomen. De
lancering van deze collectie is onderdeel van het
hele evenement ‘75 jaar Voetbal in
Schoonebeek’. Al met al zeer de moeite waard!

