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S a i n t Pa t r i c k ’s D a y
Folk veur volk an de gruppe

17 maart is de nationale feestdag in Ierland. Maar
wereldwijd krijgt deze dag steeds meer aandacht.
Als Folk veur Volk an de gruppe dachten wij dat
het wel toepasselijk zou zijn om deze dag ook in
Nieuw-Schoonebeek te vieren. De kleuren groen,
een christelijk feest en muziek. Herkenbaar voor
ons dorp en een gemeenschappelijk iets.

september. Daarna was het tijd voor Drunken Dolly.
Met hun snelle punk met folk-invloeden brachten
ze de stemming er steeds beter in. Het duurde niet
lang of de eerste bezoekers begonnen al lekker
te dansen voor het podium. Naast hun eigen
repertoire brachten ze ook nog een ode aan The
Ramones, met natuurlijk de kreten Hey Ho Let’s
Go. Na drie kwartier stopte de band en werd er nog
Na de eerste editie van ons festival vorig jaar
wel een toegift verwacht maar de band dacht daar
september zijn we ons gaan oriënteren op bands
anders over. Op het moment dat er weer muziek
die eventueel bij een tweede editie konden gaan
werd gedraaid wilden ze net de gitaren weer
spelen. Begin maart hadden we de programmering omhangen en bedachten toen maar om te stoppen,
rond. Vijf bands waren gecontracteerd voor de 16e jammer. Wel was het daarna nog heel gezellig
september. En dit konden we mooi bekend maken backstage en in de zaal en werd er tot in de late
op st. Patricks Day.
uurtjes nog feest gevierd op echte Ierse muziek.
Het is in ieder geval voor herhaling vatbaar.
Omdat we eigenlijk iets te laat waren met het
idee om deze dag te vieren bleek het heel moeilijk Tot slot nog het programma voor Folk veur volk an
een geschikte band te vinden. De echte Ierse
de gruppe op 16 september 2017:
muziekbandjes zijn op deze dag natuurlijk snel
bezet. Maar in Drunken Dolly vonden we toch nog De volgende bands zullen gaan optreden in de tuin:
een band die er een mooi feest van zou kunnen
OPA’S KUNSTGEBIT, een driemans formatie die
maken. We hebben Rumah Pemuda helemaal
folk met een knipoog speelt, CAPTAIN GUMBO,
omgetoverd tot een ware groene Ierse pub. Met
cajun en zydeco, hadden een grote hit met Allons
ballonnen, slingers, poster, vlaggen en Guinness
a Lafayette, BEGGARS CLAN, onvervalste Irish
beer straalde Rumah deze avond Irish.
Folkmusic, ACTING THE MAGGOT, de beste Ierse
feest folk band met nummers van bijv. Dubliners
Alles was gereed om er een prachtig feest van te
en Flogging Molly en als laatste zal optreden
maken. De band zou om 19.30 uur arriveren echter CIRCLE J, een Nederlandse folk punkrockband
kregen we tegen acht uur bericht dat ze pech met met invloeden van Pogues, Bad Religion, NOFX,
de bus hadden en in de buurt van Gouda waren.
Flogging Molly en Ramones. Ook voor de kinderen
Alles werd overgeladen in een aanhanger en vol
zal er weer een Silent Disco zijn. Natuurlijk
gas kwamen ze onze kant op. In Rumah druppelden wordt het bos weer omgetoverd tot een sfeervol
ondertussen de eerste bezoekers binnen. Bijna
geheel met de nodige houtkachels en verlichting.
iedereen was in het groen. Het podium bleef echter Daarnaast zijn we nog met iets leuks bezig,
nog een poos leeg. Tegen half elf kwam eindelijk
maar dat willen we nog even geheim houden.
de band voorgereden. Mede door de hulp van
Voor verdere info verwijzen we jullie naar de
enkele bezoekers werd de aanhanger in no time
Facebooksite van Folk veur volk an de gruppe.
uitgeladen en het podium klaar gezet. Vlak voor
het optreden werd er een video vertoond waarop
Tot ziens in September.
de vijf bands gepresenteerd werden voor 16
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V.V.SCHOONEBEEK KIJKT
TERUG OP GESLAAGDE
SEIZOENSLUITING 2017
V.V.Schoonebeek beleefde zondag 7 mei 2017 weer
haar traditionele dag van de seizoensluiting; uit
waardering voor de support uit-en thuis wordt de
vereniging een gezellige dag met muziek en een
hapje aangeboden.
Het was exact 25 jaar geleden dat met het
kampioenschap op Raptim in 1992 een succesreeks
werd opgestart die eindigde met promotie naar de
1e klasse in 1995. Een aantal spelers en begeleiding
van toen grepen dit jubileum aan om met een
nostalgische wedstrijd de selectie, trainersstaf en
begeleiding weer bijeen te roepen. De organisatie
lag in handen van Peter van der Weide, George
Scherpen, Fokke Tienstra, Jurriaan Leveling en
Henk Bos. Richard Nijenstein had een dik boek
met seizoenoverzichten en foto’s van 1991 t/m 1995
gemaakt.
Als tegenstander was DVC’59 bereid gevonden om
met een selectie van toen aan te treden. Met als
scheidsrechter Freddy Katuin trapte men af voor 2
x een half uurtje. De belangstelling was groot en de
vele toeschouwers, zowel van Schoonebeek als ook
van DVC’59, zagen DVC’59-oud met 1-2 winnen;
doelpunten van Jonnie Hemel en Martin Doek. Voor
Schoonebeek scoorde Jurriaan Leveling tegen.
Speaker Henk Herbers zat geregeld met zijn vreter
in de ether, en ook Bennie Wolbers van Sport Pers
Buro Emmen kwam enkele foto’s schieten. In de
kantine werden diverse videofilms van Harrie Huser
gedraaid van de successeizoenen. Ook deze hadden
veel bekijks. Op de muur In de kantinehal werd een
metershoge en -brede fotocollage opgehangen. Er
was een mooi programmaboekje met verloting.
Na afloop schoven beide partijen aan om nog eens

over de anekdotes (en films) van toen bij te praten,
onder het genot van een hapje en een drankje. Het
was dus een leuk initiatief met een soort reuniegedachte, hetgeen veel waardering oogstte.
Op de clubsite www.vvschoonebeek.nl kunt u de
dag nog eens bekijken en op de site van Peter
Möhlmann, www.fc12.nl is een uitgebreid verslag en
mooie foto’s te zien.
Als persoonlijke noot voeg ik graag het volgende
toe: Ik heb al die kampioenschappen en promoties
ook meegemaakt, maar het gebeurde altijd bij
uitwedstrijden dat we de bloemen moesten uitreiken.
Ik zou wel eens graag hier op éigen sportpark De
Gruinte een kampioenschap willen vieren.
Ook WKE’16 is te kloppen dus misschien volgend
seizoen?
Henk Herbers,
Supporter v.v.Schoonebeek, alle teams
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RUMAH LIVE 2017
al bijna uitverkocht
Zoals hierboven staat gaat het harder met de
kaartverkoop dan wij hadden verwacht. Uiteraard
is dit ook niet slecht. Bij het maken van dit bericht
zijn al meer dan 75 % van de beschikbare kaarten
verkocht.
Omdat er vraag van uit ons dorp was of er ook
een voorverkooppunt komt, hebben wij door het
sluiten van Supermarkt SLIM moeten zoeken naar
een nieuwe locatie. Door goed overleg kunnen
wij jullie meedelen dat er nu ook kaarten voor
Rumah Live gekocht kunnen worden bij Cafetaria
de Spinde. Dus wil jij Waylon, Springsteen
Experience en Toycar Taxi op 24 juni bewonderen
haal een kaartje bij De Spinde of ga naar onze
website www.rumahlive.nl

Rumah Live

goes Texas
Dit jaar gaan wij op de zondag werken
met een thema en dat is geworden TEXAS
Dit houdt in dat we deze middag/avond
gaan invullen met allerlei verschillende
activiteiten voor jong en oud die
aansluiten bij dit thema. Denk hierbij aan
oa een rodeostier. Ook zal de catering
hierop aangepast worden.
Als dresscode hebben we uiteraard ook
dit thema. Voor de best verklede persoon
heeft de organisatie een leuk prijsje.
De gebruikelijke fietstocht blijft natuurlijk
gewoon op het programma staan. Er kan
tussen 14.00 en 15.00 uur gestart worden
voor deze fietstocht.
Voor de zondagavond hebben we ook nog
wat leuks in petto. En dat is het concert
van “Blixem” in de originele formatie.
On stage staan dus Arie Schwieters, Leon
Herbers, Dennis Lippold, John Schnoing
en Jos Mensen.
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O M D AT H E T FA N TA S T I S C H I S . . .
Van sprookjesballet naar female hiphop, van roze
naar stoer

Als het als “niet-danser” al duizelt bij al die
verschillende dansvormen; jazzdance, streetdance,
ballet, hiphop en noem maar op, is de bewondering
Marcia Bosman danst en danst en danst......
nog groter als je bedenkt dat al die pasjes
Ze traint 4 keer per week en in het weekend zijn er aangeleerd moeten worden. Op de vraag hoe ze dat
de wedstrijden. Hoe is dat zo gekomen? Ze begon toch doet kijkt Marcia hogelijk verbaast; hoezo hoe
als kleine Marcia bij het sprookjesballetdansen
doe je dat?.... Volgens haar moeder heeft ze een
van Henriette de Groot. Helemaal in roze, uiteraard fotografisch geheugen voor de danspasjes en ook
inclusief tutu.
die opmerking verbaast Marcia: je leert het toch
tijdens de training, je hoort de muziek, je ziet de
In Nieuw Schoonebeek ging ze op voetbal en
pasjes die de trainer doet in de spiegel en dan doe
turnen en op haar negende ging ze samen met
je dat na en dan leer je de dans. Zoals een liedje
een paar vriendinnetjes dansen bij Topvorm
soms blijft hangen in je hoofd zo is dat voor Marcia
Streetdance in Schoonebeek. Daar heeft ze 2 jaar
een dans. Ook tijdens het eten doet ze soms de
gedanst en deed mee aan de uitvoeringen bij o.a.
dans in haar hoofd, of maakt de figuren met haar
Boortorenwandeltocht en We can dance in Dalen. vingers op tafel tijdens huiswerk maken. Dansen
Na die 2 jaar streetdance, een stoerdere dansvorm hoort bij haar!
met harde strakke passen, ging ze dansen bij
Beekzicht in Nw Schoonebeek, jazzdance deze
Ze danst nu bij Urban Feeling Crew in Emmen en
keer. Bij jazzdance, genoemd naar muzieksoort
danst wedstrijden met Dan’s entertainment, de
waarop gedanst wordt en met de basisbeginselen HipHop dansschool. Dat ze nu voor hiphop heeft
van ballet, kon ze lekker dansen op bekende
gekozen heeft te maken met de variatie in dans
muzieknummers. Dit was 1 keer per week en er was en de sfeer; het is stoer maar door de female
heel soms een optreden. En juist dat optreden, dat hiphop toch vrouwelijker bewegingen en de muziek
mensen dan naar je kijken is wat Marcia zo leuk
spreekt haar meer aan.
vind aan dansen.
De komende periode is het extra spannend, ze
Dat ze talent heeft werd ook opgemerkt door haar doen mee aan de NK in Druten en van 19 tot 21 mei
tante Marion Temmen en zij nodigde Marcia uit
aan EK dans in Duitsland. Dan’s entertainment is
om bij Unstoppable in Schoonebeek te komen
nog op zoek naar sponsors voor EK en WK. Voor
dansen. Ze vond het nog een lastige keus tussen
meer informatie belt u naar Daniël Hamar de la
voetbal en dansen, maar dat ze na de auditie
Bretoniere; 06 55323322
meteen bij het wedstrijdteam van Unstoppable
Wilt u Marcia en haar groep zien dansen kijk dan
mocht dansen maakte de keus iets minder lastig.
op; https://youtube.be/LqdhNHCPGFO Dan’s
Het was nog best pittig, die groep was nl. het jaar
daarvoor Nederlands kampioen geworden, dus
entertainment presents Urban Feeling CrewNK
de verwachtingen waren ook nu hoog. Gelukkig
Udo
kon Marcia goed meekomen op dit niveau en ze
vond het geweldig. Ook het eerste jaar dat Marcia Veel succes en in de volgende editie zullen we
bekend maken op welke plaats jullie geëindigd zijn!
meedeed wonnen ze!
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DAGCENTRUM

DE BEEK
Zoals iedereen inmiddels al weet is de
Zwarte Racker nu dagcentrum De Beek
geworden; vanaf 1 januari is er intensief
verbouwd en op 27 maart zijn we met
alle cliënten en begeleiders lopend
verhuisd van de Dorpshoeve naar de
Zware Racker. Het was een stralende
dag met muziek van Geert Schepers, de
school die ons uitzwaaide, mooi weer en
een gezellige optocht.
Op 20 april was de officiële opening
met veel genodigden, waaronder
wethouder J. Otter van de gemeente
Emmen. Hij is zeer positief over de
plannen in Nieuw-Schoonebeek. Ook
vonden veel mensen het resultaat van de
verbouwing mooi. Het geldbedrag dat we
ontvangen hebben zullen we een goede
bestemming geven voor onze cliënten.
En tenslotte was er op 22 april een open
middag voor iedereen die het pand graag
wilde zien; ook hier was er een grote
opkomst en veel positieve reacties.
Wij willen iedereen bedanken voor de
positieve reacties, het was geweldig.
We zijn inmiddels bezig met de
plannen voor de bouw van het woonen zorgcentrum; 16 appartementen,
gemeenschappelijke ruimten en veel
buitenruimte. Zodra hierover meer
bekend is zullen we hierover in Hej’t al
Heurd schrijven.

He’j ‘t wal deur,

de Dorpshoeve is van hum en heur!
Tijdens de jaarvergadering op 11 april zijn de uitkomsten van
de enquête bekend gemaakt. De belangrijkste uitkomst was
dat de inwoners van Nieuw Schoonebeek achter de plannen
staan om de Dorpshoeve nieuw leven in te blazen en daarmee
het in stand houden van een centrale ontmoetingsplek in
Nieuw Schoonebeek.
De meerderheid gaf aan wel een (buurt/familie)feest/
verjaardag feest te willen geven in de Dorpshoeve, mits
de ruimten aantrekkelijker zouden worden. De werkgroep
heeft daarin al de eerste stappen gezet. Van de gemeente
Emmen hebben we tafels en stoelen gekregen en er zijn
spullen gekocht om de ruimten aan te kleden. Een andere
vraag was om vrijwilliger te worden, dit werd wisselend
beantwoord. Een deel gaf aan een paar uur per week of per
maand te willen helpen of tijdens de verbouwing. De keuze
om (voorlopig) geen vrijwilliger te worden had verschillende
redenen: bijv. leeftijd, jonge kinderen, ander vrijwilligerswerk,
nu nog geen tijd, maar wellicht in de toekomst. Op de vraag
om donateur te worden gaf 46% een positief antwoord.
Hiermee werd nog een keer duidelijk dat de bewoners de
Dorpshoeve willen behouden. Er is een hele lijst ontstaan
met ideeën van activiteiten die kunnen plaatsvinden in de
Dorpshoeve. Een aantal ideeën worden al uitgevoerd of gaan
binnenkort van start. Zoals bijv. een schilderclub (zie elders
in deze He´j ´t al heurd). Een aantal activiteiten zijn van de
Zwarte Racker verhuisd naar de Dorpshoeve zoals koersbal.
Een van de ideeën die naar voren kwam was het houden van
diverse markten. Bijvoorbeeld een najaars- of kerstmarkt. De
Dorpshoeve is hier geschikt voor. De werkgroep vindt dit een
geweldig idee en organiseert een Burendag.
Bij veel enquêtes werd de wens uitgesproken om een
koffietafel na een begrafenis in de Dorpshoeve te kunnen
houden. Een aantal mensen willen ook wel helpen bij een
koffietafel. De werkgroep is ondertussen ook druk bezig
met het schrijven van een Plan van aanpak. Daarin komt
bijvoorbeeld ook te staan wat de wensen en behoeften
zijn vanuit het dorp, dankzij de uitkomsten van de enquête.
De uitkomsten van de enquête zijn ook besproken met
de architect. Hij gaat hiermee aan de slag en komt met
voorstellen voor een zo efficiënt mogelijke indeling, wat
eenvoudig en snel kan worden gerealiseerd.
De indruk van de werkgroep is wel dat iedereen in
Nieuw Schoonebeek zich bewust is van het feit dat de
Dorpshoeve “van voor en samen met” alle inwoners van
Nieuw Schoonebeek in de benen moet worden gehouden.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de Dorpshoeve
blijft bestaan. Met de uitkomsten van de enquête hebben
wij als werkgroep er vertrouwen in dat er een toekomst is
voor een dorpshuis. We kunnen ook niet wachten totdat de
verbouwing klaar is. Heb je een idee, wil je iets opzetten of
bv. meehelpen∕meedenken voor het opzetten van een markt
of Burendag of heb je een ander initiatief? Neem dan contact
met de werkgroep via Marian Herbers 0524 542121. Mailen kan
ook: dorpshoevens@gmail.com
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ONTHULLING SCHEPERSHOF
Voor het appartementencomplex,bij ons beter bekend als “Plan Ans”
is vorig jaar een oproep geplaatst in Hej t al heurd om een nieuwe
naam te bedenken. Er zijn enkele namen binnengekomen en samen
met de bewoners van het complex, Dorpsbelangen en Domesta is
daaruit een naam gekozen.
Ook wilden we graag iemand uit het dorp die de letters kon ontwerpen. Die hebben we gevonden. Jo van der Laan vond het wel een leuk
idee en heeft zijn creativiteit er op losgelaten, wat tot een heel mooi
resultaat heeft geleid.
Zaterdag 13 mei was het zover, Bert Moormann directeur van
Domesta heette iedereen welkom en deed een mooi woordje voorafgaand aan de onthulling. Koen Akkerman, de bedenker van de naam
en Dhr. Wenneker, bewoner van het appartementencomplex hebben
samen de doeken verwijderd om zo “Schepershof” aan ons te tonen.

Bedrijf van de maand:

Café Bargerveen

In 2015 besloten wij (Bianca en Harald) dat
het tijd werd voor een nieuwe uitdaging. Onder het mom van niet geschoten is altijd mis
en als je dromen hebt moet je ze najagen zijn
we in 2016 begonnen met café Bargerveen.
Dit is een jaar geweest waar we veel hebben
geleerd en waarbij we het geluk hebben gehad dat de mensen uit Nieuw Schoonebeek
(en omliggende dorpen) ons een kans hebben gegeven. Hiervoor onze hartelijke dank.

De vraag die ons vaak gesteld wordt is, wat
doen jullie nu precies. Het antwoord is eigenlijk simpel. We proberen voor iedere gelegenheid maatwerk aan te bieden. Dit doen
we door te luisteren naar de wensen van de
klant en we proberen dan binnen het afgesproken budget iets moois neer te zetten.
Met onze zaal hebben we vele mogelijkheden. Zowel grote als kleine feesten maar ook
vergaderingen en koffietafels.
In iedere editie plaatsen we op deze pagina een foto van een
Iedere dinsdagavond is er een enthousiaste
onderwerp op een bepaalde locatie in Nieuw Schoonebeek
groep country line dansers onder leiding
of omgeving. Het is de bedoeling om de locatie van het
van Lydia Beerling vanaf 18:30 u. in de zaal
onderwerp van de foto te achterhalen. Uit de juiste inzendingen aan het dansen en sinds kort is er een leuke
wordt een winnaar geloot. Uiteraard zal de winnaar van dit spel groep stijldansers die op de woensdagavond
ook weer beloond worden met een heerlijke taart, aangeboden
vanaf 20:00 door de zaal zwieren. Beide
door een lokale ondernemer.
groepen zijn op zoek naar nieuwe leden en u
De foto uit de vorige editie bleek een makkelijke opgave te zijn bent dus bij deze van harte welkom om mee
te dansen.
waarvan Miep Roosken uitgeloot is uit de juiste inzendingen.
De foto in de vorige editie was het Garage Pieper logo aan het
Onze doelen voor 2017 zijn de ruimte waar de
balkon aan de Europaweg
snackbar “vroeger” zat opnieuw in te richten
NIEUWE FOTO:
en om een leuk nieuw terras aan te leggen.
Tevens is het de bedoeling om een eigen dart
Hiernaast zie je een foto.
team op te richten om op de woensdagavond
in competitieverband te darten en zitten we
Weet je de locatie van het
nog te denken aan een vaste kaartavond.
onderwerp in deze foto?
Ook gaan we onze buffetten en hapjesschalen op lokatie aanbieden.
Stuur dan een exacte
beschrijving naar:
kom eens an
Hejtalheurd@live.nl
Bianca en Harald

Ontdek je plekje!
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HOMEPLAN BOUWREIS
Via mijn werkgever De RuwBouw Groep (DRBG) kreeg ik,
samen met 15 collega’s, de kans om mee te gaan met een
zgn. bouwreis van Stichting HomePlan naar Tzaneen in
Zuid-Afrika. DRBG sponsort al een aantal jaren Stichting
HomePlan, o.a. door ze gratis kantoorruimte aan te bieden
op onze productielocatie in Breda. Tijdens zo’n bouwreis
gaan we dan samen met de toekomstige bewoners een
huis bouwen

woning van bakstenen, een betonnen vloer, een golfplaten dak en in de tuin een pit latrine (“huisje met gat in de
grond”). Wij hebben dit huis van binnen en buiten geschilderd. Op andere dagen ook nog geholpen bij de andere
collega’s op hun bouwlocaties.

Het verblijf bij onze caregiver was best luxe. Ze hadden
een stenen huis waar wij een eigen kamer hadden. Het gezin bestond uit onze caregiver Saiminah, haar moeder van
Even iets over HomePlan: HomePlan is een kleinschalige
75 (we noemden haar “oma”), haar 2 kinderen (jongen van
ontwikkelingsorganisatie die bouwt aan een huis, thuis
8 en meisje van 11) en haar jongere broer. Gelukkig was de
en een toekomst voor de allerarmsten in Zuid-Afrika en
taal geen barrière want iedereen, behalve oma, sprak een
Latijns-Amerika. Inmiddels hebben ze al ruim 3.800 huizen beetje Engels. Water halen deden we bij de pomp in het
gebouwd voor en met de arme families. Het huis is geen
dorp, badderen in een teil. Oma zorgde voor de maaltijd
doel op zich maar een middel om bewoners een kans te
en warm water voor ons “bad”. Gekookt werd er op een
geven zich verder te ontwikkelen.
open vuur in een lemen hutje naast het huis. Ondanks dat
we overdag op de bouwlocatie waren, toch veel gepraat,
Zondag 2 april was het dan zover. Na uitgezwaaid te zijn
spelletjes gedaan en gelachen. ’s Avonds kwam er altijd
door familie zijn we ‘s morgens om half 11 vertrokken voor wel bezoek langs; iedereen wilde die “blanken” wel even
een vlucht van 12 uur naar Johannesburg. Gerald ging als
zien! En het is mooi om te zien dat mensen ook zonder luxe
begeleider van HomePlan met ons mee en in Johannesspullen gelukkig kunnen zijn. Je realiseert weer eens hoe
burg werden we opgevangen door Ricus, de projectcogoed wij het hebben.
ördinator van HomePlan in Zuid-Afrika. Onze huurauto’s
opgehaald en vertrokken naar ons hotel.
De laatste dag hebben we afgesloten met de opening van
twee huisjes door Father Chris. Aansluitend een onvergeNa eerst het Apartheid Museum te hebben bezocht zijn
telijke kerkdienst met alle gezinnen en kinderen, caregivers
we de volgende morgen om half 11 vertrokken voor een
en andere dorpelingen. Er werd gezongen en gedanst
lange reis naar onze bouwlocaties in het dorpje Mulima
en iedereen was gekleed in de traditionele kledij van de
in de provincie Limpopo. In dit gebied wonen de Venda’s, Venda’s. Ook werd er een door HomePlan gefinancierde
een volk met een eigen taal. Mulima is een erg afgelegen
Computerschool geopend. Door hier een opleiding te volplattelandsgemeente met nauwelijks wegen. De armoede gen hopen de dorpsbewoners op een baan en daarmee op
is erg groot en de mensen hebben vaak honger en soms is een betere toekomst. Daarna de dag afgesloten met een
er geen water. Het laatste deel van de reis ging over slecht traditionele braai.
begaanbare, onverharde wegen en we kwamen dan ook
in het donker aan in Mulima waar we werden opgevangen De volgende morgen viel voor iedereen het afscheid zwaar.
door Father Chris, een Oegandese pastoor die daar de
Heel symbolisch kwam de regen dan ook met bakken uit
missiepost runt.
de lucht. Er werden emailadressen en Facebook gegevens uitgewisseld, want ook hier hebben veel mensen een
De volgende morgen werden we in groepjes van 3 of 4
mobiele telefoon. Na nog een dag en nacht in het Krugernaar onze gastgezinnen gebracht. Bij de gezinnen waar
park te hebben doorgebracht volgde op zondagmorgen
we voor bouwen is nl. geen plaats. Het is vaak niet meer
de lange terugreis per auto naar Johannesburg, waar we
dan een hut van wat golfplaten en stokken. Ze hebben
de volgende dag nog een bezoek brachten aan Nazareth
nauwelijks geld om rond te komen en zien geen uitweg
House, een ander project van Ricus: kliniek, hospice en
uit dit troosteloze bestaan. En de gezinnen zijn meestal
weeshuis ineen. Hier veel verdriet, maar ook krachtige
verscheurd door HIV/AIDS. Het gezin waar mijn 2 collega’s mensen gezien!
en ik voor bouwden bestond uit vader Samson, zijn vrouw
Julie-Ann (beide geen werk en HIV positief) en hun twee
Terugkijkend op deze reis was het een geweldige ervaring.
kinderen van 5 en 7 jaar. Een dochter van 15 was bij familie Ondanks dat ik veel van mijn spullen daar heb gelaten
ondergebracht omdat er simpelweg geen ruimte meer is:
(slaapzak, slaapmat, kleding, werkschoenen en medicijeen golfplaten hut van 2,5x2 meter zonder toilet en water. nen) heb ik veel meer teruggekregen!
De kinderen slapen op de grond. Ondanks hun ellende was Kor Trip
Samson een super vrolijke man. Naast hun hut was door
Wil je meer weten of wil je donateur worden? Kijk op www.
HomePlan al een nieuw huis gebouwd: een tweekamerhomeplan.nl.
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KERKHOF
Europaweg 219 Nieuw-Schoonebeek

1823 - 1849
(Fam. Buter)

EEN BIJDRAGE VAN HISTORISCHE
VERENIGING NEI-SCHOONEBEEK
Het oude kerkhof gelegen aan de
Europaweg 219 is in 1823 aangelegd.
Voorheen werden de overledenen
uit Nieuw-Schoonebeek op Twist
begraven. Maar door wat heibel
over kerkgeld en de veranderde
en aangepaste wetten van het Koninkrijk Hannover mochten de
overleden Nieuw-Schoonebeekers
daar niet meer begraven worden.
Daarop stelde Borg, die woonde op
de boerderij Europaweg 219 grond
beschikbaar voor het kerkhof aan het
Schoonebeekerdiep. Het kerkhof werd
gebruikt tot aan 1849. Toen werd er
in het midden van het dorp een eigen
kerk werd gebouwd. Het kerkhof werd
in 1870 gesloten door de Gemeente
Dalen.
Op het oude kerkhof uit 1823 liggen na onderzoek in de kerken van
Coevorden, Emlichheim, Twist en
Gemeente Dalen nog ongeveer 19
mensen begraven. In 1968 vond er
in Nieuw-Schoonebeek een ruilverkaveling plaats en heeft toen de
CRM met de Stichting de Spiker uit
Schoonebeek het kerkhof gerenoveerd. Bijna 50 jaar is er geen onder-

houd meer aan het kerkhof gepleegd
en het zag er vervallen uit.

het nog verder in verval, herstel het
maar, en plaats het maar op het oude
kerkhof.“. Na weken restauratiewerk in
In 2016 kwam de Historische verenide kapschuur van Hennie Schepers,
ging Nei-Schoonebeek op het idee
is op zaterdag 11 Maart 2017 het beeld
om het kerkhof opnieuw te renoveren. naar het kerkhof vervoerd. Veel menMet eigen middelen en het Stimulesen denken dat het beeld een engel
ringsfonds van de Rabobank werd de figuur is, maar het is een Maria of Berklus aangepakt door leden, loonbenadette monument. Het beeld is een
drijf en enkele agrariërs. Vriendelijk
grafmonument uit 1898 van moeder en
dank hiervoor! Er werden struiken
dochter uit Nieuw-Schoonebeek. Met
verwijderd, bomen gesnoeid en tak- als opschrift:
ken versnipperd, nieuwe omheining
aangebracht en een Bernadette-beeld Zuster Bernadette A.M.A. Huser
geplaatst. Al met al was het een gezel- Geb.18 Mei 1876 Ovl. 29 April 1898
lige klus. Het kerkhof ligt er nu weer
G.A.Huser-Nijenstein 1839-1876.
toonbaar bij.
Informatie over deze familie is te
Links op het kerkhof liggen 2 haardvinden in het boek “Boerderijen en Bestenen, ontvangen van Fam. Buter,
woners. Vroeger op het oude kerkhof
deze komen nog uit hun boerderij. De voor aan de straat stond er nog een
haardstenen kwamen achter uit de
stalen hekje omheen maar dit is in de
schouw. Op deze stenen staan nog
jaren verdwenen.
de namen van de vroegere bewoners
Schwieters-Borg 1885. Waarschijnlijk Wij bedanken de families Steffens/
was het deze Borg, of de ouders ervan, Huser voor dit beeld, het draagt veel
die de grond voor het kerkhof schon- aan het kerkhof bij en maakt duidelijk
ken.
dat het “bosje” een kerkhof is
In November 2016 zagen wij bij toeval
langs de Namweg onder de bomen bij
Steffens het Bernadette beeld staan.
Deze was oorspronkelijk afkomstig
van het kerkhof voor de kerk en later
op het huidige kerkhof. Het beeld zat
vol scheuren, miste een arm, maar
volgens ons nog wel te herstellen. Van
de familie Steffens hebben we toestemming gekregen om het beeld te
restaureren en op het kerkhof te plaatsen; ‘’Als het hier zo blijft staan, raakt

Toegang tot het kerkhof is alleen in
overleg met de eigenaar mogelijk. Er
loopt geen pad of weg naar toe en de
eigenaar van het land heeft rond het
kerkhof gewas staan.
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SCHILDERWORKSHOP IN DE DORPSHOEVE
VA N A F 6 J U N I 1 1 AV O N D E N S C H I L D E R E N I N D E D O R P S H O E V E V O O R 1 5 E U R O P E R K E E R .

Heb je altijd al willen schilderen, maar weet je
niet hoe, of durf je niet? Neem van mij aan: je moet
het niet kunnen, je moet het doen. Vanaf 6 juni kan
dat in de Dorpshoeve.

WAT GAAN WE DOEN:
Na de eerste avond ga je naar huis met een schilderij
dat je zelf hebt geschilderd in olieverf. Daarna ga je
meerdere avonden lang met acrylverf aan één schilderij werken. Op de overige avonden maak je nog
een werk, waarbij je kunt kiezen met welke soort verf
je wilt werken. Olieverf droogt langzaam en acrylverf
droogt snel. Ik ben van plan zoveel mogelijk in te
gaan op jouw persoonlijke wens, want het is jouw
schilderij. Het enige dat ik doe is je de mogelijkheden laten zien en je helpen deze te verwezenlijken.

In ieder geval heb je na 11 avonden 3 schilderijen zelf
gemaakt. Ik zou zeggen: Verras jezelf.
VOOR WIE:
Ervaring met kwast en verf is niet nodig... echt niet.
In eerste instantie worden deze avonden aangeboden voor volwassenen. Als er echter ook kinderen
geïnteresseerd zijn, ben ik bereid na te denken over
een speciale groep voor kinderen. Het minimum
aantal mensen is 5 en het maximum is 8.
WANNEER:
11 Avonden elke dinsdagavond van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur. Mocht je op de dinsdag eigenlijk
niet kunnen, maar wil je wel graag meedoen, meld
je toch aan en vermeld het. Misschien zijn er meer
mensen, die liever op een andere avond willen. Wie
weet kan ik er een mouw aan passen.
WAT KOST HET:
15 Euro per avond, contant te voldoen per keer. Dit
zijn de kosten voor materiaal (verf, medium, canvas,
palet, gebruik van penselen en ezel), de huur van het
gebouw en koffie of thee.
DOOR WIE:
Ik ben Lia Veenker, geboren, getogen, weggeweest
en teruggekomen in Nieuw-Schoonebeek. Als je
mijn werk graag wilt zien kun je kijken op mijn website: www.liavanelffenbrinckart.com
VOOR AANMELDING OF VRAGEN:
Lia Veenker,
Tel.: 0524858484 of 0648149932.
Mail: LiaVeenker@gmail.com
of kom even langs: Europaweg 117A

Jubileum Haarstudio Rozeman
25 jaar geleden op 28 maart 1992
opende haarstudio Rozeman de
deur van de kapsalon. Dit was
ook de dag dat Sonja in dienst
trad. Een jubileum dus voor
beiden.
Vanaf de eerste dag wisten
veel mensen de weg naar de
salon te vinden. Toen en nog
steeds komen de klanten niet
alleen uit eigen dorp, maar ook
uit de omliggende dorpen en
Duitsland. Terugkijkend hebben
we mooie tijden meegemaakt.
De salon is twee keer verbouwd
om up to date te blijven.
Vooruitstrevend als we zijn
volgen we trainingen/shows
en willen we onze klanten
dat beetje extra bieden wat
een bezoek aan onze salon
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meerwaarde geeft. Onze
prioriteit ligt bij kwaliteit en
tevreden klanten, daarnaast
vinden we de prettige sfeer en
de persoonlijke aandacht een
belangrijk onderdeel van onze
salon.

Verrast waren we dat zoveel
mensen met bloemen en
kaartjes kwamen. We kunnen
zeggen dat we een geslaagde
feestelijke week hebben gehad.
Er was champagne, vele
lekkernijen als traktatie, de salon
was mooi versierd (ook van
buiten). We doen ons werk met
plezier en gaan er nog wat jaren
tegenaan! We hebben er zin aan.
Bedankt mensen voor het
mogelijk maken van dit jubileum.
Groet Monique en Sonja

Even voorstellen:
Al sinds enige tijd heeft het
Paramedisch Centrum Dorgelo
twee nieuwe praktijkeigenaren,
te weten Trijnie Barla – van der
Geest en Irina Hoff. Waar voorheen
Willem Dorgelo de scepter zwaaide
zijn het sinds 1 september jl. deze
twee dames die de leiding hebben
over de praktijken in Schoonebeek
en Nieuw Schoonebeek, waarin

Willem overigens nog wel gewoon
werkzaam is.

Trijnie, woonachtig in Coevorden,
werkt in augustus dit jaar alweer
8 jaar bij PMC Dorgelo. Daarvoor
was ze werkzaam bij verschillende
fysiotherapie praktijken, waaronder
één in Duitsland. Irina woont in
Schoonebeek en viert dit jaar
haar 6-jarig dienstverband binnen
de praktijk. ‘Ik ben begonnen
als stagiaire, om hier vervolgens
parttime en daarna fulltime te
gaan werken.’ Beide dames zijn
gespecialiseerd in meerdere
therapieën. Zo beheerst Irina
onder andere de specialisatie
Dry Needling en geeft zij
hydrotherapie in zwembad ‘De
Slagen’ in Schoonebeek. ‘En
ik houd mij bijvoorbeeld weer
bezig met chronisch zieken en
littekenbehandeling’, vult Trijnie aan.

Ondanks de ‘wisseling van de wacht’
blijft er voorlopig veel hetzelfde
vertellen Trijnie en Irina. ‘Het is
erg belangrijk dat de klanten zo
weinig mogelijk merken van deze
verandering. Ook de naam blijft
voorlopig hetzelfde. Her en der zijn
we wel bepaalde dingen binnen
de praktijk aan het moderniseren,
maar eerst maar eens wennen
aan alles wat er bij een eigen
fysiotherapie praktijk komt kijken.
Nu we eindverantwoordelijk zijn, zijn
we ons nog meer bewust van zaken
die binnen de praktijk spelen. Ook
komt het administratieve gedeelte
erbij en ook daar gaan de nodige
uren inzitten. Dit alles betekent
echter niet dat we ons minder
met het behandelen van patiënten
bezighouden, want dat is wat we
het liefst doen’, besluiten de nieuwe
praktijkeigenaren van PMC Dorgelo.

Kunst en historie in de Schepershof

Op zaterdag 13 mei heeft de
Historische Vereniging NeiSchoonebeek een open dag
georganiseerd met als thema
’’historische foto’s en kunst”. Wij als
Historische vereniging waren op
zoek naar opslag ruimte voor ons
tentoonstellingsmateriaal.
Met die doelstelling hebben
we verschillende locaties
bezocht, zoals de school,
kerk, pastorie, oude Bieb,
etc. Helaas was geen van
deze locaties geschikt.
De een was moeilijk
toegankelijk, de ander te
vochtig, het gaat natuurlijk
wel om oude documenten.
Uiteindelijk kwamen we uit
bij “Plan Ans”. Omdat de
bewoners de hoge grijze wanden
maar niets vonden, kwamen we
snel tot een overeenstemming. Wij
zouden een kast mogen plaatsen en
in ruil daarvoor, zouden wij dan de
inrichting verfraaien met oude foto’s.
Uiteindelijk zijn we in gesprek
gegaan met Domesta, waar we in
het tweede gesprek al groen licht
kregen. In verband met de veiligheid
was het nog wel even een uitdaging

om een geschikte kast te plaatsen.
Om onze oude foto’s en kunstwerken
te kunnen ophangen moest er een
rail aan de muur komen. Domesta
heeft de kosten hiervan voor haar
rekening genomen.

Helaas kon Ria van Soest
door persoonlijke
omstandigheden niet bij
de open dag aanwezig
zijn, wat wij heel jammer
vonden. Ze heeft ons
meegedeeld dat ze de
kunstwerken schenkt aan
de Historische vereniging
Nei-Schoonebeek.
Daarvoor onze hartelijke
dank. Als herinnering aan

Nieuw Schoonebeek gaan we kijken
naar een passend cadeau voor Ria.

Met het plaatsen van het bordje van
Ria van Soest door Lenie Leveling,
oud buurvrouw en bewoonster van
de Schepershof, werd deze open
dag van kunst en historie geopend.
Vanuit de dorpsraad kwam de vraag
of het niet leuk zou zijn om het
samen te organiseren; De onthulling
van de naam en de open dag. Wij als
Historische vereniging vonden dit
een prima idee. En we kunnen terug
kijken op een geslaagde dag.

11

De groeten van:

Er werd mij gevraagd om iets te schrijven over
onze periode in de Zwarte Racker. Ik moet
daarvoor wel heel ver terug in mijn geheugen. Ben
inmiddels 71 jaar, toen we stopten was ik 50. We
hadden wat horeca ervaring als eigenaar van een
dorpscafé in Dalen. Dit opschrijvend komt mijn
eerste herinnering boven. Als nieuw gezicht in
Nieuw-Schoonebeek en als nieuwe uitbater van
de Zwarte Racker wil je graag een goede start
maken. Dus een opening in december. Mensen
uitnodigen; buren, stamgasten, vriendenclubs,
toneelvereniging, de nieuwe collega’s en
natuurlijk ook de plaatselijke voetbalvereniging.
Maar oh, hier ging het direct al mis. Op een
voor mij onverklaarbare wijze is de uitnodiging
voor de opening nooit bij de voetbalvereniging
aangekomen (of ik heb hem niet verstuurd). Je
bent nog niet begonnen of de negatieve publiciteit
gaat je al vooruit. Dat het toch nog goed gekomen
is tussen mij en de voetbalvereniging, daar
hebben de 12 Apostelen een aandeel in gehad.
Zij hadden de tweede week van december bij ons
hun feestavond. In de loop van de avond kwam
Sinterklaas binnen. Nadat de Sint een rondje
langs de Apostelen had gedaan, kwam ik aan de
beurt. Of ik wel wist hoe belangrijk de voetbal
vereniging voor het dorp was. Hoe stom ik wel niet
was om de voetbalvereniging niet uit te nodigen.
Ik heb excuus gemaakt en via de Sint het bestuur
alsnog uitgenodigd een borrel te komen drinken.
Uitnodiging werd geaccepteerd onder voorwaarde
dat ik bij de eerst volgende thuiswedstrijd de
wedstijdbal zou aanbieden. De (hulp)Sinterklaas
leek overigens wel verre familie van Henk Herbers
te zijn..

heel goed dat hij de
zaterdagavond weer
aan de bar zat. Heb
zijn opmerking ter
harte genomen en
de rondjes genoteerd
zoals het al jaren
gaat in Nieuw
Schoonbeek! Zo zie
je maar, ben je jaren
kroegbaas in Dalen
geweest en ervaar je
dat het nog geen 20
kilometer verderop
toch weer anders is.

De eerste vrijdag in de Zwarte Racker. Nog geen
officiële opening gehad, toch het café maar open
gedaan. “Eens Kiek’n wat’t wordt. Zo tegen een uur
of negen druppelen er wat gasten binnen. Ik ken ze
niet; voorstellen, en maar zien hoe er gereageerd
wordt. Eerste pilsje van het huis, tweede ook. Dan
toch maar voor eigen rekening drinken. Het wordt
steeds drukker. Iedereen heeft wel wat te vertellen
en er is wel een klik. Wordt volop doorgedronken.
Om een uur of 1 gaan de eerste gasten weg.
Wordt direct afgerekend. Was voor mij nieuw. In
Dalen lieten ze nog wel eens opschrijven. Eén
van de laatste die afrekende moest ongeveer 40
gulden betalen. Hij schrok behoorlijk. Maakte een
opmerking: “Dit is nou jammer. Het was zo gezellig.
Maar dit is toch wel een domper. Wil je hier in
een paar jaar rijk worden?” Ik was me van geen
kwaad bewust. Zei hem ook dat hij regelmatig
een rondje gegeven had, en dat had ik dan ook
voor hem genoteerd. Hij vertelde mij dat het in
Nieuw Schoonebeek zo niet werkt. Niet degene
die besteld betaalt de hele ronde, maar het rondje
wordt verdeeld over de gasten aan de bar die van
het bestelde rondje meedrinken. Het deed me

En ook Bennie kreeg die avond wat dieren om te
verzorgen. Maar het viel mee. Kippen, keurig in een
aantal hokken. De hokken werden achter het biljart
neergezet. Niemand had er last van. Maar aan
het eind van de avond, het feest was afgelopen,
bleef ik alleen achter met op onverklaarbare wijze
een stuk of 15 loslopende kippen in de voorzaal
en nog een aantal verdwaalde stamgasten in de
grote zaal. Terwijl ik aan het kippen vangen was,
kwamen de stamgasten weer in de voorzaal en
vanaf de bar keken ze toe hoe ik die kippen weer
in de hokken kreeg. Na nog een paar glazen bier
vertrokken ook de laatste stamgasten. En ik bleef
alleen achter, met weer een stuk of 15 loslopende
kippen! Nadat de kippen weer in de hokken zaten
heb ik de vloerbedekking helemaal schoongemaakt
en rijkelijk met luchtverfrisser gespoten.
Zondagmiddag kwam Gerrit Kramer met vrienden
eten. Gerrit kwam binnen, keek eens opzij richting
biljart, snoof eens een keer en zei: “Verdomme
Frits je gaat van de Zwarte Racker toch niet weer
een Kippenrestaurant maken?” Dit was het begin
van een, voor ons, heel fijne periode, waar we nog
met heel veel plezier aan terug denken.
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Frits Mulder

De eerste bruiloft die we hadden was het 12,5
jarig huwelijksfeest van Bennie Büter. Bennie
wilde het feest niet in de grote zaal, maar in de
voorzaal. Op zaterdagavond. Maar ‘s zateravonds
had ik ook al redelijk veel stamgasten en die kon
je toch niet zomaar voor de deur laten staan. En
een bruiloft laten lopen kon ook niet. Met wat
aanpassingen hebben we in de grote zaal maar
een tijdelijk stamcafé gemaakt en de bruiloft kon in
de voorzaal. Ik heb in Dalen een keer een bruiloft
meegemaakt met de 12 Apostelen. De avond voor
de bruiloft werd een boog gemaakt voor de ingang
van het café en werd ‘t vat aangesloten (Een kleine
bruiloft ). En de vrienden zorgden op de avond van
de bruiloft voor een speciaal cadeau. Ik meen mij
te herinneren dat het geiten waren. Deze geiten
moesten zeer tegen de zin van de toenmalige
eigenaar mee de feestzaal in. Ik was dus een beetje
voorbereid.

DE
BOER
IN HET VOORJAAR
Nadat de andere 3 seizoenen
door mijn collega’s zijn beschreven werd ik door de redactie
gevraagd iets over het voorjaar te
schrijven.

Het voorjaar is voor ons de mooiste, maar ook de drukste periode
van het jaar omdat naast de verzorging van het vee ook het werk
op het land weer begint. Eigenlijk begint het voorjaar hier geMijn naam is Hans Wolken en ik voelsmatig op 15 februari, omdat
heb samen met mijn oom Tonnie dan, mits het weer het toelaat,
Husen een jongveeopfokbedrijf.
de eerste mest op het grasland
gebracht mag worden. Al snel
Wij fokken vrouwelijk jongvee
daarna verschijnen de eerste kieop voor een biologisch melkvee- viten en voor je het weet nestelen
bedrijf. De dieren worden hier
de zwaluwen ook al weer in de
gebracht als ze 14 dagen oud zijn schuren. Enkele andere voorjaarsen gaan na ongeveer 2 jaar terug werkzaamheden voor ons zijn,
naar het melkveebedrijf waar ze na het bemesten, het grasland
kalven en gemolken worden.
rollen en eggen om de grasgroei
te stimuleren en mollenbulten te
egaliseren.
Ondertussen beginnen we ook
al het bouwland te bewerken om
het onkruid in toom te houden.
Na de afrasteringen en de waterbakken te zijn nagelopen komt
het mooiste moment van het
voorjaar en dat is als de eerste
beesten weer naar buiten mogen.
Na het ploegen van het bouwland
kan de mais gezaaid worden en
de beste tijd daarvoor is voor ons
de eerste of tweede week van
mei.Als dit klaar is kan de eerste snede gras meestal gemaaid
worden dat wordt gebruikt voor
voer in de wintermaanden. Tussendoor hebben we nog 1 klusje
waar de meeste boeren een hekel
aan hebben en dat is de gecombineerde opgave invullen. Dit kun
je wel vergelijken met de belastingopgave en moet ook ieder
jaar weer. Menig boer zit dan een
dag achter de computer te zweten om de gegevens over land,

mest en dieren in te vullen en
om het voor 15 mei opgestuurd
te krijgen. Als het daarna naar de
zomer toe loopt wordt het met
het werk weer wat rustiger en
kunnen klussen opgepakt worden
die zijn blijven liggen.
Het werk op een boerderij is dus
erg afhankelijk van de 4 seizoenen en na een jaar begint de hele
cyclus opnieuw. Ik hoop dat u na
het lezen van deze bijdrage van
mij en mijn collega boeren een
beetje inzicht hebt gekregen in de
werkzaamheden op een boerderij.
Met vriendelijke groeten
Hans Wolken
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Powervrouw…
“Goh Riet, je lijkt op je moeder” wordt weleens
gezegd. “Nou, dat valt ook wel mee, de ene helft
op haar en de andere helft op “oes va” antwoord
ik dan. Nu vind ik het wel een compliment als me
dat gezegd wordt, maar vroeger… praat me d’r
niet van. Als kind geneerde ik me vaak kapot voor
“oes ma”. Als ik wat had uitgespookt riep ze tegen
me: “als de boshekse dood is, word jij de nieuwe
boshekse!” Dat vond ik helemaal niet erg, integendeel, boshekse vond ik een echte geuzennaam!
Oes ma zou je echt geen lieve vrouw genoemd
hebben. Nee, lief, dat klinkt zo saai, zo sloom.
Integendeel, ze was een markant mens met sprankelende, gekke ideeën, een echte powervrouw. Ze
trok haar eigen plan en volgde haar eigen kop. En
oes va, die had er de grootste lol om; die liet haar
daarin helemaal gaan.
Na haar trouwdag, verhuisde ze van het stadse leven naar het dorpje Nw. Schoonebeek, en ging ze,
volgens eigen zeggen, 50 jaar terug in de tijd. Ze
zou nooit meer terug willen gaan, want ze voelde
zich helemaal op haar plek in dit dorp.
Toen alle jonge huisvrouwen eind jaren 50 op
zondag nog braaf achter de geraniums zaten, nam
zij als eerste en enige vrouwelijke supporter plaats
voorin de volle voetbalbus met mannen op weg
naar de uitwedstrijden van V.V. Schoonebeek. Nee,
op zondag had zij geen enkele boodschap aan de
geraniums!
Oes ma was niet de perfecte huisvrouw, zeker niet.
Andere zaken hadden veel meer haar prioriteit. Ze
ging graag op maandagmiddag, tussen het wassen
en strijken in, met haar vriendinnen Riet Prins en
Lies Blaauwe wandelen door het veld over de beek
naar café Lucas in Neuringe voor een neutje. Tja,
dan zaten er ‘s avonds in 3 gezinnen een moeder
teut aan tafel.

ze met de hamer links en
rechts op het motorblok,
gooide er wat water bij en
inderdaad in de meeste
gevallen startte de motor dan wel weer. (Die
vaardigheid heeft onze Theo overgenomen; hij is
automonteur geworden :).

COLUMN

Elke zaterdagmorgen laadde ze de Daf vol met
vriendinnen en tuften ze vrolijk naar het Hallenbad
in Duitsland om de stramme spieren los te zwemmen. Ze bromde dan graag: “jullie ouwe wijven
zuipen, zeuren en roken en mankeren niks en ik
drink, rook en roddel niet, maar kan door mijn
spierziekte bijna geen stap meer verzetten”.
Op een dag stond ze bij een stoplicht in
Klazienaveen. Je raadt het al, haar oude Dafje
sloeg af en was met geen mogelijkheid weer aan
de praat te krijgen. De auto achter haar toeterde
en toeterde, tot ze zo nijdig werd, uit de auto stapte en die bestuurder aansprak: ”Hier heb jij mijn
autosleutels en probeer mijn auto maar te starten,
dan zal ik op jouw plaats gaan zitten om achter je
staan te toeteren”.
Op haar begrafenis sprak haar jongere broer
ontroerd en vol humor: “Onze Annie…. dat was me
een toch een bijzonder mens, een kwaaie en voor
de duvel niet benauwd. Daar zullen ze in de hemel
nog heel veul schik van hebben”.
Tja, vaak en vooral ook op moederdag denk ik met
liefde en trots: wie zou toch die echte boshekse
zijn geweest?

Toen ze nog geen rijbewijs had en met de bus
moest reizen miste ze in Emmen wel eens de bus
naar Assen. Geen probleem, deze huisvrouw van
middelbare leeftijd met grijs permanentje ging liftend aan de kant van de weg staan, duim omhoog
en binnen een uur was ze dan waar ze zijn wou.
Op haar 50ste haalde ze haar rijbewijs èn zwemdiploma, kocht een oud Dafje en reed de wereld in.
Zo tufte ze dan heel Nederland door. Het liefst luid
zingend met de buurkindertjes op de achterbank,
die ze dan af en toe een zak chips toewierp om ze
rustig te houden. En natuurlijk altijd een hamer en
een fles water in de auto. Want als de auto ermee
ophield dan ging de motorkap omhoog en sloeg
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Riet Veenker

Secretariaat:
J. Herbers
Vierakkers 23
7766 BL Nieuw Schoonebeek
Tel: 0524-542152
E-mail: j.herbers@kpnmail.nl

Ve r e n i g i n g
Dorpsbelangen
Nieuw Schoonebeek

Ve r s l a g j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 7
De jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek was op 11 april 2017 in de Dorpshoeve
in Nieuw Schoonebeek. Buiten het bestuur om waren er 32 belangstellenden.
Er zijn een aantal zaken besproken die afgelopen jaar hebben gespeeld;
•

Dorpsbelangen is actief betrokken geweest bij de uitbreidingsplannen van dagbesteding “de Beek” die
eerst bij de Dorpshoeve zouden plaatsvinden.

•

Nu “de Beek” verhuisd is naar het pand “de Zwarte Racker,” blijft dorpsbelangen betrokken bij de 		
ontwikkelingen rondom de Dorpshoeve. Doel is om te zorgen dat de Dorpshoeve weer nieuwe gebruikers
krijgt en zo weer volop gebruikt gaat worden.

•

Dorpsbelangen is via een aantal projectgroepen betrokken bij de ontwikkelingen rond de bufferzone.

•

Ieder jaar krijgt dorpsbelangen geld van de gemeente om in het dorp te besteden. En ieder jaar wordt er
weer gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om geld uit het budget te krijgen. Dit jaar is het geld
naar de volgende doelen gegaan:
•

Drukkerijkosten Hej’t al Heurt

•

Onderhoud AED’s

•

Bijdrage project ‘lost wings’ (infoborden bij neergestorte vliegtuigen uit de 2e wereldoorlog)

•

Bijdrage ‘folk veur folk an de gruppe’ (folkfestival in de tuin van de pastorie)

•

Aanpak wandelpaden door het dorpsbos ( egaliseren en nieuwe schelpen aangebracht)

•
Opknappen speeltuin Nieuw Schoonebeek (de hele speeltuin is vernieuwd, zowel het terrein als de
		toestellen)
•

Het financiële verslag wordt besproken

Tijdens de rondvraag kwamen de volgende zaken aan de orde;
•

Er is behoorlijk overlast van kraaien bij het kerkhof. Voorstel is om in het najaar een gesprek te organiseren
tussen het kerkbestuur, bewoners van de Waide en dorpsbelangen zodat er gekeken kan worden of er 		
voor het volgende broedseizoen maatregelen genomen kunnen worden.		

•

13 mei om 10.00 uur is de onthulling van de naam van het nieuwe appartementencomplex aan de 		
Kerkenweg/ Europaweg ( in de volksmond; plan Ans). De letters voor de nieuwe naam zijn gemaakt
door onze dorpsgenoot Jo van der Laan. Verder is er in het pand een expositie van de historische 		
vereniging Nei Schoonebeek.

Na de pauze is de enquête over de Dorpshoeve toegelicht en zijn de vervolgstappen meegedeeld.

Flessenactie

Woensdagavond 3 mei j.l. hadden de welpen weer de
jaarlijkse flessenactie op het programma staan. De bijeenkomst daarvoor hadden de welpen het heel erg druk
met het maken, rondbrengen en ophangen van posters
en flyers. Mede daardoor is de flessenactie een groot
succes geworden.
Maar bovenal is het succes te danken aan de inwoners
van Nieuw-Schoonebeek. Wat geweldig dat u voor ons
heeft gespaard. Flessen, maar ook kratten, flesjes en
zelfs vrije giften!
In totaal hebben we meer dan 1700 flessen opgehaald.
wat ons een bedrag van €450,- heeft opgeleverd. Dit
hoge bedrag is ook nog eens door Plus Supermarkt
Fischer heel mooi naar boven afgerond. Ook hiervoor
onze dank.
Namens de welpen en leiding:
Ontzettend bedankt!
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CD-VERKOOP CARMINA BURANA
Afgelopen maanden is er door de zangeressen en muzikanten
van Carmina Burana extra geoefend om van de op te nemen
cd een succes te maken. In de kerk in Weiteveen werden de
professionele microfoons en opname-apparatuur opgesteld en
hebben we in drie sessies de CD opgenomen. En we zijn trots
op het resultaat! U kunt de CD kopen voor €10,00 bij Haarstudio
Rozeman.
Wilt u ons live horen zingen? Dan heten we u van harte welkom
op 1 juli in Schoonebeek, tijdens de culturele markt.

ACTIVITEITENKALENDER

20 mei:
Instuif+: Tienerwerk
20 mei:
Pyjama Party: Rumah Pemuda
20 mei:
Jubileum 20 jaar: Tuutwulp
25 mei:
Dauwtrappen: St Willehadus groep
3 juni:
Instuif: Tienerwerk
3 juni:
12 Apostelentoernooi: V.V.Schoonebeek
10 juni:
Esperando’s Live - Rumah Pemuda
10/11 juni:
Activiteiten weekend: V.V.Schoonebeek
17 juni:
“IJshockey”: Tienerwerk
21 juni:
Parochieavond 20:00uur - Dorpshoeve
24/25 juni:
Rumah Live met o.a. Waylon
28 juni:
Info-avond Bargerveen - Dorpshoeve
1 juli:		
Instuif: Tienerwerk
15 juli:
Lasergamen: Tienerwerk
18-26 aug
Zomerkamp: Verkenners/Verrows
16 september: Folk veur Volk an de gruppe Festival

GEVONDEN: ROZENKRANS
De prachtige rozenkrans op de foto hiernaast is
opzoek naar haar rechtmatige eigenaar. Deze
eigenaar kan zich elke woensdag tussen 10:00
en 12:00 uur melden bij het parochiehuis.

OUDIJZER

Zaterdag 21 oktober zal er weer oudijzer
opgehaald worden voor de Basisschool.
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WIE STAAN ER OP DE FOTO?
Elke editie plaatsen we een foto.
Van degene die raadt welke
personen op de foto staan wordt
er 1 persoon uitgeloot voor
een eervolle vermelding in de
volgende editie.
VORIGE EDITIE
Op de foto van de vorige editie
zijn veel reacties binnen gekomen
waarvan de meesten een foutief
antwoord gaven. Uit de enkele
juiste inzendingen is Dinie
Wehkamp uitgeloot als winnaar.
Dinie ontvangt 1 portie houdbare
eeuwige roem

NIEUWE FOTO

Wie staat er op de bovenstaande
foto? Stuur je antwoord naar:
hejtalheurd@live.nl
Heb je zelf ook een leuke foto
die we voor deze rubriek mogen
gebruiken? Mail deze dan door!
Vergeet dan niet de naam te
vermelden.

