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DORPSKRANT

Hej ‘t al heurd
Dorpskrant Hej ‘t al heurd
is een uitgave van enkele
vrijwilligers uit Nieuw
Schoonebeek in samenwerking
met dorpsbelangen Nieuw
Schoonebeek.
Hej ‘t al heurd is bedoeld om
de Nieuw Schoonebeekse
bevolking op de hoogte te
houden van de activiteiten,
nieuwtjes, dorpsbelangen
etc. Hej ‘t al heurd wordt
huis aan huis in Nieuw
Schoonebeek verspreid en via
e-mail naar geïnteresseerden.
Inschrijven om de uitgaven
per mail te ontvangen kan
op nieuwschoonebeek.com.
Daar zijn ook alle voorgaande
uitgaven te vinden.
Hej ‘t al heurd wordt 4 of 5
keer per jaar verspreid en
op de website geplaatst voor
belangstellenden buiten Nieuw
Schoonebeek.
Kopij dient volgens de
opgestelde specificaties
aangeleverd te worden. Deze
aanleverspecificaties zijn te
vinden op nieuwschoonebeek.
com. Kopij kan tot een maand
voor de volgende editie
worden ingeleverd op het
redactieadres of per email naar
hejtalheurd@live.nl.
De redactie houdt zich het
recht voor ingezonden kopij
aan te passen aan de opzet
en beschikbare ruimte in het
blad.
Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd
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FOLK VEUR

AN DE GRUP

Zaterdag 16 september jl.
Met spanning werd er naar
uitgekeken. Zou het een beetje
meezitten met het weer?
Dagenlang teisterden zware
buien ons land. Ook Pastoor
zien bos had al de nodige
plensbuien tot zich genomen.
Maar gelukkig konden de
paraplu’s thuis blijven. Het
bleef de hele dag droog. Het
zou landelijk de koudste
16 september sinds jaren
worden , maar het deerde de
ongeveer 600 bezoekers niet
om er een heugelijke dag van
te maken, veel gezelligheid,
schitterende muziek, een
terrein waar iedereen laaiend
over is, huppelende kinderen,
lekkere
warme
kachels,
sympathieke
muzikanten,
verrukkelijk eten, irish coffee,
een bos dat allerlei kleuren
kreeg, een foto-expositie die
de geschiedenis van het bos
en omgeving liet zien.
Dat het koud was,
iedereen snel vergeten.

was

Om 15.30 uur ging het
terrein open en de stoeltjes
bij de expositie werden
meteen bezet door de eerste
bezoekers. Opa’s Kunstgebit
was de opening act. Ze
vonden een plek voor de Irish
Coffee Bar. Met hun Groningse
humor en hun liedjes,
omschreven als Folk met een
knipoog, kregen ze de handen

van de eerste bezoekers al vlot
op elkaar. Beggars Clan was
de tweede band. Zij traden na
hun reguliere optreden ook
nog eens op bij een van de vele
houtkachels en met succes.
Captain Gumbo was band nr.
3 en met hun Tex Mex, cajun
muziek lieten ze zien dat
deze muziek ook prima bij
dit festival past. Het publiek
bleef nog wel op enige afstand
kijken, maar naarmate de
avond vorderde en het steeds
drukker werd in het bos kwam
men toch steeds verder naar
voren. Vooral met Acting the
Maggot kwam het volk los. Er
werd volop gedanst. De band
vond het ook geweldig en was,
net als de andere bands zeer
enthousiast over het publiek,
het terrein en de organisatie.
Ze kwamen er graag voor uit
Brabant.
Als afsluiter wist Circle J er
een spetterend optreden uit
te persen. Met hun folk, punky
rock zorgden ze voor een
passend slotakkoord. Schrijf
15 september 2018 maar vast
in uw agenda want dan vindt
Folk veur Volk an de Gruppe
Part III plaats. Hopelijk weer
met een sterke bezetting op
de podia. En heb je nog tips
laat het ons weten. Volg ons
via Facebook, we zijn al weer
bezig met volgend jaar evenals
met St. Patrick’s Day.
Tot volgend jaar.

R VOLK
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VAN DE MAAND

REDACTIE HEJ’T AL HEURD

Dit is de laatste keer dat de rubriek: “Bedrijf van de maand” in dit blad
staat. De eerste jaren was het vinden van het logobordje Hejtalheurd
genoeg om de taart te winnen, daarna vroegen we de plek op de foto
te herkennen. Ondanks dat er altijd veel gereageerd is op de te raden
foto’s en de bedrijven uit Nieuw Schoonebeek graag mee hebben
gewerkt, hebben we nu besloten te stoppen met dit onderdeel. Zoals
een mooi gezegde luidt: “de koek (taart) is op!”
Deze laatste taart is gesponsord door de redactie. Graag willen we
alle bedrijven die de afgelopen jaren meegewerkt hebben hartelijk
bedanken. En ook danken we alle talloze lezers die in grote getale hun
al dan niet goede antwoorden hebben gestuurd.
De redactie gaat zich beraden op een nieuwe vaste rubriek. Of dit een
raad en/of winspel wordt is niet bekend. Wellicht vanaf de volgende
editie meer. informatie.

GEZOCHT:

(of een kopie). Te denken valt
aan nieuwbouw woning of stal,
FOTO’S EN BEELDMATERIAAL loonwerkzaamheden,activiteit
van een vereniging (beekzweven,
In 2018 bestaat ons bedrijf 50 jaar! spooktocht,verkennerskamp etc.)
Wij willen op de open dag eind
augustus foto collages en beeld Ook hebben wij heel weinig foto’s
materiaal tonen. Bent u nog in het van onze eerste locatie achter
bezit van foto’s of fims waar ons de boerderij van Bennie en Hans
bedrijf in actie is dan zouden wij Wolken, heeft u daar toevallig nog
deze graag van u willen hebben
4|
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ONTDEK JE
PLEKJE
In iedere editie plaatsten we op
deze pagina een foto van een
detail van een voorwerp op
een bepaalde locatie in Nieuw
Schoonebeek en werd de taart
gesponsord door een lokale
ondernemer. Hiernaast leest u
dat dit de laatste keer was.
De foto uit de vorige editie
was een schoorsteenpijp of
luchtafvoer op het dak van
Garage Scherpen/Cafetaria de
Spinde. Joke Sassen is uitgeloot
uit de juiste inzendingen en heeft
een lekkere taart ontvangen.

iets van dan zouden wij deze ook
graag willen hebben.
Wanneer u iets heeft dan mag
u contact opnemen met Harry
Bosch 06-53415231
Alvast bedankt!
Loon en grondverzetbedrijf
Wolken

DE GROETEN VAN:
“Wie ben je, wat drijft jou in het leven
en wat maakt jou de persoon die je
bent?” Wow; niet de makkelijkste
vragen, geen vragen waar de gemiddelde Nederlander één twee drie
antwoord
op heeft, maar waar we met z’n
allen wel vaak naar op zoek zijn.
Ieder op z’n eigen manier uiteraard,
maar in de basis zijn het vragen die
een ieder zich weleens stelt. Dat
geldt in ieder geval voor mij, André
Roosken, geboren op 9 juni 1960,
opgegroeid in de Molenaarslaan in
Nieuw-Schoonebeek. Het gaat hier
niet om de antwoorden, maar wel om
het onvermijdelijke dat het antwoord
grotendeels opgesloten ligt in je
roots.
Voor mij is dat Nieuw-Schoonebeek.
En godzijdank stroomt er bij die naam
een warm gevoel door mij. Waar ik
een onbevangen, beschermde jeugd
heb mogen hebben, veel heb geleerd
en met liefde aan terugdenk.
Roots is toch iets waar een mens
deels zijn identiteit aan ontleent. Voor
mij is dat dus niet anders en in mijn
situatie, zoals gezegd positief.
Goed, voordat ik daar nog kort op in
ga, eerst wat persoonlijkheden, want
daar zijn de lezers van deze rubriek in
de regel toch nieuwsgierig naar.
Zoals genoemd; André Roosken,
zoon van Toos Rozeman en Hennie
Roosken, op mijn 21ste uit het dorp
vertrokken. Voor studie (planologie)
naar Tilburg en later Utrecht. Van
daaruit ben ik via Deventer uiteindelijk in 1989 in Weesp (vlakbij Amsterdam) terecht gekomen, waar ik nog
steeds, naar volle tevredenheid leef.
In hetzelfde jaar heb ik een stedenbouwkundig adviesbureau opgericht,
in Amersfoort en werk nog steeds in
dat bedrijf voor veel gemeenten in
Nederland. Vanuit het bureau worden woonwijken ontworpen, maken
we bestemmingsplannen, begeleid ik
veel inspraak etc.
Verder leef ik nu 35 jaar met Moniek
en hebben we twee prachtige dochters, die inmiddels beiden in Amsterdam wonen en studeren. In tegensteling tot mijn ouders leef ik met het

geluk dat we als ouders dicht bij de
kinderen wonen en we elkaar vaak
zien.
Tot en met m’n 21ste woonde ik in
Nieuw-Schoonebeek. Uiteraard de
lagere school; op de Gerardus Majella
en daarna de middelbare school in
Emmen. Zoals dat in die tijd ging;
eerst mocht je dansles volgen in de
Zwarte Racker, daarna op je 14e zondagmiddag uit en vanaf de 15e ook de
zaterdagavond.
En dat ging altijd naar één gelegenheid; Rumah Pemuda. Toentertijd
in de Westerendse, de voormalige
protestantse basisschool en nu het
loonbedrijf van de firma Heijnen.
Daarnaast was er voor mij voetbal en
gymnastiek, tot m’n 18e!
Want 15 augustus 1978, staat in mijn
geheugen gegrift. Op die dag kreeg
ik een ongeval, dat toch wel gevolgen had voor de rest van m’n leven.
Ik werkte toentertijd vaak bij Oom
Harrie (Harrie Roosken) op de boerderij en op die dag ging het mis, viel
ik van de tractor en brak daarbij drie
nekwervels, met daarnaast nog allerlei kwetsuren. Het gebeurde op ’t
westen ter hoogte van de fam. Wendker. Ik heb dat gelukkig, weliswaar
ternauwernood, maar wel overleefd.
Een week voor dat ongeval was er in
Coevorden een nieuwe ambulance
gestationeerd, met zuurstof aan
boord. Dat was mijn redding, want
zonder zuurstof was het niet gelukt.
Ik dank nog altijd m’n vader en dokter Engbers die wisten dat ik m’n nek
had gebroken en ervoor zorgden dat
niemand mijn hoofd bewoog.
Door het ongeval ben ik deels verlamd geraakt. Ik heb twee jaar gerevalideerd en het eerste jaar volledig
intern in het revalidatiecentrum ’t
Roessingh in Enschede.
Maar daarna kon ik mijn leven weer
oppakken. Weliswaar zonder voetbal
en gymnastiek, mank lopend, maar
wel in Rumah, school, later studie,
werk, gezin etc.

opdraaide in Enschede om mij te bezoeken. Een bus vol vrienden en kennissen. Een bus vol! Allemaal jongens
en meiden waar ik samen mee ben
opgegroeid. Als cadeau kreeg ik een
horloge! Ik vermoed dat Toon Heijnen
er nog wel filmmateriaal van heeft.
Binnen Rumah Pemuda heb ik in de
periode 1977 t/m 1981 in het bestuur
gezeten. Samenwerken was het
credo. Je kon het binnen de jeugdsoos en ook in het dorp, nooit alleen.
Verbinding zoeken met de voetbal, de
Tuutwulp, de Zwarte Racker, met Lex
Heijnen voor de concerten en ga zo
maar door.
Iets wat ik ook nu nog steeds probeer
uit te dragen. Samen iets neer zetten in de directe gemeenschap om
je heen. Je kinderen een warm nest
gevoel meegeven, allemaal punten
die ik uit die tijd heb meegekregen.
Ook nu volg ik nog altijd het dorp.
Via de digitale snelweg over wat
er in Rumah gebeurd. Via mijn
lieve zus die alles nog weet van het
dorp en natuurlijk via mijn moeder
die nog in het dorp woont. Zeker
twee keer per week nemen we via
de telefoon de laatste stand der
Nieuw-Schoonebeekse zaken door en
via mijn goede vriend Louis Levelink.
Die verdient overigens nog drie keer
meer aandacht vanuit het dorp dan ik
heb gehad, doch dit terzijde.
Zo blijven mijn roots in
Nieuw-Schoonebeek ook in de randstad nog hun invloed uitoefenen.
André Roosken

Wat ik vooral heb geleerd vanuit Nieuw-Schoonebeek, naast het
warme ouderlijke nest, is de warme
gemeenschap. Ik heb tijdens mijn revalidatie echt honderden kaarten en
brieven mogen ontvangen. En nooit
zal ik vergeten dat er een bus vol
“Rumah-gangers” de parkeerplaats
HEJ ‘T AL HEURD
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HISTORISCHE VERENIGING NEI-SCHOONEBEEK

OPEN MONUMENTENDAGEN

IN DE GEMEENTE EMMEN
9 EN 10 SEPTEMBER 2017
NIEUW-SCHOONEBEEK
(BIJNA VERGETEN) KERKHOFJE
BIJZONDERE ERFGOEDPLEK
In de uitgave van mei is door ruimtegebrek het
onderstaande stuk over het beeld weggelaten:
Het beeld: Het is een grafmonument van moeder en
dochter uit 1898 te Nieuw-Schoonebeek. Opschrift
beeld : Zuster Bernadette A.M.A. Huser Geb.18 Mei
1876 Ovl. 29 April 1898 G.A.Huser-Nijenstein 18391876. Johann Heinrich Huser woonde op de ouderlijke
boerderij Europaweg 127 (nu Heuvelman) Hij huwde op
30 Juni 1859 te Dalen met Gesina Adelheid Nijenstein die
op 6 Maart 1839 geboren is op de boerderij Europaweg
327. Het gezin telde 5 kinderen ,allen geboren te
Nieuw-Schoonebeek. Het jongste kind Anna Maria
Aleida geboren op 18 Mei 1876. Zij is ingetreden in
de congregatie van de Dochters van O.L.Vrouw van
het H.Hart, doch overleed een half uur nadat zij haar
professie had afgelegd op 29 Augustus 1898 te Utrecht,
22 jaar Haar moeder Gesina Adelhelheid Nijenstein
overleed 9 dagen na haar geboorte ,dus op 27 Mei 1876
te Nieuw-Schoonebeek. Johann Heinrich Huser is op 6
Juli 1893 overleden te Nieuw-Schoonebeek. Meer over
deze familie kunt u vinden in het boek Boerderijen
en Bewoners. Vroeger op het oude kerkhof voor aan
de straat stond er nog een stalen hekje omheen maar
dit is in de jaren verdwenen. Wij bedanken de families
Steffens/Huser voor dit beeld, het draagt veel aan het
kerkhof toe en nu valt het van de straat veel beter op
dat het een kerkhof is. (de meesten zagen dit niet als
een kerkhof)

De

Historische

Schoonebeek

vereniging

Nei-

gras naar het kerkhof toe. Het bezoekers

zien over het kerkhof en het landkruis

organiseerde

op

aantal viel ons niet tegen, ondanks het

aan de andere kant van de Europaweg.

Zaterdag en Zondag 9 en 10 September

matige weer. Op de Zaterdagmiddag

Onderzoek heeft aangetoond dat er op

Monumentendagen

pas

kwamen 35 mensen het kerkhof bezoeken

dit kerkhofje ongeveer 18 mensen liggen

gerestaureerde kerkhofje (Buter) aan de

en op de Zondagmiddag 60 personen.

begraven. Wij hopen in de toekomst

Europaweg 219. De mensen konden het

Op het kerkhof kregen de bezoekers wat

vaker het kerkhof open te stellen voor de

kerkhof bezoeken op beide dagen van

informatie van de Historische vereniging

Open Monumentendagen.

13.00 uur tot 16.00 uur. Mark Lubbers

over het verleden van het kerkhof en

heeft en paadje gemaaid , om de voeten

het Bernadette beeld. In de tent aan de

lekker droog te houden in het lange

Europaweg was een kleine expositie te
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SPOKENTOCHT
Een groepje personen stapt verward
en geschrokken de buitenlucht weer
in. Enkele minuten geleden betraden
ze het horrorhotel en werden ze
door een aantal duistere figuren
een lift ingewerkt. “leuk!” riep een
van de deelnemers nog “dit heb ik al
wel eens vaker meegemaakt tijdens
een spokentocht. Zo direct gaat vast
en zeker het licht uit en nadat het
even later weer aan zal gaan staan
er vast spoken tussen ons in om ons
vervolgens weer de lift uit te jagen”.
Het moet gezegd worden dat het licht
inderdaad doofde en er inderdaad een
aantal spoken via een dubbele wand
de lift in stapten. Waar de deelnemers
echter niet op verdacht waren was
dat de ingang van de lift afgesloten
was en de lift daadwerkelijk ook
opsteeg, waarna de deelnemers
totaal gedesoriënteerd op een andere
locatie de lift weer verlieten.
Een eind verderop denken de
deelnemers even veilig te zijn voor
de horror in en rond het dorp.
„Hier is niets te doen”, horen we de
deelnemers nog tegen elkaar zeggen.
Juist dat is het moment waarop
wederom een griezelfiguur toeslaat.
Het spook springt met een grote
plons in de sloot naast het bruggetje
waarop de deelnemers zich begeven
om ze de ergste schrik van hun leven
te bezorgen. „AAAAAAAAAAH”, krijsen
de wandelaars uit.
Lijkbleek en nog trillend op hun
benen lopen ze verder. Het zijn zeker
niet alleen de vrouwen en kinderen
die schrikken. Sterker nog. De heren
duwen de dames naar voren. Ze
durven niet voorop te lopen.
Kosten
noch
moeite
waren
gespaard voor die onbetaalbare
schrikreacties: hologrammen, auto’s,
water, hijskranen, de befaamde
kettingzagen, licht-, geluid- en
vuureffecten.
Er
zijn
weinig

angstaanjagende attributen die in de
loop der jaren nog niet gebruikt zijn
tijdens de spokentochten in Nieuw
Schoonebeek. En toch worden er
elke editie, gebruik makend van de
nieuwste technieken, weer nieuwe
schrikelementen toegevoegd.
Het evenement dat in dertig jaar
is uitgegroeid tot een (ongeveer)
5-jaarlijkse
dorpstraditie,
is
georganiseerd
door
een
samenwerking
van
diverse
verenigingen vanuit het dorp. In het
voorjaar is de organisatie al gestart
met de eerste voorbereidingen.
Nadat duidelijk was dat de tocht
zou kunnen plaatsvinden is in
mei een datum geprikt en zijn er
vrijwilligers geronseld. Na veel
overleg zijn de diverse groepen na de
zomervakantie gestart met de eerste
voorbereidingen. In de laatste 2
weken werd er op locatie opgebouwd
tot, soms vlak voor de start, eindelijk
alles op zijn plaats stond.
De 800 beschikbare kaarten waren
zoals verwacht zeer gewild en binnen
3 uur uitverkocht. Dit ondanks dat er
ruim 238 dorpsbewoners geen kaart
nodig hadden, omdat deze als spook
op of langs de route te vinden zijn. Het
aantal van 238 spoken is overigens
een absoluut record en bijna een
verdubbeling van het aantal spoken
tijdens de voorgaande editie. Naast de
spoken op of langs de route waren er
tijdens het evenement ook tientallen
vrijwilligers actief bij het vertrekpunt
om het verkeer van mensen en vocht
georganiseerd en in goede banen te
leiden.
Het is duidelijk dat de spokentocht
in Nieuw Schoonebeek is verworden
tot een professioneel georganiseerd
evenement dat nog altijd, zo niet in
steeds grotere mate, georganiseerd
wordt door en voor de bewoners van
het dorp.

Alle foto’s van de spokentocht zijn te vinden op: www.nieuwschoonebeek.com
HEJ ‘T AL HEURD
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VAN BRIEVENBUS, NAAR BRIEVENBUS. LOPEND, OP DE FIETS,
BROMMER OF IN DE AUTO. DE POSTBODES GAAN AL VELE
JAREN OVER HET DORP. IN GESPREK MET TWEE GEPENSIONEERDE POSTBODES VAN ONS DORP, HENNIE STEFFENS
EN HARM STRIPER
Van brievenbus, naar brievenbus.
Lopend, op de fiets, brommer of in
de auto. De postbodes gaan al vele
jaren over het dorp. In gesprek met
een aantal oude postbodes van ons
dorp zijn hierover vele anekdotes
opgehaald. Enkele hiervan zijn er
op papier gezet.
Om in de jaren 1950 aan het werk
te komen bij de toenmalige Post,
Telefonie en Telegrafie (P.T.T) begon
men veelal eerst als hulpbesteller.
Je was dan aan het werk samen

met een postbode.
Na een soort proefperiode moest
er een toetsing worden gedaan.
Bij deze toets moesten er vele
plaatsnamen van heel Nederland
benoemd worden.
Had je dit goed gedaan, dan kreeg
je het certificaat: GESLAAGD. Dan
nog de officiële EED
afleggen, voordat je
definitief postbode
werd.
De postbodes

van Nieuw Schoonebeek, kregen
hun bezorging gebracht vanuit
Coevorden met de dienstbus.
Om 7.00 uur werd eerst de post
uitgezocht voor Nieuw Schoonebeek
en Weiteveen, daarna ging men op
pad. In de eerste jaren ging dit nog
lopend!

POSTBODE IN D

De postbodes in volledig postpak op de foto van links naar rechts; H. Steffens,
H. Roosken, A. Koops (plaatsvervangend kantoorhouder Schoonebeek), G.
Striper, en G. Sibon.
‘T AL HEURD
10 | HEJ
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DE VROEGERE JAREN
De postbodes kregen ook
regelmatig controle van hun dienst.
Dan kwam een van de richtlijners
(Greve, Pieper of Nijboer) langs op
de route. Dan hield men zich goed
aan alle regeltjes; geen bruggetjes
overlopen tussen de huizen. Er werd
dan gezegd dat beide huiseigenaren
ruzie hadden met elkaar en dat het
echt niet kon. Goed je kilometers
maken, het liefst iets meer. Niet te
lang blijven zitten bij de boeren
voor een kop koffie. Dat een hele
week lang!!!
Het werk van de postbode werd al
die jaren ervaren als mooi werk en
ze mochten het ook graag doen.
Er waren natuurlijk vele mooie
en minder mooie momenten bij,
zoals bij elk werk het geval is. Je
zult op je 1e werkdag als postbode
maar gegrepen worden door een
hond!!! Terwijl je wist dat er bij
desbetreffende woning een hond
was, maar je had er even niet aan
gedacht.
In de vroegere jaren had je bij de
huizen nog geen brievenbussen,
de post werd dan in huis gebracht.

Hierdoor kende je de families
van het dorp goed, maar ook alle
straten en huisnummers kende je
uit je hoofd en dat vergeet je niet
meer. Omdat de postbodes goed
bekend waren, brachten ze ook
contant geld rond in de wijk. Geld
voor de NAM; de AOW en ook de
kinderbijslag. Dit geld moest door
de postbodes worden uitgeteld en
uitgedeeld. Je ging met veel geld
over straat. Als beloning kregen
ze vele koppen koffie, een fooi van
de mensen in de vorm van geld of
bijvoorbeeld een sigaar. Al rookte je
zelf niet, die sigaar ging mee naar
huis.
Op winterse dagen was het toch
wel eens wat minder. In de sneeuw
door het veld, met je fiets op de nek,
terwijl lang niet alle wegen verhard
waren. Of met een flinke laag ijzel
op pad, rondrijden/glijden bij café
Fischer, waar de vrouw des huizes
buiten stond te wachten. Je gleed
er zo op aan, niets meer aan te
houden.....
Vroeger kende men niet de traditie
om kerstkaarten versturen. Wel

stuurden ze op Oudejaarsdag
kaarten. Na het bezorgen van
deze kaarten, werd er het jaar
samen afgesloten met sjoelen
bij café Pieper. Ook al had je dan
jouw 3 gewonnen krentenbroden
weggelegd achter het gordijn (!!!)
Als je dan naar huis wilde gaan met
krentenbrood ging dat niet.... ze
waren dan al door een ander mee
genomen.
Het is ook gebeurd dat de postbode
bij één van de boerderijen met de
auto achteruit reed, zo een diep gat
in. Zie dan maar eens de auto vol
met post er weer uit te krijgen. Het
koste nogal wat moeite, maar het
lukte toch.
Een jaarlijks terugkerend fenomeen
was toch wel de carnaval in
Weiteveen. Op tijd beginnen met
de bezorging, voor de optocht uit,
zodat je na je dienst mee kon gaan
naar de tent. Feest vieren totdat je
op het podium stond.
Als postbode was je ook wel eens
goed als imker. Had er iemand last
van een wespen nest, dan schoot je
gewoon te hulp, het kon allemaal.
Al met al terugkijkend op mooie
werkzame jaren. Waarin ze bij de
PTT goed met hun tijd mee gingen.
Goede kleding, ook voor in de regen
en zeker goede fietstassen. Een
fietsvergoeding en vooral koffie
genoeg.
HEJ ‘T AL HEURD | 11
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FAMILIE BÜTER 600 JAAR

Voor het eerst met het hele gezin naar Ameland. Moeder was nog
nooit aan de Waddenzee geweest
Op de foto v.l.n.r. Harrie, Bennie, Frida, Margriet, Moeder, Tonnie,
George, Marianne en Herman

IN HET JAAR 2017 ZIJN WIJ MET MOEDER, BROERS EN ZUSSEN SAMEN
600 JAAR. HIERAAN LEVERT MOEDER, DIE OP 20 NOVEMBER 96 JAAR
WORDT, DE GROOTSE BIJDRAGE. EEN LEUKE GELEGENHEID OM EENS
IETS OVER ONS GEZIN TE VERTELLEN.
Pa (Büter Hain) en Ma (Annie
Möhlmann) zijn in 1948 getrouwd
en hebben eerst 5 jaar achter
Herbers aan de Europaweg
gewoond. In 1953 verhuisden
ze met het paard en wagen van
de nieuwe buren richting het
oosten samen met 3 kinderen,
bestemming: Europaweg 240.
Moeder woont daar vandaag de
dag nog altijd samen met haar
zoon George. Vader is helaas in
1995 overleden.
We waren met een groot gezin
‘T AL HEURD
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waar altijd wel wat te doen was.
En er gebeurde van alles, maar
volgens Pa waren de jongens en de
wichter niet ondeugend. Dat zei hij
dan met een glimlach en zei dan
‘het zwattie hef ’t nig altied doan!
Vader werkte in de ploegendienst
bij de NAM en als wij ’s morgens
uit bed kwamen zei hij ‘Kiek is
in de kelder! Daar lag dan een
haas, wild konijn, fazant o.i.d. die
hij gevangen had met het NAMbusje! Dat dat vangen niet altijd
goed ging op die smalle NAMweggetjes daar kun je je wel iets

bij voorstellen.
Moeder was thuis met de 8
kinderen op de boerderij met
koeien, schapen en konijnen. De
koeien stonden vroeger nog ‘in het
huis’, de plek waar nu de bijkeuken
is. Voor ons was het een must om
mee te helpen in het huishouden
en meehelpen op de kleine
boerderij.

We speelden veel in
het veen, maar er moest
ook in het veen gewerkt
worden zoals turf ‘opstoeken’.
16 gulden kregen we voor 10000
turven opstoeken! Of we gingen
aardappels krabben bij Oma
Möhlmann, rogge maaien, hooien,
bieten wieden en zonnedauw
plukken. Hiermee hebben we onze
eerste fietsen, een pick-up en onze
eerste singletjes verdiend.

moest doen met zo’n kostbaar
vrachtje.

Met Sinterklaas werd de tafel
gedekt en als wij dan gierend van
de spanning ’s nachts stiekem
uit bed gingen en onze gevulde
borden bewonderden, genoten Pa
en Ma stilletjes in bed van al onze
opmerkingen.

In ons grote gezin was het altijd
gezellig. Met buurkinderen,
vrienden etc iedereen was welkom
en kon ook aanschuiven voor
het eten. Toen we later allemaal
verkering kregen was het een volle
bak in het weekend.
De ene vlam kwam en de andere
ging.

Voetballen in de koele naast
Borgman met alle buurjongens, dat
was altijd grote pret.
Ook de familie-uitjes waren super
gezellig zoals samen een dagje
weg in de Fiat 850 naar Schloss
Bentheim en dat met 8 kinderen
gestapeld op de achterbank. Toen
Pa een keer capriolen uithaalde
in het drukke verkeer werd hij
aangehouden door de politie en
kreeg te horen dat hij voorzichtig

Elk jaar in november werd er
geslacht (een zwien en een
bolle). Op de keukentafel werden
de stukken vlees verdeeld over
tientallen zakjes voor in de
diepvries. Daarna was het snorre
broa eten. Spreek het uit zoals het
er staat dan weten de ouderen wel
wat wij bedoelen.

Ook voor kleinkinderen was
het altijd feest. Lekker spelen in
de hooiberg, knuffelen met de
lammetjes, paaseieren zoeken en
tumtummetjes eten.

hoor ze kreeg haar brood!
Ondanks dat oma een onderbeen
amputatie heeft moeten ondergaan
geniet ze nog met volle teugen
van alles wat ze wel kan. Ze was
een keer voor controle in het
ziekenhuis en toen de dokter
vroeg: Mevrouw Büter hoe is het
met uw been?… antwoorde ze: Dat
weet ik niet dokter U hebt mijn
been. Hoe is het met mijn been?
We zijn allemaal goed terecht
gekomen en zien elkaar regelmatig.
George, Herman, Tonnie en Bennie
wonen in Nieuw- Schoonebeek.
Frieda en Harrie wonen in Twente
resp. Borne en Wierden. Margriet
in Erica en Marian in Emmen.
Wij als de Büters hebben de
nuchterheid van de Möhlmann’s en
de proaterij van de Büters.
Veur iedereen de groeten
van de Büters.

Toen Oma na haar eerste vlucht op
Kreta op zoek was naar een bakker
zei ze: Hier proat ze ok wal plat en
vreug: Heb ie ok stoete? En ja ja

Hej ‘t al heurd dat Annie van Buter Hain bij de pensionering van haar schoondochter Trina
op de receptie in gesprek met Burgemeester Henk Robben van Wierden (Henk is geboren in Barger Compascuum) raakte. Toen kwamen ze er achter dat ze beiden bij de familie
Steffens (Hoesman) in Nieuw Schoonebeek hebben gewerkt. Zij als jong meisje in betrekking en Henk Robben als stagiair van de Middelbare Landbouw School.
De receptie duurde veel te kort.
HEJ ‘T AL HEURD |
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-GARAGE VERKOOP stalraampjes, hoefijzers, oud
landbouwgereedschap, dit was dan
ook snel verkocht.
Voor iedereen was er wel iets te
koop.
Ook kwamen er diverse “Oud”NieuwSchoonebekers op de garageverkoop
af, waardoor weer leuke verhalen op
tafel kwamen.
Al met al was het een leuke en
geslaagde dag.
Zaterdag 9 september was
het tijd voor onze jaarlijkse
garageverkoop. Door het flyeren
en diverse vermeldingen via de
media, was de animo in het dorp
goed dit jaar.
29 gezinnen hadden zich
opgegeven om hun spulletjes aan
de man te brengen.
Na de vele voorbereidingen te
hebben getroffen, waaronder
adverteren in kranten,
diverse websites, Facebook,
Rommelmarktsites, Marktplaats,
‘T AL HEURD
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spandoeken laten maken en plaatsen,
flyeren bij winkels etc, kon op de
vroege zaterdag de verkoop van 2e
hands goederen beginnen.
Helaas zat het weer ons dit jaar
niet mee, maar ondanks dat was de
opkomst en verkoop voor de meesten
goed.
Zo moesten we dan ook weer vroeg
uit de veren om de mensen op tijd
te kunnen begroeten en wisselden
diverse spullen van eigenaar.
Er waren dit jaar ook veel oude
boerenspullen te koop, waaronder

Hopelijk geven zich volgend jaar
nog meer mensen op en kunnen
we er met heel ons dorp een mooie
activiteit van maken.
Groetjes
Jacquelien Stam
en
Sabine Striper

HISTORISCHE VERENIGING NEI-SCHOONEBEEK

DA’S WEST

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE BRIGADE NIEUW-SCHOONEBEEK

27 juni 2011
Dezelfde plek

1950-1960
Marreschausee brigade huisvesting
Europaweg Nieuw Schoonebeek

De Brigade Schoonebeek werd uitgezet op 1 November 1889 en opgeheven op 1 Maart 1943. Wederom uitgezet op
20 Juni 1946 en opgeheven en gesloten op 1 September 1965. De kazerne stond in Nieuw-Schoonebeek tussen (toen
hoofdstraat) Europaweg 81 A.Möhlmann en J-Visscher Europaweg 89. Er stonden 2 houten gebouwen, 1 gebouw was
ingedeeld met 3 woningen nr,83 ,85 en 87 en aan de rechterkant het kantoorgedeelte met cel. Tussen de 2 gebouwen
stond nog een schuurtje waar de vrachtwagen in stond van de Marechaussee. De kazerne werd in 1966 verkocht en
afgebroken. Waarheen de gebouwen zijn verzonden is onbekend.

HEJ ‘T AL HEURD |
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Natuurlijk melk
Natuurlijk zorg
Natuurlijk vlees
Natuurlijk beheer

Biologische
Schapenmelkerij
& Zorgboerderij
‘t Schoone Schoap
Europaweg 37
7766 AA
Nieuw Schoonebeek

Telefoon: 06 40749890

Grazende
Schapen bij
de ijsbaan
Zoals u weet hebben wij,
Herman en Gerrie Sentker, een bijzonder veeteeltbedrijf: ’t Schoone
Schoap.
Daar melken wij niet
alleen ‘s morgens en ‘s
avonds honderden schapen, maar het is ook een
erkend leerbedrijf en
een zorgboerderij waar
dagbesteding wordt geboden.
Voor onze groeiende
veestapel zijn wij
altijd op zoek naar grond
‘T AL HEURD
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om de schapen te laten
grazen. In 2013 hebben
wij daarom contact gezocht met de gemeente.
Hierop volgde een
“pilot-project” waar nog
2 veehouders aan meededen. Inmiddels is dit succesvol gebleken. Er wordt
bespaard op onderhoud
en het ziet er leuk uit.
Ter hoogte van de ontzwavelingsfabriek lopen
bijvoorbeeld brandrode
runderen.
Al enkele jaren lopen onze
schapen op de braak-

ligende percelen op bedrijventerrein de Pollux
in Klazienaveen. Inmiddels ook bij de vijver en
op de ijsbaan in Zwartemeer, in woonwijk “de
Waide” in Nieuw-Schoonebeek en sinds kort aan
het
Schoonebekerdiep
in Schoonebeek. Na het
weiden wordt er nog met
tractor en weilandbloter
nagemaaid op de plekken
waar goed met de
machines te komen is. Dit
gaat houtopslag tegen
en het groen blijft netjes
achter.

In overleg met de
gemeente en de dorpsraad zal ‘t Schoone
Schoap in het najaar
ook de ijsbaan in Nieuw
Schoonebeek gaan begrazen. De ijsbaan wordt
dan afgezet met netten
waar stroom op staat.
Past u alstublieft op en
houd uw hond aan de lijn.
Ziet u ongeregeldheden?
Bel dan even!
Volg ons op Facebook om
op de hoogte te blijven
van de ontwikkelingen
bij ’t Schoone Schoap.

Zondagmiddagactiviteiten
Zoals ieder jaar zullen de organisaties KVV,
mantelzorgers en dagcentrum De Beek ook dit jaar
één keer per 14 dagen op zondagmiddag een gezellige
activiteit aanbieden.
Deze activiteit zal plaats vinden in: Dagcentrum de
Beek, Europaweg 132, tel nr. 0524541418 (voormalige
Zwarte Racker) van 13.30 tot 16.00 uur. Kosten: € 2,50
per middag en daarvoor krijgt u een kopje koffie met
iets lekkers en deelname aan de activiteiten.
Als u niet wilt deelnemen aan een activiteit maar het
wel gezellig vindt om hier samen met anderen een
kaartje te leggen of een spel te spelen, bent u ook van
harte welkom. Wij verzoeken u om u van te voren
op te geven als u deel wilt nemen en of u gehaald en
gebracht wilt worden.

HET PROGRAMMA VOOR HET SEIZOEN VAN 2017/2018
2017
19 november: gezellige middag
3 december : sinterklaasmiddag
17 december: kerstmiddag met Koen Akkerman
2018:
7 januari :
Nieuwjaars middag met muziek
21 januari :
Gezellige middag
4 februari :
Een nieuw activiteiten spel met Ria Lammers
18 februari :
Gezellige middag
4 maart		
Een spreker die we nog niet bekend maken
		(verrassing)
18 maart:
Een activiteit ivm Pasen met Marie

Een dag je uit naar Heede
Op 31 augustus j.l. zijn wij met de mensen van
dagcentrum De Beek, 40 vrijwilligers,
pastoor
Tjepkema en pastoraal werker Sander Hof naar de
bedevaartplaats Heede geweest. Nadat we koffie
gedronken hadden in de Beek zijn we met de bus
(bussen) vertrokken naar Heede. In Heede was er
een kerkdienst met pastoor Tjepkema en Sander
Hof en onze mensen hebben dit erg op prijs gesteld.
Aansluitend hebben we een warme maaltijd gegeten
in een plaatselijk restaurant.
‘s middags hebben we de prachtige beeldentuin en
de kapel waar Maria aan de kinderen verschenen is
bezocht.

Vervolg van de bouwplannen bij de Beek
Tenslotte gingen we weer in de bus terug en was
iedereen zeer tevreden.
Het lijkt erg stil te zijn rondom de nieuwbouw van een
woon-en zorgcentrum op het terrein van de voormalige
Zwarte Racker, maar er gebeurt wel van alles. We zijn
achter de schermen druk aan het werk, de gemeente,
de architect, de adviseurs zijn allemaal bezig met
voorbereidende werkzaamheden.
We hebben een eerste notitie gemaakt met de afspraken
voor mensen die zich al vast in willen schrijven.
Het woon-en zorgcentrum op het terrein van dagcentrum
De Beek, de voormalige Zwarte Racker, ziet er globaal als
volgt uit.
Er worden 16 appartementen gebouwd waarvan 14
appartementen voor mensen die permanent een
appartement willen bewonen en 2 appartementen voor

mensen die revalideren na ziekenhuis opname.
De 14 appartementen worden verhuurd aan mensen die
zorg nodig hebben en voor hen door wie het alleen thuis
wonen moeilijk gevonden wordt.
In het woon-en zorgcentrum is 24 uur per dag zorg
aanwezig en worden allerlei activiteiten aangeboden aan
de bewoners. Er zijn twee gemeenschappelijke ruimten,
waar de activiteiten aangeboden worden, maar waar u
ook gewoon een tijdschrift kunt lezen, een spelletje doen
of waar u gewoon niets mag doen.
We bouwen het centrum zodanig dat iedereen hier kan
komen wonen, ongeacht uw inkomen. Ook mensen
die alleen een AOW-uitkering hebben kunnen hier een
appartement huren.
We verwachten in 2018 te gaan bouwen en in ditzelfde
jaar het nieuwe centrum te betrekken.
HEJ ‘T AL HEURD |
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Op de foto de jubilarissen:
L. Leveling, L. Steffens-Huser, G. Schwieters-Koop, T. ScherpenButer, T. Roosken- Rozeman, G. Buter-Leveling
En de vicevoorzitter van het parochiebestuur P. Steffens.

“ST.CECILIA”
JUBILEUM GEMENGD KOOR

Zondag 16 juli hebben wij als gemengd koor St Cecilia, het jubileum
van 150 jaar herenkoor en 50 jaar
dameskoor gevierd.
De 6 dames op de foto zijn al lid
sinds de oprichting!
Zij kregen tijdens de viering, uit
handen van de vicevoorzitter van
het parochiebestuur, een glazen
plaquette met persoonlijke inscriptie en een mooi boeket.
Ook onze dirigent Hans Oelmann
kreeg prachtige bloemen voor zijn
jarenlange inzet!
Na afloop van de mooie viering in
de kerk, met voorganger Pastor
‘T AL HEURD
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Wielens, zijn we samen met partners
naar Restaurant Van der Valk geweest voor een gezellige brunch.
Op dit moment telt het koor 29
leden; 19 dames en 10 heren.
Al 39 jaar vergezelt Hans het koor als
dirigent!
We zingen diverse liederen, deels
eigen inbreng van de dirigent en de
leden.
Soms hebben we een kortere repetitie, waarna we gezellig samen koffie
drinken.
Daarnaast hebben we ieder jaar
rond 22 november Ceciliafeest en

sluiten we het repetitieseizoen af
met een gezellig samenzijn!
Na de vakantie zijn we weer begonnen met de repetities. De repetities
vinden plaats op de donderdag van
19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. We
hopen dat er mensen zijn die ons
gezellige koor willen versterken!
Kom gerust een keer langs op donderdagavond,
tijdens onze repetitie of neem
contact op met een van de
bestuursleden!
Iedereen is van harte welkom!

18

DE TWEEDE KAMER
Op uitnodiging van de landbouwvertegenwoordiger
van het CDA, de heer Jaco Geurts, waren Johan en
ik op 13 september een dag in de tweede kamer in
Den Haag. Na de lange autorit waren we ruim op
tijd in Den Haag. En dat was ook wel nodig, want de
tweede kamer kom je niet zomaar binnen. Voor wij
ons überhaupt bij de portier konden melden moesten
wij door de veiligheidsscan heen. De riem af, de
schoenen uit, alle spullen door het röntgen apparaat.
Hierna kregen wij een pas en konden wij het
kloppend hart van onze democratie binnen gaan. We
werden opgehaald door de assistente van de heer
Geurts en mee genomen naar zijn werkkamer. Weer
moesten we allerlei veiligheidssluizen door.
Ik had voor Jaco Geurts een speciaal gemaakt
“elfendeurtje” mee genomen, een model van een
ouderwetse boeren schuur deur. Volgens onze
kinderen kunnen via dit deurtje de boeren-elfjes de
tweede kamer binnen komen om de leden daar wat
boeren verstand en nuchterheid in te fluisteren.
Voor de lunch nam hij ons mee naar een van de
restaurants binnen de kamer. In dit restaurant
mogen enkel de leden van de tweede kamer komen
met hun gasten. Iedere partij heeft er een eigen
tafel. Het was een vol uurtje waarin werd gegeten,
over koetjes en kalfjes werd gepraat maar waar we
toch ook een aantal van onze specifieke zorgen kwijt
konden.
Daarna waren er voor de heer Geurts belangrijker
zaken te doen.
Het was enorm fijn om zo een gemotiveerde volks
vertegenwoordiger te mogen ontmoeten. Iemand die

ook voor boer Platzer uit Nieuw-Schoonebeek tijd
vrij maakt.
Hierna werden wij mee genomen door een lid van
het CDA die veel gasten rondleid door de kamer. 2
uur lang heeft hij ons rondgeleid, over vele trappen
en langs vele achterkamertjes. Hij wist enorm veel
te vertellen over de geschiedenis en vertelde vele
grappige anekdotes.
Op deze foto zie je Johan, samen met een andere
gast aan een tafel zitten in de zogenaamde kamer
van Handelingen. Hier staan boeken met afschriften
van alles wat er in de tweede kamer is gezegd. Een
kamer met een magische uitstraling.
Zij speelden hier een scene na zoals hij zich
afgespeeld heeft tijdens de kaping van de trein bij De
Punt. Johan zit op de plek van de heer den Uyl, de
andere heer op die van de heer van Agt.
Volgens overlevering zijn zij hier die hele nacht
ook gebleven. Slapend op veldbedjes. En het is
ons verteld dat de heren het niet al te best konden
vinden samen.
In de wandelgangen zijn wij een aantal prominente
kamer leden tegen gekomen.
Mona Keyzer ( CDA), de heer Dijkgraaf (SGP) , De
heer Klaver( Groen Links) , zelfs zagen wij de heer
Rutte uit overleg komen en worden overspoeld door
journalisten.
Het was zeker een bijzondere ervaring.
Paula Platzer
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Op maandag 9 oktober jl. werd een Schetssessie gehouden over de mogelijke inrichting van de Buffer Zuid. De
verschillende deelnemers hadden daarin de zware taak om van de 2 overgebleven varianten een uiteindelijke,
definitieve voorkeursvariant te kiezen. Of dat gelukt is? Nee, niet helemaal. Al zijn we er bijna….
De Kunst van het Naar Elkaar Luisteren noemde BCvoorzitter Nynke Houwing het. Zij rondde een dag
lang discussiëren af met een compliment aan de
deelnemende partijen. Er werd zorgvuldig naar elkaar
geluisterd. Er werd elkaar de ruimte gegund. En er
waren geen onwrikbare standpunten ingenomen.
Daardoor kon constructief worden doorgewerkt aan een
uiteindelijke voorkeursvariant. Nynke: “Luisteren leidt
tot verdieping. Als je zoekt naar de overeenkomsten en
niet vast blijft zitten in de verschillen.
Verrassend resultaat
Iedereen kreeg de mogelijkheid om z’n voorkeuren
kenbaar te maken en z’n inzichten een plek te geven.
Eilandjes, wandelroutes, kanovijvers, uiterwaarden,
ruige natuur, compartimenten, blokhutten,
natuurcampings en waterbuffels: alles passeerde
de revue. Overigens zonder dat er een enkele
toezegging werd gedaan. Dat leverde uiteindelijk een
zeer verrassend resultaat op. Of, beter gezegd, twee
resultaten. Want uiteindelijk bleven er 2 fraaie varianten
over. Die beiden eerst doorgerekend, uitgetekend en
aangescherpt moeten worden.

‘T AL HEURD
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Zorgvuldigheid
Project trekker Anne Boonstra: “Ik denk dat we voor het
uitwerken van deze plannen nog ongeveer een maand
nodig hebben. In de tijd gaan we de haalbaarheid
toetsen en de effecten op de natuur, de landbouw,
het milieu en de recreatie beoordelen. We gaan voor
zorgvuldigheid, niet voor snelheid. Daarna gaan we met
z’n allen nog een keer bij elkaar zitten.”

Vooraf hadden de hydrologen de effecten van de 4
varianten uit de vorige schetssessie doorgerekend.
Immers, het is aan de hydrologen om aan te
geven aan welke hydrologische randvoorwaarden
het schetsmodel dient te voldoen. Want wat er
ook gebeurt, een hogere waterstand voor het
herstel van het Bargerveen is leidend. Dat dient
gehaald te worden zonder nadelige gevolgen
voor de omliggende landbouw en de bebouwing.
De varianten Gradiënt en Land & Water voldeden
het beste aan deze randvoorwaarden. Op basis
daarvan kon verder worden gewerkt aan een
voorkeursvariant. Waarbij zoveel mogelijk de
goede elementen uit de andere varianten werden
meegenomen.

In september is de Provincie Drenthe gestart met
de vernieuwing van het asfalt van de Europaweg,
ten westen van Nieuw-Schoonebeek. Waterschap
Vechtstromen heeft van die gelegenheid gebruik
gemaakt om versneld 2 duikers aan te brengen.
Deze duikers liggen extra diep en hebben een
extra grote diameter van 60 tot 100 cm. Om zo het
eventuele overschot aan water in het bovenliggende
landbouwgebied beter en sneller af te kunnen voeren.
Als straks de werkzaamheden aan de oostzijde van
het dorp worden opgepakt, komen er nog eens 9 van
dit soort duikers. Het Waterschap komt daarmee de
afspraken na die al in 2009 zijn gemaakt. Daarin was o.a.
vastgelegd, dat de afvoer van het water in de richting
van het Schoonebeekerdiep zou worden geregeld.
Daar is nu versneld gevolg aan gegeven. Zodat later
de Europaweg niet opnieuw opengebroken hoeft te
worden.

Alhoewel de Schetssessies vanuit zorgvuldigheid meer
tijd vergen, de hydrologen nog in de conclaaf zijn en
ook het Ruilplan nog niet geheel is afgerond, ligt de
planning voor de Buffer Zuid nog steeds op schema. Het
zijn intensieve trajecten waarin er zorgvuldig stappen
vooruit worden gezet. Om in goed onderling overleg tot
optimale uitkomsten te komen.
Met alle mitsen en maren en de nodige slagen om de
arm ziet de voorlopige planning er als volgt uit. Onder
voorwaarde dat u ons er niet op vastpint:
• Najaar 2017 - verplaatsingen gereed
• Najaar 2017 - hydrologische uitwerking
• Najaar 2017 - ontwerp Ruilplan
• Najaar 2017 - vaststellen Peildatum
• Najaar 2017 – voorjaar 2018 - uitwerking MER
• Najaar 2017 – voorjaar 2018 - uitwerking IP
• Najaar 2017 – voorjaar 2018 - uitwerking PIP
• Voorjaar 2018 - start procedure wettelijk Ruilplan
• Zomer 2018 - plannen Buffer Zuid uitvoering gereed
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#RATJETOE

26 augustus jl. was de eerste editie van Ratjetoe een feit. Zo’n 50 mensen kwamen met
barbecue, skuttelbraai, salades, diverse andere
hapjes en uiteraard iets te drinken én met de
tuinstoelen en parasols onder de arm naar het
grasveld voor de Dorpshoeve.
Daar werd deze zaterdagmiddag met elkaar te
genoten van het mooie weer. Er werd gekletst,
muziek gemaakt, en zelfs nog gevoetbald
waarbij “oud” de jeugd uitdaagde en daar niet
als winnaar uit tevoorschijn kwam.
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Een “evenement’ dat moet groeien , maar
gezien de gezellige sfeer zeker een toekomst
heeft.
Het is een ongedwongen en vrij feestje dat alleen door kan gaan bij mooi weer en daardoor
is het niet mogelijk een vaste dag te plannen.
Daarom kan ook niet ver van tevoren
aangekondigd worden wanneer Ratjetoe zal
plaatsvinden.
Let volgend jaar op het spandoek en de aankondiging via de diverse social media kanalen.

Ratjetoe
NIEUW SCHOONEBEEK

MANNENMIDDAG

“JA, HOOR, WEER EEN LADYSNIGHT”, WERD ER DIT
VOORJAAR DOOR DE MANNEN VAN ONZE BUURTVERENIGING
JALOERS EN LUIDRUCHTIG GEMOPPERD TOEN WE OP DE
JAARVERGADERING HET PROGRAMMA VAN HET KOMENDE
JAAR BESPRAKEN. “WAT LET JE OM EENS MET JE LUIE
KONT VAN DE STOEL TE KOMEN OM OOK ZELF EENS WAT TE
ORGANISEREN”, WAS HET ANTWOORD VAN DE BUURVROUWEN.

Voordat beide partijen al slaand
en meppend over de vloer
van de vergaderzaal rolden,
antwoordde ik heel enthousiast
“Als onze nieuwe schuur met
veranda deze zomer klaar is
wil ik wel een mannenmiddag
organiseren”. Tja, dat was
makkelijker gezegd dan gedaan,
want wil de Echte Man? “Wein,
Weib und Würst” werd er
eensgezind geroepen. Nou dan
krijgen jullie dat!
De zomervakantie liep al ten
einde en nog steeds had ik niets
gepland en ik brak m’n hoofd
er over wat ik toch zou gaan
organiseren. Ik had m’n mond
eens weer te groot gehad en nu
had ik me weer wat op de hals
gehaald.
Gelukkig was onze Maarten een
aantal weken thuis, dus samen
met hem een programma
bedacht.
Wein: welnee. Bier - jazeker
heel veel bier! Weib: doe eens
gek, 2 mooie, rijpe, exemplaren
(waaronder ikzelf)! Würst: meer
dan genoeg voor de “vette bek”.
Dus, dat werd een
zelfgeorganiseerde
bierproeverij bij ons onder de
veranda.
Maarten en ik togen op een
vrijdagmiddag naar de grote
drankschuur Hoffmann in
Twist en sloegen veel, heel veel

bier in, welgeteld 12 soorten.
Belgisch, Tsjechisch, Deens,
Russisch, Mexicaans, Amerikaans
Chinees, Malt, Radler, donker,
blond, enz.
Maarten zette zich achter
de computer, zocht allerlei
informatie op en leerde
prachtige bierverhalen met de
nodige anekdotes uit het hoofd.
Op een mooie zondag in
augustus, vroeg in de middag,
kwamen de deelnemers te
voet of per fiets bij ons het hof
opgestoven. Vol verwachting
klopte hun hart en de meesten
hadden zichzelf kennende al een
vrije maandag ingepland.
Gezellig staande aan de grote
statafels kon het feest beginnen.
De beide lieftallige assistenten
deelden een grote metalen
spuugpul uit voor de niet te
zuipen biertjes. Maarten stak
prachtige verhalen en anekdotes
af over de aangeboden biertjes.
En tussen elke bierproeverij in
gingen de twee rijpere dames,
Jeannette en ik, rond met kaas,
brood of worst. Langzaam maar
zeker werd het de mannen
een voor een te zwaar in de
benen en werden de statafels
omgeruild voor picknicktafels.
Na zo’n twee uur was het
officiële gedeelte, de proeverij,
klaar en waren de verhalen
verteld. De mannen namen nog
even tijd om na te praten. De
grote halve liters Veltins kwamen

COLUMN

op tafel en voor de liefhebbers een glas
schnapps, jenever of apfelkorn erbij.
De barbecue werd aangestoken en met
Herman Wenneker als barbecuemeester
werden de braadworsten mooi
bruin en gaar. En een honger dat de
mannen hadden. Als wolven werden
de braadworsten verslonden. Viel niet
tegen aan te slepen. Ik had geen worst
meer in de koelkast en diepvries aan
het eind van de dag.
Jeannette en ik waren inmiddels naar
huis, onze taak zat erop. Het was nu een
mannenonderonsje.
Tot een uur of elf ‘s avonds. “Riet kun je
even komen, er moet even iemand met
de auto naar huis worden gebracht,
kan niet meer lopen”. Dat was de eerste,
daarna volgde nummer twee die met
de auto naar huis moest, deze kon zelfs
niet meer kruipen. En zo werd het nog
heel laat die avond, eigenlijk vroeg in
de nacht.
De volgende middag werden de fietsen
weer opgehaald door mannen met
bleek vertrokken bekkies.
Of het voor herhaling vatbaar is? Ik
weet het niet… De meeste mannen
konden zich niet eens meer herinneren
dat ze erbij waren.
Overschot: 1 flesje Veltins. Staat nu nog
in de schuur.
Riet

RIET VEENKER
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Activiteitenkalender

Wie staan er op de foto?

BLIKSEMACTIE
SINT WILLEHADUS GROEP

17 NOV

VRIJWILLIGERSFEEST SPOKENTOCHT
RUMAH PEMUDA

24 NOV

JEUGD BINGO MIDDAG
VOETBAL VERENIGING SCHOONEBEEK

3 jan

KRAT’81 ZAALVOETBALTOERNOOI
VOETBAL VERENIGING SCHOONEBEEK

4 jan
t/m 6 jan
2 FEB
t/m 4 FEB

WINTERKAMP
SINT WILLEHADUS GROEP
BAZAAR
VOETBAL VERENIGING SCHOONEBEEK

3 en 4 feb

SPORTOLYMPIADE JEUGD
VOETBAL VERENIGING SCHOONEBEEK

24 feb

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

HERHALINGSCURSUS
REANIMATIE EN AED:

HEJTALHEURDJE:

Herhalingscursus reanimatie en AED staat
gepland op zaterdag 25 november van 912 uur in de dorpshoeve. (eventueel ook ‘s
middags van 13-16 uur)

Marcia Bosman is met

Wilt u zich opgeven, voor deze dag, dan
graag een mail of telefoontje naar
Jenny Steffens 06-22882374
steffensehbo@live.nl

geworden tijdens de finale in

haar team Urban Feeling
Crew derde van de wereld
Glasgow!

Elke editie plaatsen we een foto
van 1 of meerdere (voormalig)
Nieuw Schoonebekers. Het
is de bedoeling dat de lezers
raden wie er op de foto staan
en hun inzending mailen naar
hejtalheurd@live.nl
Uit de juiste inzendingen wordt
er 1 persoon uitgeloot voor
een eervolle vermelding in de
volgende editie.
DE VORIGE EDITIE:
Op de foto in de vorige editie
stonden Peter Maatje en Frank
Lammers afgebeeld
Van de inzendingen waren
Grietje Maatje en Jan-Willem
Wubkes degene die het volledig
juiste antwoord hebben
ingezonden. Grietje en JanWillem kunnen hun portie
eeuwige roem binnenkort thuis
verwachten.
NIEUWE FOTO:

