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Beste dorpsgenoten,
Alhoewel het voelt als de dag van gisteren is het al weer een aantal maanden geleden
dat we het Volksfeest 2015 hebben beleefd. Vanuit de vele reacties die wij als stichtingsbestuur ontvangen hebben, kunnen we conclusie trekken dat het een prachtig feest is
geweest.
Traditiegetrouw begonnen we met een optocht. De herauten (een prachtige traditie) en
de bliksem en donder hebben ons ’s morgens vroeg gewekt. Althans, voor de mensen
die wel geslapen hebben. Velen waren al op door de adrenaline en spanning voor de
optocht. Of ze waren simpelweg al wakker omdat er nog van allerlei arbeid verricht
moest worden aan de praalwagen. De laatste loodjes. Grimeurs, de kleding, de laatste
verfstreken, alles gebeurde deze ochtend nog. Ik denk dat we elkaar de complimenten
mogen geven voor alle prachtige wagens, auto’s en fietsen of andere attributen die in
de optocht meededen. Werkelijk overal is veel werk van gemaakt. Het succes van de
optocht wordt bepaald door de wijze waarop de praalwagens en dergelijk zijn afgewerkt.
Het is elk Volksfeest weer boven verwachting wat er allemaal de straat op komt. Ook
voor de lichtroute en de straatversiering is dit het geval. De creativiteit en afwerking was
van een hoog niveau. U kunt zich voorstellen hoe moeilijk iedereen het de jury heeft
gemaakt. Binnen alle rubrieken was het een nek aan nek race.
In de navolgende dagen hebben we prachtige feestmomenten meegemaakt. Zo deden
de verschillende bands niet voor elkaar onder. Elke band, op zijn eigen manier, kreeg de
sfeer er goed in. Ook de senioren ochtend en de kinderochtend waren erg gezellig en
succesvol.
Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Deze hebben we zelf ervaren en hebben we van veel
dorpsgenoten ook terug gekregen. Deze terugkoppelingen helpen ons om over vijf jaar
wederom een prachtig Volksfeest te kunnen organiseren.
Het Volksfeest kan elk jaar weer rekenen op veel steun van vrijwilligers. Het gehele
weekend zijn er mensen in de weer om er voor te zorgen dat iedereen het naar zijn zin
heeft. Dit begint bij de optocht, komt terug op de kinderochtend en bepaalt het succes
van de seniorenochtend en de verschillende andere dagdelen. Zonder deze vrijwilligers
is een Volksfeest organiseren niet mogelijk. Ik wil deze vrijwilligers bedanken voor hun
tomeloze inzet. Jullie hebben een prachtig feest georganiseerd.
Naast dat ik u allen wil bedanken voor uw bijdrage voor dit geweldige feest, wil ik natuurlijk ook alle sponsoren bedanken. Het is prachtig dat de ondernemers in en om Nieuws
Schoonebeek het Volksfeest een warm hart toe dragen. Dit heeft geresulteerd in een
prachtige en sfeervolle toegangsweg naar het feestterrein toe met kleurrijke banners van
de sponsoren. Belangrijker is dat de bijdrage van de sponsoren voor een significant deel
het succes van het Volksfeest bepaald. Sponsoren van het Volkfeest bedank!
Rest mij mijn collega bestuursleden dank te zeggen. Met veel inzet en plezier is dit
Volksfeest georganiseerd. In 2018 staan ze weer klaar om 2020 weer een nog groter
succes te laten zijn. Bedankt voor jullie inzet en motivatie.
Richard Eising
Voorzitter
Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek

De herauten kregen kippenvel in het dorp
Een terugblik met Bennie Buter van de Olieveldruiters
Waarom het dorp wakker maken met herauten?
Deze traditie stamt al van voor de oorlog. Toen was er nog geen social media, alleen de kerkklok maar die
hoorde je niet overal. Deze traditie wil het bestuur graag in ere houden, het hoort bij het Volksfeest.
Heeft jullie vereniging dit altijd verzorgd?
Wij bestaan 40 jaar zolang zijn we er al bij betrokken, daarvoor waren het enkele boeren uit het dorp met of
zonder zadel die het dorp wakker toeterde.
Hoeveel paarden hebben dit jaar meegelopen?
Dit jaar hebben 11 paarden en een marathonwagentje meegelopen.
Hoe vaak heb jij al meegereden?
Dit was de tweede keer, over vijf jaar zie ik wel weer want mijn paard is nu achttien jaar.
Hoe kijk jij terug op deze ochtend?
Met een goed gevoel, geen ongelukken alle paarden en ruiters weer veilig terug naar de stal.
Waar was jij bang voor?
We zouden om 06.00 uur gelijk starten op het oosten en het westen, maar op het westen onweerde het behoorlijk. Na overleg en een tijdje wachten zijn we gaan lopen, het was best spannend, want een paard kan
behoorlijk schrikken van zo’n donderslag met alle gevolgen van dien.
Hoe was de planning op die vrijdag?
Om 05.00 uur opstaan de paarden zadelen en verzamelen dan naar het oosten en het westen en dan om
06.00 uur al toeterend naar het dorp.
Hoe ging dat?
Wel goed alleen stonden op dat tijdstip op het oosten en het westen weinig mensen aan de kant, en dat
kwam omdat in het programmaboekje 06.30 stond. Zo zag mevrouw Buter (moeder van Bennie) alleen
nog de kont van het paard.
Hoe waren de reacties in de bouw?
Heel positief de mensen kwamen in pyjama, en sommigen al verkleed en geschminkt naar buiten. In bepaalde straten kreeg je applaus en van anderen een duim omhoog je kreeg kippenvel. Je voelde dat het
dorp er klaar voor was.
Was het toen afgelopen?
Nee na afloop kregen de herauten en de begeleiders een uitgebreid ontbijt aangeboden in de Zwarte Racker daar wil Bennie de organisatie nog voor bedanken.

Burgermeester Bijl
Net als vorig jaar toen Nieuw Schoonebeek het 200 jarig bestaan vierde , bracht ik mijn laatste werkdag
voor de vakantie door in dit mooie dorp. Was het vorig jaar snikheet, nu goot het pijpenstelen . Niet bepaald de beste omstandigheden om als jury het dorp rond te gaan om alle straatversieringen te bekijken en
natuurlijk ook te beoordelen. De jury was breed samengesteld en ik zat in de auto onder andere met mijn
collega van Twist.
Ik vond het indrukwekkend dat nagenoeg het hele dorp had meegedaan en ook de kwaliteit was zeer hoog.
En ondanks de regen werden we op diverse plekken opgewacht door de bewoners voor uitleg en werden we als jury getrakteerd op allerlei lekkernijen. Zo kwam de hele wereld op een mooie manier aan ons
voorbij. Een aantal versieringen waren zo bijzonder dat het haast zonde was dat ze na het volksfeest weer
werden afgebroken.
Nieuw Schoonebeek kan er trots op zijn dat ze in staat is dit steeds weer te organiseren ,ik had in ieder
geval dat gevoel wel. Een dorp dat bijzonder mooie dingen doet!
En dat de jury het moeilijk had hebt u bij de uitslag wel begrepen, maar uit de school klappen kan ik natuurlijk niet.
Met vriendelijke groet
Cees Bijl

In de jury, dat vond burgemeester Schmitz uit Twist een grote eer.

Enkele weken na het Volksfeest heb wij van de redactie een gesprek gehad met de burgemeester
in zijn gezellige werkkamer van het gemeentehuis in Twist. Toen ik belde voor een afspraak was die
snel gemaakt en werden we gastvrij ontvangen.
Hoe komen de contacten op gang voor het Volksfeest?
Van beide kanten is er contact, in begin 2014 hebben wij het in het jaarplan gezet voor 2015.
De burgemeester vertelt dat het Volksfeest bestuur alle medewerking krijgt voor de optocht .
Wat moest er allemaal geregeld worden?
De vergunning moest verstrekt worden door Landkreis Emsland.
Die checkt of de wegen afgezet kunnen worden in verband met calamiteiten, vrachtverkeer, brandweer,
ambulances en dergelijke.
De brandweer was ook ruim aanwezig waarom?
Ook in Twist is de politie onderbezet voor dit soort activiteiten, en daarom wordt de brandweer ingezet voor
wegen afzetten, eerste hulp te bieden bij lekkages en pech aan de praalwagens.
Hoe wordt de optocht bekend gemaakt?
De gemeente verstrekt alle informatie aan de scholen, ook wordt het Volksfeest in de dorpskrant vermeld.
Hoe kijkt u er op terug?
De route van het Volksfeest door Twist is voor Nieuw Schoonebeek al bijna normaal maar voor de inwoners
van Twist en omstreken is het iets speciaals.
De bevolking was zeer verheugd en blij dat de optocht weer door Twist reed, de toeschouwers kwamen uit
de omgeving van Meppen ,Lingen en zelfs uit Nordhorn en de reacties waren hartverwarmend.
Hoe vonden de kinderen het?
De scholen hebben alle kinderen vrij gegeven. Ze vonden het geweldig, een groep schoolkinderen uit Twist
heeft zelfs een stuk van de route gelopen door Nieuw Schoonebeek.
Een opvallend welkom in Duitsland;
Bij de grensovergang nam ik de hoed af voor iedere wagen en versierde objecten, hiermee wilde ik mijn
waardering uitspreken voor alle deelnemers.
Hoe vond u het om in de jury plaats te nemen?
Ik vond het een grote eer om in de jury te mogen plaatsnemen, het was best moeilijk om uit de mooie straten een keuze te maken, en het zelfde telt voor de optocht. Daarnaast heb ook fijne gesprekken gehad met
jurylid pastoor Tjepkema .
En wat vond u van de versiering en de optocht?
De straatversiering was geweldig aldus de burgemeester, en dan ’s avonds nog een keer de lichtroute de
ene straat nog mooier dan de andere het was prachtig. Ook heb ik heel veel waardering voor de inzet van
de bevolking. De optocht was geweldig er leek geen eind aan te komen zo lang. De burgemeester vertelde
ook dat hij na de raadsvergadering op donderdagavond om 23.00 uur nogmaals de lichtroute met zijn
vrouw heeft gereden en die vond het ook geweldig.
Wilt u verder nog iets kwijt?
Ik wil de Nieuw Schoonebekers bedanken voor de geweldige samenwerking en de prachtige optocht en
hoop op een weerzien in 2020.

die Naturjungs
En dan staat ineens Volksfeest 2015 voor de deur. Ook wij, als kameradengroep Die Naturjungs, wilden
mee doen. Er moest daarom er een idee komen voor de kar. Dit jaar gingen de kinderen er ook bij op. Dat
zou betekenen dat er plaats moest zijn voor 20 volwassenen en 18 kinderen. Tja, hoe pak je dat aan?
Daar moest over vergaderd worden. Eerst maar op een vrijdagavond “een poar nem’n” om een vergaderdatum te plannen. Na verschillende ideeën te hebben besproken kwamen we op het idee om een Riverboat
te maken.
Van jong tot oud werd er aan de wagen gewerkt. Ieder op zijn eigen manier. De een maakte de tekening,
de ander ging lassen en weer een ander ging verven. We werkten hard om een kar te maken waar plaats
was voor ons allemaal.
Om het plaatje compleet te maken moest er bijpassende kleding worden gezocht. Dat viel nog niet mee.
Stad en land werd afgezocht. Tot diep in de nacht werd er op het internet gesurft.
Uiteindelijk is er kleding gehuurd, zelf genaaid en gekocht. Er kwam kleding uit o.a. China en Suriname.
Zelfs trouwpakken kwamen tevoorschijn.
Er werd hard gewerkt om gezamenlijk aan de optocht deel te kunnen nemen. Helaas hebben we op 28 mei
afscheid moeten nemen van Robert. Ondanks en juist door het verdriet hebben we de schouders er onder
gezet om een kar te bouwen waar we allemaal trots op zouden zijn.
Er werd druk geklust en geverfd om de boot op tijd af te krijgen. Op de laatste donderdag werd er weer
geverfd omdat de regen van de avond ervoor schade had aangericht. De laatste elektronica werd getest en
zelfs de vloerbedekking werd droog en schoon gezogen.
Op vrijdag 17 juli werd het hele dorp gewekt door de herauten. Na het ontbijt gingen de jongens naar de kar
om deze klaar te maken voor vertrek. De dames en de kinderen verzamelden zich bij de Waide om daar de
kleding aan te doen. Van daaruit vertrokken we naar de kar die stond opgesteld aan de Europaweg.
Vol trots namen we deel aan de optocht. Het werd een mooie en gezellige optocht. Het toegestroomde publiek kon genieten van prachtige wagens, mooi versierde fietsen, uitgedoste loopgroepen en andere deelnemers. Iedereen had zijn best gedaan om er weer een geweldige optocht van te maken.
Na de optocht kwamen de zenuwen; zouden we gewonnen hebben? Uiteindelijk kwam het verlossende
antwoord. We hadden de eerste prijs gewonnen. De ontlading was groot. De eerste prijs was dan ook de
kers op de taart.
Bij deze willen we de organisatie bedanken voor het geweldige feest. Tot over 5 jaar.
Die Naturjungs, wichters en kids.

De Optocht

Uitslagen volksfeest
Praalwagens
1e prijs praalwagens: Die Naturjungs – River Boat
2e prijs praalwagens: De Jonge Tappers – De Romeinen
3e prijs praalwagens: Simpel 16 – The Wall
Publieksprijs optocht: Zoete Witte Wiev’n – Jungle
Kinderwagens
1e prijs kinderwagens: Dianajagers – Sprookjes
2e prijs kinderwagens: Veenbuurt – Mexico
3e prijs kinderwagens: ’t Centrum – High Tea

Auto’s en Trikes
1e prijs auto’s en trikes: Aart en Ben – Bedman
2e prijs auto’s en trikes: Lego – Lego Brandweer
3e prijs auto’s en trikes: T.V.L.G. – Blond Amsterdam

Fietsers en Brommers
1e prijs fietsers en brommers: Peacocks – Pauwen
2e prijs fietsers en brommers: De Goll’n Wieven – 4711 (Parfum)
3e prijs fietsers en brommers: Geert, Sam en Just – Pluk van de
Petteflet
Jeugdwagens
1e prijs jeugdwagens: Groovy Meiden – Jaren 80
2e prijs jeugdwagens: Vriendengroep – Houthakkers
3e prijs jeugdwagens: The Young Ones – Rangers

Straatverlichting
1e prijs straatverlichting: Eurocity – Vogelhuisjes
2e prijs straatverlichting: Kerkenbuurt – Luchtballonnen
3e prijs straatverlichting: De Woudlopers – Hoeden i.c.m. spreekwoorden/gezegdes
Straatversiering
1e prijs straatversiering: Kerkenbuurt – Luchtballonnen
2e prijs straatversiering: Dargakkers – The Clear Fall
3e prijs straatversiering: ’t Centrum – High Tea
Publieksprijs straatversiering: De Waide – De Waide wereld in

Kinderochtend

De seniorenbrunch
Zaterdagmorgen 18 juli stroomden om 9.30 de senioren naar de tent voor een
gezamenlijke brunch. Geert van Rikken Jan verwelkomde hen met zijn accordeonspel. De tafels zagen er uitnodigend uit, het was zeer goed verzorgd,
met enkele leuke details waaruit bleek dat er veel aandacht besteedt was; leuk
waren o.a. de eieren op een bedje van echt stro, heerlijke meerdere soorten
broodjes, koffie , thee er was van alles genoeg!
Het shantykoor de Sjompiesingers trad op en nodigde de mensen uit mee te
zingen. Vooral het Schoonebeker lied werd natuurlijk luid meegezongen. Het
draaide uiteindelijk nog uit op een polonaise door de zaal!
Het was uitermate gezellig en ook hierbij is de ontmoetingsfunctie het belangrijkst. Je spreekt met mensen die je jarenlang niet gezien hebt, familie van huidige Nieuw Schoonebekers die dan naar het volksfeest komen om weer eens
de banden aan te halen. Een zeer geslaagd onderdeel van het volksfeest.
Jo van der Laan
Een ballon, een ballon, een ballonnetje
Volksfeest 2015 is nog maar net voorbij en nu alweer zijn de eerste ideeën
voor de volgende editie ontstaan. En dat is precies hoe het ook ging met ons
idee voor dit jaar: luchtballonnen. Tijdens het rijden van de lichtroute in 2010
werd er al gedacht aan luchtballonnen. Destijds was de buurt versierd met
grote kleurrijke draken en die lijn wilden we doortrekken. Groots, veel kleur,
maar ook weer niet te moeilijk om te maken. Tijdens de eerste vergadering
bleek het al gauw tussen twee ideeën te gaan en is de keuze uiteindelijk op
luchtballonnen gevallen. Een idee dat vooral goed ontvangen werd omdat
echt iedereen hieraan mee kon werken. En ja, echt iedereen heeft zijn of haar
steentje bijgedragen bij het realiseren van dit project. Op verschillende plekken
werd wekelijks de hand gelegd aan wat uiteindelijk de luchtballonnen moesten
gaan worden. En na de tijd een gezellig samenzijn – dat steeds later werd - bij
Kerkenweg 10a: de Grillhutte. De bouwavonden en de hele periode voorafgaand aan (maar ook zeker tijdens) Volksfeest werden gekenmerkt door veel
saamhorigheid, eensgezindheid, gastvrijheid en een geweldige opkomst. Om
alle luchtballonnen te maken is er ongeveer 1300 meter PVC en 665 m² stof
gebruikt. Daarnaast nog 1000 tiewraps, wat houtwerk en op de ouderwetse
manier gemaakt touw. Om het bouwwerk te testen werd er ‘in het geheim’ een
proefmodel opgezet. Dat ons idee daarna niet meer zo geheim was mocht
de pret niet drukken. Toen de luchtballonnen uiteindelijk allemaal op de plek
stonden was iedereen erg tevreden met het resultaat. Het was een prachtig
gezicht en vooral in het donker. Enigszins verrast (maar zeker niet minder blij)
waren we met de 1e prijs voor de straatversiering. We hadden uiteindelijk ook
al de 1e prijs voor de buurttenten in de wacht gesleept. Dat hoge ‘bomen’ ook
veel wind vangen hebben onze luchtballonnen ook ondervonden. De stalen
buizen van vijf van de ballonnen waren helemaal omgeknakt waardoor ze helaas afgebroken moesten worden. Door een bordje met ‘noodlanding’ daarbij
te plaatsen werd er toch nog een komische noot aan gegeven. En dat was
alweer Volksfeest 2015. Maar net als vijf jaar geleden zijn ook nu de eerste
ideeën alweer geboren.
De Kerkenbuurt.

Hans van der Veen de cateraar tijdens het Volksfeest
De bediening vond het een Top weekend

Hoe lang zit jij al in de horeca?
Mijn hele leven al, ben begonnen bij mijn vader in de manage in Sleen. Toen hebben wij de Olde Bakkerij in Dalen
omgebouwd tot een restaurant en vanaf 1996 in de evenementen.
Hoeveel keer heb jij de catering geregeld voor het Volksfeest?
In 2000, 2005 en 2015 voor de derde keer.
Wat regel jij allemaal voor ons Volksfeest?
De tent en vloer, de inventaris, het personeel, toiletten, bewaking, de bier carrousel, de snackwagen, ijskraam, de
visboer en nog veel andere kleine benodigdheden.
Is er verschil in de organisatie in tentfeesten met andere dorpen?
Nee, de manier van werken is allemaal hetzelfde.
Is er verschil in het publiek?
Jazeker.
Kun jij dat uitleggen?
De mensen hier wachten rustig op de beurt, aan de bar geen gezeur en iedereen is blij. Dat zag je ook bij de optocht allemaal netjes afgewerkt. De bevolking maakt er echt werk van. Ook in de straten zag je dat allemaal terug het
plezier straalde er vanaf.
Hoe heeft het bar personeel het weekend beleeft?
Ze hadden veel plezier in hun werk zowel in de tent als buiten bij de bier carrousel .
Hans pakt zijn telefoon en laat mij een berichtje lezen van het personeel en daar stond Top weekend beleeft in Nieuw
Schoonebeek.
Wat zou je anders doen als je over 5 jaar als je weer de catering mag doen?
Op de zelfde manier, alleen de muntverkoop op de eerste dag op 2 punten of extra personeel. Gek is dat ik het de
vorige keer op de zelfde manier heb gedaan en toen geen lange wachtrijen had.
Wil jij verder nog iets kwijt?
Het was voor ons een geweldig goed verlopen feest, allemaal positieve reacties.
Zeer goede samenwerking met het bestuur en duidelijke afspraken.
Alleen het incident met Claudia Kolmer die een karton in haar oog kreeg was jammer, en voor haar verschrikkelijk.
Hans vertelde dat hij Claudia heeft bezocht en hopelijk heeft die bos bloemen de pijn een beetje verlicht.
En wat ons betreft tot het Volksfeest in 2020

“Hofleverancier” voor volksfeest van film en foto’s: Toon Heijnen.
Als 19 jarige zat Toon in militaire dienst en aangezien hij daar meer dan genoeg tijd over had volgde hij een
cursus fotografie. Daar is zijn interesse in fotografie en filmwerk gewekt. Hij kocht zijn eerste camera en
sloeg aan het fotograferen. Het volksfeest van 1975 was de eerste keer dat hij veel, heel veel dia’s maakte
van de optocht, deze dia’s waren destijds veel goedkoper en je kon het showen op een groot filmscherm
in de grote zaal in de Zwarte Racker. In 1978 kocht hij een smalfilmcamera en 2 jaar later kon hij de optocht ook op film vastleggen, mensen konden die op video later kopen. De smalfilm, een rolletje kostte
ong. 25,00 gulden, duurde 6 minuten en moest als het vol was opgestuurd worden naar de Agfa of Kodak
fabriek en dan duurde het 2 of soms 3 weken voordat het terug was. Dit werd te duur en Toon ging over op
videocamera (kostte ong 10 gulden, je had dan 3 á 4 uur speeltijd en het kon direct afgespeeld worden op
de recorder.. Het was een loodzwaar apparaat, de camera woog zeker 3 kilo en dan zat de recorder die
bijna 7 kilo er nog apart bij. De eerste video-opname van de optocht maakte Toon in 1985. Legde hij eerst
alleen de optocht en de straatversiering vast, in 1990 begon hij ook de voorbereidingen van het bouwen
van de straatversiering en de wagens te filmen en te verwerken in de video’s.
In 1995 nam Toon de camera mee op de wagen van zijn kameraden om vandaar af de optocht te filmen.
Het thema toen was een kasteel dat verdedigd werd met een echt werkende katapult; de munitie was
gemaakt van waterballonnen. En laat het toevallig voor de kerktoren mis gaan: de waterballon schoot het
publiek in en raakte ook de boordelingsbordjes van enkele juryleden. Dus…zij konden de prijs wel schudden, maar de filmbeelden van de onthutste en sombere gezichten van de juryleden zorgde later voor zeer
veel plezier.
Door zijn eigen vaardigheden met bouwen en timmeren kijkt soms met verbazing en plezier naar de “stunteligheid” van sommige groepen. Er gebeuren dan ook best stomme ongelukken, een VCA is immers bij het
bouwen van wagens en straatversiering niet vereist! Zo zag hij tot zijn grote schrik eens dat een wagen verlengd was en daar was niet zo heel goed over nagedacht. Gelukkig zag Toon dat er tijdens de optocht toch
een steunwieltje onder zat….. bij de “proefrit” bleek dat de wagen aan de voorkant omhoogschoot. Ook ziet
hij soms de paniek als de tijd vordert en de wagen nog lang niet klaar is om dan tijdens de optocht te zien
dat het weer gelukt is! Opvallend is ook dat in de laatste week/dagen zelfs de koffiepauze wordt afgeschaft
omdat het anders niet af komt; Deurwarken dus….
In 2013 kocht Toon een drone, daarmee kan hij weer heel andere beelden maken die hij dan weer verwerkt
in de DVD. Hij heeft dit jaar ongeveer 18 uur aan filmmateriaal en daaruit stelt hij de uiteindelijk dvd samen.
Dit jaar maakte hij samen met zijn zwager Cor Hemme en neef Arjan de opnames, vanuit verschillende
camerastandpunten om een zo compleet mogelijk beeld van het feest te maken.
Toon heeft een schat aan materiaal, dat natuurlijk niet allemaal in de video’s, dvd s gebruikt kunnen worden, maar hij heeft het allemaal bewaard en gedocumenteerd. Ben je dus op zoek naar een specifieke foto
of weet je zeker dat het gefilmd is, vraag het Toon. Hij is van goede wil om je te helpen.

DJ Ron Buurman
15 jaar geleden op de HAVO werd mij door Nieuw-Schoonebeekse klasgenoten al verteld dat hun Volksfeest het beste feestje zou zijn dat wij hier kennen. Ik kan niet anders dan ze gelijk geven want in 2015
mocht ik onderdeel zijn van dit waanzinnig mooie feest!
Toen ik gevraagd werd om het hele weekend te draaien tijdens het Volksfeest was de keuze natuurlijk snel
gemaakt. Ik heb de afgelopen jaren met regelmaat de muziek in Nieuw-Schoonebeek tijdens feesten mogen verzorgen en dit liep altijd uit op een gezellige boel. Deze keer was het toch anders, ik kende natuurlijk
de verhalen van de voorgaande editie en de lat lag wel erg hoog. Ik moest het eerst nog maar even flikken!
Met gezonde spanning en goed voorbereid dus het feestterrein opgelopen. Mij werd meteen duidelijk dat
organisatorisch niets aan het toeval was overgelaten. Zowel in het dorp als op het feestterein was alles tot
in de puntjes geregeld, waarvoor hulde.
Het meest bijzondere aan het Volksfeest vind ik de feestgangers zelf. Werkelijk alle mensen uit het dorp
dragen hun steentje bij. Ook mensen die niet meer woonzaam zijn in het dorp komen eens in de 5 jaar terug om maar niks te missen. Ook in de feesttent zag ik iedere middag en iedere avond een prachtig, gemêleerd publiek. Niet alleen de jongelui stonden vooraan met de handjes omhoog, maar ook de oudere garde
vierde vollop feest! Ik heb mij er over verbaasd hoe na een onvoorstelbaar succesvolle middag, waarbij
men nogal ‘een poar neem’n’ heeft gehad, nog geen 3 uur later de tent weer vol kon staan met dezelfde
mensen die fris en fruitig de avond in gaan! Alle generaties waren erbij! Erg knap en getuigt van karakter!
Voor mij is het Volksfeest 2015 een mooie herinnering die mij nog lang zal bijblijven. Ik ken geen ander
evenement dat ook maar een beetje lijkt op dit feest. Het is onvoorstelbaar hoe een relatief kleine gemeenschap zo groot kan zijn!
De mooiste herinnering komt nog regelmatig voorbij tijdens een avond dj’en. Iedere keer als ik hem hoor
denk ik nog even terug aan jullie. Vooral aan dat moment in de pauze van de Dirrty Daddy’s. Het filmpje dat
ik er van maakte is al meer dan 56.000 keer bekeken op internet.
“Nieuw-Schoonebeek, Probleem’n?! POAR NEEM’N!!”
OLE OLE OLE! DICKE TITT’N KARTOFFEL SALAAAAAAT!!
DJ Ron Buurman

#Zaalfies

Ron Buurman

The Originals

The Dirty Daddies

PPM Band

Pater Moeskroen

Kiek Now Us

Groningers op het volksfeest
Al in december werden we uitgenodigd voor het volksfeest van Nieuw Schoonebeek door onze goede
vriendin Marije Wemhoff. Uiteraard zeiden we dat we zouden komen, maar we hadden geen idee wat we
konden verwachten.
In juli was het eindelijk zo ver en zijn we met volle tassen afgereisd naar Nieuw Schoonebeek om daar
5 dagen te verblijven. Nadat we het eerste biertje al weer op hadden werden we aan het werk gezet, er
moesten namelijk fietsen worden versierd voor de optocht. Daarna maakten we kennis met onze prachtige
Schotse kostuums. Na het avondeten hebben we de lichtjesroute gefietst en zagen we al snel hoe groot
het feest was aan de geweldige versieringen en de vele mensen op de route.
De volgende ochtend werden we al vroeg wakker gemaakt voor de optocht. Buiten namen we plaats in de
enorme stoet. We hebben bijna de hele weg gefietst in onze Schotse kleding. Op het laatste stukje zijn we
verwelkomd in de Ierse pub (praalwagen 20). Dit was één groot feest en een van de hoogtepunten! Iedereen was continu aan het dansen en springen, en op de wagen had je echt het idee dat je in een pub stond.
Het was echt prachtig en voor ons ook bijzonder om te zien dat iedereen zo uitbundig stond te feesten. In
de avond zijn we nog de feesttent in gegaan om verder te feesten.
Zaterdagmiddag zijn we weer het feestterrein opgegaan voor de Schotse/Ierse middag. Dit was natuurlijk
ook weer reuze gezellig. In de avond hebben we met een grote groep buiten gegeten. We hebben het geweldig naar onze zin gehad en heel veel gelachen. Rond 21.00 uur was het weer tijd om de tent in te gaan
om daar weer helemaal los te gaan op de geweldige optredens.
Zondagmiddag zijn we nog even bij de quiz gaan kijken. Om in de avond nog één keer goed los te gaan in
de feesttent. We hebben elke avond heel erg genoten van de geweldige optredens, gezelligheid en natuurlijk een paar drankjes.
Maandag was het feest helaas weer voorbij en voor ons was het tijd om terug te gaan naar Groningen.
We hebben de tijd van ons leven gehad en willen iedereen bedanken voor deze fantastische ervaring!
Thomas en Jeroen oet Grunn

Hej ’t al heurd dat:
- Kameradengroep Promille vrijdagmorgen voor de optocht al om 4.30 uur in de schmink zat?
- Jan Willem de grimeurs naar Europaweg 219 (in plaats van 219a) had gestuurd, waardoor de gehele
familie Buter ook lekker vroeg wakker werd gemaakt?
- De fysiotherapeut Irina zoveel verzoeken kreeg van gebleseerde Nieuw Schoonebeekers dat ze een extra
tape-uurtje kon plannen de donderdag voor het volksfeest.
- Er veel internationale bezoekers waren tijdens het volksfeest? Waaronder Amerikanen, Canadezen, een
Griek, en natuurlijk Duitsers.
- VFB- en bestuurd-lid; Bart Wubbels even bang was dat er naast hun zigeunerwagen nog 3 andere wagens waren met het thema zigeuners? Gelukkig voor VFB was dit een grapje van een ander bestuurslid
- Een niet nader te noemen bestuurslid van het Volksfeest op facebook het volksfeest “per ongeluk” een
waardering heeft gegeven van maar 3 van de 5 sterren? En dit uiteindelijk onder lichte druk van de overige
bestuursleden heeft aangepast.

Volksfeest gebeuren
Eind juli als het “Volksfeest gebeuren” weer achter de rug is ligt ook zo’n beetje het hele dorp op apegapen.
De meeste buurten hebben de straatgevechten doorstaan en op een enkeling na hebben ook de meeste
karrenbouwers en kameradengroepen de strijd overleefd. Er wordt me weleens gevraagd door mensen die
er zich geen enkele voorstelling van kunnen maken, wat dat nu precies voorstelt, dat Volksfeest op Nieuw
Schoonebeek.
Ten eerste… er gaat een boel, heleboel geld doorheen. Geld waar jaren voor gespaard is. Vakanties worden er voor opgeofferd; kinderen wordt het eten uit de mond gespaard; rekeningen staan maanden rood
en er is geen droog brood meer in de keukenkast. Armoede, grote armoede heerst er na het Volksfeest bij
menigeen in het dorp. De helft van het geld wordt besteed aan de straat- en karversieringen, de andere
helft aan de catering en als er dan nog wat over is, dan vliegt dat er het feestweekend wel doorheen.
Ten tweede…… een jaar van te voren heeft nagenoeg niemand nog zin aan Volksfeest. Ja, wel aan het
feest, maar die voorbereidingen…. Ach mien tied! Een jaar van te voren beginnen de overlegmomenten. Na
vijf keer overleg is er eindelijk een “Plan”. Nog een keer of drie keer overleggen en er is waarachtig ook al
een “Plan van Aanpak”. Daarna treedt langzaam maar zeker een “Werkplan” in. Elke buurt en kameradengroep heeft zijn harde werkers; werkers die hard denken te werken en werkers die hard laten werken. En
niet te vergeten degene die niet meewerken; laat staan hard. Sommigen werken graag na een eerste pilsje
en een ander eindigt er mee. En altijd, o wonder…. komt het werk klaar!
Ten derde…… de grote finale! Dat begint met de keuring van de Straatversiering. Het is een fabeltje dat
het alleen om de pret gaat. Nee hoor, iedereen wil gewoon keihard winnen….. en mekaar de loef afsteken.
Nadat de officiële jury de ronde heeft gemaakt, worden trekkers en paarden uit de schuren getrokken en
voor de wagens gespannen. De stalen rossen beklommen en de heilige koeien gestart. Dan wordt het werk
opnieuw gekeurd… nu door de echte keurmeesters, de rivalen, de dorpsgenoten. In een lange stoet, misschien wel de mooiste optocht, trekt men ’s avonds door het dorp en bewondert en keurt men andermans
werk, wat zeker nooit zo mooi, origineel en arbeidsintensief is als in je eigen buurt. Tjonge jonge… sommigen hebben zich er echt wel gemakkelijk afgemaakt, wordt er dan tevreden geconcludeerd! Kat in’t bakkie…. de eerste prijs is binnen, vast en zeker!
Ten vierde….. de optocht van Versierde Wagens. Schuurdeuren worden opengegooid of zelfs uit de sponningen gereden. Paniek alom… vallen de afmetingen van de bouwsels wel binnen de regels; jammer nooit
opgelet! O jee, te hoog – te breed; het komt klem te zitten als het naar buiten moet. Waar kan het beste wat
afgezaagd worden; koortsachtig overleg. Het rollend materieel, voortgetrokken door de ronkende monsters
van het platteland, wordt in alle vroegte opgesteld voor de Grote Parade. Vergezeld van tientallen stalen
rossen met figuren in carnavaleske kledij en mombakkes op de kop begint de stoet om 9.30 u. aan de
lange, lange trip door Duitsland en Nederland. En weer hetzelfde verhaal. Mooie wagens, maar geen zo
mooi als je eigen. Die ene hele, hele mooie…. die zal wel gekocht zijn; of gesponsord; of niet zelf gemaakt.
Ten vijfde….. de prijsuitreiking! De 1eprijs – de ultieme winnaar en daarna de eerste verliezer – de tweede
verliezer. Eeuwige roem voor een weekend! Knallende kurken – vreugdevuur!
En ten slotte… de ontlading: 3 dagen feest van ’t volk. Nieuw-Schoonebeeks Volk (en iedereen die het dorp
een warm hart toedraagt).
En dan gelukkig weer…. 4 jaar rust…. Rommel opruimen en opnieuw aan het sparen voor 2020.
Riet Veenker

Volksfeest 2015 “Van niets tot iets” (deel 4 – Slot)
Het antwoord op de vraag welke vriendengroep gaat er schuil onder de Volksfeestartikelen
“Van niets tot iets” blijft tot de laatste regel een Mistery.
In de eerste episode werden al duidelijke aan-wijzigingen gegeven, zoals 25 vrienden (= heel grote groep).
In de tweede episode werden onbedoeld nog veel meer geheimen prijsgegeven zoals het gebruik van leesbrillen (= mannen op middelbare leeftijd), maken van T-shirts met een ludieke tekst zoals “heb jij ook een
lepeltje jus in je onderbroek?” (= dergelijke teksten waren in het verleden toevertrouwd aan een wel heel
bekende groep uit Nw. Schoonebeek).
Om de chaos voor de lezers van deze artikelen compleet te maken is voor de derde episode de hulp ingeroepen van een extern auteur. Want in dat verhaal waren op een enkele aanwijzing na geen enkel aanknopingspunt opgenomen.
De redactie van Hej’t al Heurd was na het volksfeest daarom ook de Wanhoop nabij want ze bleven zitten
met een prachtige prijs voor degene die de het juiste antwoord had op de vraag: wie is toch die Mistery
Groep van 2015 ?.
Ze hebben daarom maar besloten de prijs, bestaande uit 2 Zigeuners -schnitzels, aan te bieden aan de
voorzitter van het zwembad De Wiekslag(1 stuk) en de voorzitter(-ster) van de Zonnebloem afdeling Nw.
Schoonebeek (1 stuk).
De Mistery groep 2015

De belevenis van het volksfeest bestuur
Als volksfeest bestuur werk je naar een hoogtepunt toe. We stellen ons een aantal doelen, waaronder
een super mooie optocht organiseren en een feestvierende massa in de tent. Als dit lukt is het een geslaagd feest.
De meeste voorbereiding gaat in de optocht zitten. Dit komt vooral door de toenemende regels en het
aanvragen van de vergunningen. We merken dat dit door de jaren heen niet makkelijker wordt.
Ieder bestuurslid heeft een eigen taak. Er wordt gekeken naar het talent van de leden en de contacten
die deze mensen hebben. Zo wordt het bestuur eigenlijk in commissies verdeeld. Iedere commissie heeft
zijn eigen taak en natuurlijk de vergaderingen die daarbij horen. Daarnaast vergadert het bestuur eens
per maand. Hier worden lopende zaken terug gekoppeld en ideeën gedeeld. Het leuke van dit gevarieerde bestuur is dat iedereen op zijn eigen manier naar de onderwerpen kijkt en hierdoor een heel ander
beeld kan hebben dan een ander. Hierdoor houdt een bestuur elkaar scherp. Het is een leuk bestuur wat
goed kan samenwerken. Het bedenken van alle activiteiten is al heel veel voorpret.
Het volksfeestbestuur is eigenlijk een klein groepje die het volksfeest samen beleeft. Ongeveer twee
jaar voor het Volksfeest zijn de eerste bijeenkomsten. Dat begint allemaal heel erg informeel en naar
matede tijd verstrijkt komt er meer structuur. Dit gaat gepaard met creatieve ideeën uit de verschillende
werkgroepen. Maar ook de verhalen uit het dorp van mensen die gedurende de tijd steeds meer naar het
volksfeest toeleven werkt voor het bestuur erg aanstekelijk. Er heerst dan nog geen spanning. Louter enthousiasme om er iets moois van te maken. Om muziek, vergunningen en catering voor elkaar te krijgen
is het nodig om best veel zaken reeds een jaar van te voren al klaar te hebben. Hier zit dus eigenlijk best
veel drukte en regelwerk. Wil je die bands die op je verlanglijst staan boeken, dan moet je er op tijd bij
zijn. En zo verstrijkt de tijd en komt dat feest dichterbij.
Als de optocht voorbij is, en alle grandioze bouwsels weer succesvol voorbij zijn gekomen, valt er een
last van de schouders. We willen dat de optocht goed verloopt en dat er geen onoverkomelijke problemen voorbij komen. Het is iedere keer weer geweldig om te zien wat er uit de boerenschuren tevoorschijn komt.
Daarnaast is het samenstellen van de jury ook altijd weer een uitdaging. Dit keer is het weer gelukt een
gevarieerde jury samen te stellen. Het is natuurlijk super om de internationale samenwerking tussen de
burgemeester van Emmen en Twist te zien. Volgens traditie werden zij rondgereden door de chauffeurs
Jan Gels en Harm Schulte. Voor het bestuur weer een mooi moment als er gegeten wordt met de juryleden. De verhalen en het enthousiasme van de jury is prachtig om mee te maken.
Naast de optocht moet er ook muziek geregeld worden voor drie avonden en de zaterdagmiddag. Er
wordt gezocht naar muziek in verschillende vormen. Er moet voor ieder wat wils zijn.
De huis dj Ron Buurman was natuurlijk een grandioos succes maar ook de overige bands hebben de
sfeer er super in gekregen. De muziek voor de zaterdagmiddag was misschien wel extra moeilijk. 5 jaar
geleden werd er spontaan een verkleedpartij georganiseerd en ging het dak van de tent eraf. Het bestuur
had heel goed in het achterhoofd dat het moeilijk is om dit te evenaren en daardoor werd deze middag
extra spannend. Ook de zondagmiddag was extra spannend. Een nieuw concept voor deze middag, die
helaas niet verliep zoals gehoopt werd, maar toch zeker gezellig werd door een mooie buikschuifbaan.
En ook ’s avonds werd het een groot feest. De verrassing met Danny Christiaan was een groot succes.
Als bestuur kijken we naar de reacties die uit de zaal komen. Anders gezegd, hoe reageert de zaal op
datgene wat er georganiseerd. We hebben een gezellige mensen massa gezien. Dat de verrassing dan
zo wordt opgepakt door de mensen is een bekroning op het werk. De vuurwerkshow was een knallende
afsluiting van een zeer geslaagd volksfeest 2015.
Voor het bestuur is het volksfeest dan nog niet afgelopen.
Op maandag moet alles worden opgeruimd en natuurlijk nabesproken. Dit is eigenlijk nog een hoogtepunt voor het volksfeestbestuur. Het trotse gevoel zo’n mooi weekend te kunnen organiseren met elkaar
is de kers op de taart. Maar dit alles is alleen mogelijk door het enthousiasme van de mensen uit Nieuw
Schoonebeek.
Het bestuur kijkt vol trots terug op een geslaagd volksfeest 2015!

Huisje Weltevree
Wie zijn jullie?
Wij zijn de familie Eising. Dennis, Stefan, Heleen, Ena en Richard.
We wonen nu 12 jaar met veel plezier in Nieuw Schoonebeek. Ena is geboren en getogen in Borger en Richard in
Erm. Na 6 jaar in Borger gewoond te hebben hadden we de wens om toch vooral weer in een kleiner dorp te gaan
wonen. Omdat het werk van Richard zich in de omgeving rondom Coevorden bevond hebben we een huis in die
omgeving gezocht. Via een collega kregen we te horen dat er een huis in Nieuw Schoonebeek te koop kwam. Na
een bezichtiging en een goed gesprek werd snel de woning in Borger te koop gezet en de nieuwe woning in de Van
Eklaan betrokken.
We hebben nog geen dag spijt van deze beslissing. We zijn inmiddels drie kinderen verder die zich prima vermaken
met vrienden en vriendinnen. De dorpse gezelligheid bevalt ons erg goed. Het is prachtig dat iedereen elkaar kent.
Natuurlijk hoort daar bij dat als je aan de ene kant van Nieuw Schoonebeek je teen stoot, aan de andere kant van
Nieuw Schoonebeek verteld wordt dat je zwaar gewond bent. Een teken dat de betrokkenheid in dit dorp erg groot is.
Alhoewel we wel eens horen dat er niets te doen is in Nieuw Schoonebeek, kunnen wij niet anders zeggen dat, door
de verschillende activiteiten en festiviteiten die er georganiseerd worden, dit geluid toch echt eens ontkracht dient te
worden. Nieuw Schoonebeek bruist. Van scouting, gym, vollybal, badminton, zaalvoetbal en natuurlijk voetbal. De
speeltuinverreniging, koningsdag, fiets’m d’r in, oud en nieuw tot de ijsbaanvereniging, de basisschool en dorpshoeve.
Er is in Nieuw Schoonebeek juist heel erg veel te doen. Er zijn niet veel van deze kleine dorpen waar dit allemeel
georganiseerd wordt. En dan hebben we het nog niet gehad over het Volksfeest. We herinneren ons nog goed dat
buren, collega’s en vrienden ons vertelden hoe groots en geweldig dit Volksfeest is. De verwachtingen voor de eerste
keer waren dan ook hoog. Elk Volksfeest wat we tot dus ver hebben meegemaakt overtreft nog steeds deze verwachtingen. Ongelofelijk dat er een dergelijke optocht is. Ongelofelijk dat er zo veel deelnemers zijn. Ik begreep dat er 8
wagens meededen bij het Zuidenveld. Een ander feest natuurlijk, maar toch. Dit jaar had Nieuw Schoonebeek meer
dan 100 startnummers.
Wat doen jullie?
In onze vrije tijd zijn we bezig met verschillende zaken. Passief sport beoefenen (voetbal en vollybal van de kinderen
kijken en de verrichtingen van vv Schoonebeek) en inmiddels ook enkele functies in het verenigingsleven. Een aantal
jaren heeft Richard op het voetbalveld getracht het niveau van de gemiddelde Nieuw Schoonebeker te overtreffen.
Helaas is dit bij langena niet gelukt. Dit was dan ook de reden om bij de voetbal andere dingen te gaan doen dan
voetbal zelf. Zo werd Richard gevraagd voor de jeugdcommissie van de voetbalvereniging. Met veel plezier heeft hij
daar enkele jaren in deel mogen nemen. Het volgen van een studie in de vrije tijd was de reden om de tijd die het
jeugdcommisie vroeg in te ruilen voor studietijd.
Ena heeft haar draai gevonden met kinderopvang. Sinds 2007 heeft ze met veel plezier op meerdere kinderen gepast.
Wat begon als “leuk erbij” groeide uit tot een volwaardig gastouder. Met veel plezier heeft ze jaren lang op verschillende kinderen gepast. Het contact met de ouders was altijd erg goed en ook om zo een bijdrage te kunnen leveren aan
kinderopvang in het dorp. In september is Ena gestopt met deze opvang en gaat ook zij een andere uitdaging aan. En
zo kruipt Ena ook de studieboeken weer in. Daarnaast is Ena ook bezig geweest met de Brede School activiteiten.
Welke gebeurtenis heeft indruk op jullie gemaakt?
Als het om het wonen in Nieuw Schoonebeek gaat zijn er meerdere gebeurtenissen die indruk op ons hebben gemaakt. Zo blijft het Volksfeest en de samenhorigheid die daar bij hoort indruk op ons maken. Onze familie komt niet
van Nieuw Schoonebeek. Als die de optocht, straatversiering en feestgedruis zien dan zeggen ze altijd: ”Dit kan alleen
maar in Nieuw Schoonebeek!” Inmiddels zijn wij daarvan ook overtuigd. Daarnaast maakt de samenhorigheid bij alle
minder leuke zaken die helaas ook gebeuren, veel indruk op ons. Bij ziekte en overlijden van mensen in het medeleven van de dorpsgenoten erg groot. Dezelfde samenhorigheid zorgt er voor dat op dergelijke momenten iedereen ook
voor elkaar klaar staat.
Noaberhulp bestaat in veel drentse dorpen al lang niet meer. Behalve in Nieuw Schoonebeek. Iedereen staat klaar
voor iedereen. Ga je mee in deze levenswijze dan is er geen mooiere plek om te wonen.
Wat willen jullie nog graag gezegd hebben?
Juist deze bovenstaande zaken die zo veel indruk op ons maken, maakt Nieuw Schoonebeek tot een prachtig dorp.
We hebben wel eens de indruk dat er mensen zijn die dit als normaal ervaren. Voor Nieuw Schoonebeekse begrippen
is dit inderdaad normaal. We willen graag gezegd hebben dat dit niet overal een vanzelfsprekendheid is.

VOLKSFEEST NIEUW-SCHOONEBEEK 2015
Past. Tj. T. Tjepkema - pr
Van een collega heb ik ooit gehoord,
dat hij met dichten had gescoord
bij zijn parochianen toen zij vierden feest
en hij er als herder naartoe was geweest.
’t Ging echter om het jaarlijkse carnaval,
en dat is in Nieuw-Schoonebeek niet het geval,
daar viert men – ’t is een beetje raarslechts feest één keer in de vijf jaar.
Er wordt in stad en land over gepraat,
versierd wordt elke steeg en straat.
Ook aan de optocht doet iedereen mee:
wagens en fietsen, wel een kilometer of twee.
Een monnik in pij en een priester in habijt
deden mee aan de feestelijke strijd.
Zelfs de paus liep mee in de stoet,
Rome laat weten: Franciscus vindt ’t goed.
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Je ziet en proeft een sterke, onderlinge band,
uniek in ons mooie Nederland.
Zou het in andere dorpen ook zo kunnen gaan?
Waar haalt dit dorp de tijd en energie vandaan?
‘k Weet het al: ze zijn daar bijna allen katholiek
en dat rijmt niet voor niets op: ‘elastiek’.
Elastiek houdt alles bij elkaar,
’t is gek, ’t is vreemd, ’t is raar maar waar.
Koningin Maxima en een varkensboer:
in de kerk zijn ze zusje en broer.
De burgemeester en de pastoor;
ze zingen mee in ’t zelfde koor:
‘Koning, keizer, admiraal:
Jezus kent ze allemaal.’
Ja, het is hier op aarde een vrolijke boel,
kijk niet zo sip, trek een andere smoel.
Je bent hier op aard’ om van elkaar te houwen,
en op zijn tijd een mooi feestje te bouwen.
Zorg dat je van het goede geniet,
en deel elkaars tranen in geval van verdriet.

Heeft u ook een artikel, oproep of een activiteit voor
de krant of kalender? Mail dit dan naar
hejtalheurd@live.nl.

Men vroeg mij: doe je in de jury mee?
Wat dat inhield? – ik had geen flauw idee.
Niet eerder heb ik zoveel moois gezien,
deze parochie krijgt van mij een dikke tien.
Geloofd zij Jezus Christus – in alle eeuwigheid.

