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We r k g r o e p ‘ Tu s s e n B e e k e n Ve e n’
verloot pakket met streekproducten.
Om meer aandacht te vragen
voor hun activiteiten heeft de
werkgroep ‘Tussen Beek en
Veen’ onder de volgers van
hun Facebookpagina een prijs
uitgeloofd. Je kon dit pakket winnen door de pagina te
‘liken’ en de foto te delen. Het
pakket was gevuld met allerlei
heerlijke Bargerveen producten. Nadat de foto 346 keer
was gedeeld was het de eer
aan een onafhankelijk jurylid
om de winnaar te trekken!
De gelukkige winnares is
Jeanet Lubbers-Roosken!
Op zondag 9 oktober heeft
ze haar prijs in het mooie
Bargerveen in ontvangst
genomen. Jeanet reageerde
blij en verrast, want volgens
haarzelf wint ze nooit iets!
Naast een fotoshoot, grepen
we ook de kans om een klein
interview met de winnares af
te nemen.
Hoe vaak bezoek je het
Bargerveen?
“Ik bezoek het Bargerveen
bijna dagelijks, Het is een
heerlijk gebied om met onze
hond Tess lekker te wandelen. Iets wat Jeanet sowieso
graag doet. Ze heeft pas
met een groep dames uit
Nieuw-Schoonebeek en omgeving het Pieterpad gelopen.
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Wat heeft tot nu toe de
meeste indruk op je gemaakt
in het Bargerveen?
“De mooie wandelroutes. Het
is een prachtig gezicht als je
de koeien tussen de bloeiende
heide ziet staan. Wanneer alles in bloei staat is het natuurgebied sowieso heel mooi”.
Wat zou je wensen voor Bargeveen Zuid, de bufferzone?
“ Ik zou graag zien dat er meer
korte wandelpaden van 5 á
7 km komen, zodat we vanuit Nieuw-Schoonebeek ook
kortere rondjes kunnen lopen.
Ook moet het Bargerveen
ondanks, de komst van
de Bufferzone, vanuit
Nieuw-Schoonebeek bereikbaar blijven voor wandelaars
en fietsers”.

Door je Pieterpad ervaring
heb je natuurgebieden in
Nederland gezien, wat zou je
hiervan terug willen zien in
Bargerveen Zuid?
“Ik zou graag zien dat er
uitzichtpunten komen. Plaatsen waar mensen ook even
stil kunnen staan om van de
prachtige natuur te kunnen
genieten”
Tot slot hoopt Jeanet voor
Nieuw-Schoonebeek dat voor
alles wat het dorp moet inleveren voor de bufferzone er
ook iets moois voor terugkomt..

Werkgroep ‘Tussen Beek en
Veen’ hoort graag meer reacties vanuit het dorp, zodat
we samen het dorp mooier
kunnen maken en meer reWat zou als recreatiemogecreatiemogelijkheden kunnen
lijkheid een meerwaarde
realiseren. U kunt ons bereikunnen zijn voor het dorp?
ken via onze Facebookpagina
“Het zou mooi zijn als mensen of via ons e-mailadres tusook vaker even kunnen afstap- senbeekenveen@outlook.com.
pen voor een kopje koffie of
Eén van de werkgroepleden
iets dergelijks”.
aanspreken kan natuurlijk
ook altijd. Dit zijn Jos Fischer,
Wat mis je nu in het
Truus Wubbels, Jacques ScheBargerveen?
pers, Arjan Scherpen en Tanja
Schepers.
“Een openbaar toilet” (Jeanet
werd voor het antwoord op
Nogmaals gefeliciteerd Jeanet.
deze vraag even aangevuld
door zoon Ruben)

ZOMERKAMP 2016
Afgelopen zomer zijn de jongens en meisjes van de Verkenners en de Verrow’s op zomerkamp gegaan naar een
mooie locatie tussen Dalum en Geeste. Het thema dit jaar
was ‘I still know what you did last summer’. Als voorbereiding hebben we deel 1 van deze filmreeks gezamenlijk
bekeken in de blokhut. Deel 2 werd in het donker op de
kampplek gedraaid en nadat de spanning er goed in zat
kregen de Verkenners en de Verrow´s de mededeling
om goede schoenen aan te trekken, want ze kregen deze
avond ook nog een dropping. Gelukkig wist iedereen de
weg terug te vinden en werden ze verwelkomd met een
warme kop chocomel.
De rest van de week was ook heel actief ingevuld, met de
traditionele Tour de Hike, een survival dag, een dagje op
het water met patrouille boten en spelletjes op de kamp
plek. Vanzelfsprekend waren er ook relaxmomenten
waarbij we lekker gingen zwemmen met zijn allen. Tussen alle activiteiten door zijn de kinderen vrij en kunnen
ze doen wat ze willen. Op deze momenten werden er veel
Cubb-wedstrijden gehouden, maar werd er tussen de
Verkenners en Verrow’s ook veel gevolleybald. Het weer
was ons goed gezind, dus konden we iedere avond afsluiten bij het kampvuur en genieten van een mooie sterrenhemel. Hoogtepunt van de week is de woensdagavond,
de ouderavond. Hier kijken alle kinderen toch wel naar uit,
om hun vader en moeder te laten zien waar ze slapen en
te vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Of is het toch
de voorraad chips en drinken en het zakcentje waar ze niet
op kunnen wachten?? Na de tijd, als alle ouders weg zijn
wordt er een grote barbecue gehouden voor alle Verkenners en Verrow’s. Na zo’n ouderavond gaat de tijd toch een
stuk sneller en is het al snel zaterdag, de kar wordt ingeladen, de fietsen gaan van het slot en iedereen fietst vol
goede moed en met nog maar weinig energie naar hun
eigen vertrouwde bedje.
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Folk
veur
Volk
an de gruppe

aterdag 17 september vond
Z
in het parkje naast de kerk
het Festival Folk veur Volk an de
Gruppe plaats.

Het was een groot succes.
De weersomstandigheden
waren goed en de publieke
belangstelling was groot. In de
voorverkoop hadden ruim 350
mensen al een kaartje gekocht.
In het parkje achter de kerk,
door sommigen ‘pastoor sien
bos’ genoemd, werd er de hele
week hard gewerkt om het er
zo sfeervol mogelijk te maken.
Dat was zeer goed gelukt, de
reacties van vele dorpsgenoten,
maar ook van de bands en
mensen uit de buitendorpen
waren heel positief.
Voordat je het terrein betrad
werd je verwelkomd bij de
entree met: “Welkom Volk!”.
Eenmaal over het idyllische
bruggetje gelopen werd je
met een grote boog, tussen
rieten wanden door, richting
het festivalterrein geleid. Daar
zag je meteen de opzet van
dit festival. Een hele gezellige
bedoening, met tafels en oude
stoeltjes, zinken emmers gevuld
met prachtige bloemstukken,
statafels met in het midden een
grote bak waar het afval in kon,
prachtig beschilderde bordjes
die je verwezen waar alles te
vinden was, een mooie bar waar
je ambachtelijk gebrouwen bier,
heerlijke fresh lemonades en
wijn kon kopen. Een podium
dat vanaf een oude truck uit
1963 uitgevouwen was. Voor de
Bourgondiërs onder ons werd
er zwien an’t spit geserveerd
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samen met heerlijke groente en
diverse soorten fruit.
Ook aan de kleinsten onder
ons werd gedacht middels
een kinderprogramma dat
werd verzorgd door een
enthousiaste groep jongelui
van de spelweekgroep NieuwSchoonebeek/Weiteveen.

Om 16.00 uur betrad de eerste
band het podium. Pick ‘n’
Shovel speelde leuke vrolijke
muziek, een mix van bluegrass
en traditional. Ook waagden
ze zich nog aan een cover van
Guns n’ Roses, Paradise City.
Op het terrein werden de eerste
stoeltjes door de bezoekers
bezet. Het was heerlijk
vertoeven onder die grote boom.
Ondertussen waren de eerste
kinderen al druk bezig met het
spijkerbroek hangen of andere
spellen die ze konden doen
onder of bij de grote piramide
tent die we van onze vrienden
uit Aalden mochten lenen. De
meeste lol hadden ze echter
van de Silent Disco. Kinderen
liepen laaiend enthousiast het
terrein over met muziek op de
draadloze koptelefoon.
Ondertussen werd in de buurt
van Zweeloo werd een tractor
gestart met een grote huifkar
erachter. Daarop zaten ongeveer
25 vrienden uit Oud-Aalden e.o.
Zij begonnen 22 jaar geleden
met hun eerste Folk veur
Volk. Elk jaar hebben ze hun
vrijwilligersfeest en dit jaar leek
het hun dan ook een goed idee
om dit in Nieuw-Schoonebeek
te vieren.

In het bossie van de pastoor
mochten de heren van
Assassenachs op dat moment
hun instrumentale kunsten
vertonen. Het folk trio,
inclusief zanger met schotse
rok, speelde traditionele
Keltische nummers die ook
door degene die niet zo op
de hoogte zijn van deze
muziek zeer gewaardeerd
werd. Tijdens dit optreden
begon het steeds voller te
worden. De eerste stukken
zwijn werden aan de man
gebracht, terwijl de mensen
achter de bar het ook steeds
drukker kregen. De schwung
begon er al mooi in te komen.
Vooral toen om 19.00 uur Pro,
een band uit Noordwijk, het
podium betrad. Ze wisten
hun nummers op een soepele
manier het bos in te spelen
waardoor er door de eerste
mensen al flink gedanst werd.
Speelplezier en een gezonde
dosis gezelligheid straalt
van deze band af. Ook het
prachtige vioolspel van de
enige dame in dit gezelschap
maakt hun optreden tot een
groot succes.
Inmiddels was ook de huifkar
uit Zweeloo gearriveerd
en op de kar was er al een
klein feestje gevierd, dat
was wel te merken. Ook zij
schaarden zich onder het
publiek in het bos en genoten
van de prachtige locatie. Pro
bracht hun optreden tot een
mooie climax met nummers
als Whiskey in the jar, twee
emmertjes water halen en
een Motörhead cover, Ace of
Spades. Om 20.15 uur kwam
aan hun optreden jammer
genoeg een eind. Het publiek
wilde wel meer, maar door
het strakke speelschema was
het gewoon niet mogelijk om
elke band een toegift te laten
doen.
Het was onderhand al mooi
donker in het bos geworden
toen de tributeband
Mumfords Calling met
zijn tienen op het podium
stonden om alles goed af
te stemmen. Mumford and
Sons staat natuurlijk bekend

om hun grote hits als The
Cave, Little Lion Man en I will
wait. Deze werden luidkeels
meegezongen door het
dolenthousiaste publiek dat
vooraan het podium volop
meedeed om er een prachtig
feessie van te maken. Ook
speelden ze nog I’m on Fire
van the Boss, en er stonden
er ook echt vier ‘on Fire’ in
het bos. Prachtige kachels
maakten het voor de mensen
aangenaam warm. Regelmatig
werd er hout gesleept om het
vuurtje lekker op te stoken.
Voor de liefhebbers van deze
band, over een half jaar staan
ze weer hier in de buurt.
De kassa was inmiddels al
door meer dan 450 mensen
gepasseerd en dat was te
merken op het terrein. Als
laatste band trad Flannery op.
Gekleed in allemaal schotse
rokken, bij de dames voor het
podium riep dit allerlei vragen
op, brachten zij met hun folkrock een passend eind aan
deze avond. Het mosveld voor
het podium, een prachtige
zachte dansvloer, werd nog
een laatste keer getest door
een grote groep mensen die
naar hartenlust dansten op
de klanken van doedelzak
en gitaren. Zij konden hun
energie nu helemaal kwijt
in deze opzwepende sfeer
waar Flannery voor zorgde.
Maar als het dan kwart over
twaalf is blaast de doedelzak
ook het laatste toontje uit en
zit de eerste editie er op. Na
afloop werd er nog gezellig
na gekletst aan de tafels en
bij de kachels. Het laatste
ambachtelijke biertje van
de Drentsche Schans werd
getapt en de geluidsmensen
begonnen met het opruimen
van hun materiaal.
Als bestuur zijnde zijn we zeer
tevreden over het verloop
van deze avond. Natuurlijk
komen we dingen tegen die
nog beter of anders kunnen.
Van heel veel mensen hebben
we wel veel positieve en
zeer enthousiaste reacties
ontvangen. Mochten er tips

of andere reacties zijn dan
horen we deze graag. We
nemen het dan mee in onze
evaluatie. Vooral de locatie en
aankleding werd als geweldig
beschouwd. Van de bands
hoorden we dat ze niet zo
vaak op zo’n mooie locatie
gespeeld hadden. Dan mogen
we als dorp daar toch best
trots op zijn.
En wie weet gaat het straks
over het dorp…………”hej’t al
heurd?” Komt er weer een
tweede editie van Folk veur
Folk an de Gruppe? De tijd zal
het leren.
Tot ziens Bestuur Folk veur
Volk an de Gruppe
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DAGBESTEDING NAAR

DE ZWARTE RACKER
In de vorige Hej ‘t al heurd hebben wij
u verteld over onze plannen om samen
met de jeugdsoos op het terrein van de
Dorpshoeve een kleinschalig woon-en
zorgcentrum te bouwen. De politiek
was zeer positief over onze plannen en
ook tijdens de presentatie waren veel
bewoners blij met onze plannen.
Tijdens de presentatie van onze
plannen is afgesproken dat we samen
met omwonenden, de jeugdsoos en
het tienerwerk in een klankbordgroep
de plannen en de (on)mogelijkheden
zouden bespreken
Dat hebben we gedaan. In een 5 tal zeer
constructieve bijeenkomsten kwamen
we uiteindelijk tot de pijnlijke conclusie
dat het plan op zichzelf mooi was,
maar dat het onmogelijk samen met de
jeugdsoos op die locatie zou kunnen
komen.
Precies in die tijd kwam de eigenaar
van de Zwarte Racker bij ons met de
vraag of wij geïnteresseerd waren in de
Zwarte Racker.
En dat hadden we wel, voor ons was
het een mooie oplossing. Een mooie
centrale locatie waar we in ieder geval
zouden kunnen beginnen met de
dagopvang. Daarna zullen we andere
plannen verder ontwikkelen. De locatie
is mooi midden in het dorp, dat vinden
onze mensen ook prettig, Zij willen ook
graag zien wat er gebeurt op straat
en dat geeft ook meer contact met het
dorp.
Als alles naar wens verloopt worden in
december de voorzalen verbouwd tot
ruimtes voor de dagbesteding.
We gaan daar werken met twee
groepen dagbesteding, die allebei
een eigen ruimte en een mooie eigen
buitenruimte hebben.
Vrouwen Voppen

6

Zondagmiddag 18 december

kerstconcert

gezamenlijke koren!
Op zondagmiddag 18 december om 14.00 uur
is er in onze kerk een kerstconcert van 5 koren
uit de voormalige gemeente Schoonebeek .
Om te voorkomen dat er een overvloed aan
concerten is en het publiek moet kiezen is door
het koor Clearwater het initiatief genomen
een gezamenlijk optreden te organiseren.
De volgende koren treden voor u op; Chaïm,
Zanglust, Cantando, Carmina Burana en
Clearwater uiteraard.
De toegang is gratis en na afloop kunt u
genieten van een heerlijk kopje koffie of thee.
Omdat er later die middag in Schoonebeek een
kerstwandeling is, begint het concert al om 14:00
uur. Men hoeft ook daarin niet te kiezen en kan
genieten van beide activiteiten.

Bericht van De Zwarte Racker
Zoals velen van jullie al wel gehoord hebben
gaan wij per 1 december stoppen met Café
Restaurant De Zwarte Racker. Tot deze tijd
zullen we er zoveel mogelijk voor iedereen zijn
die nog een hapje/drankje wil nuttigen of een
feestje/partij wil geven. We blijven ons voor jullie
inzetten.
Wel zouden we het op prijs stellen, wanneer men
wil komen dineren, telefonisch te reserveren.
Dit i.v.m. personele bezettingen zodat we jullie
niet te kort doen. Ook willen we iedereen er op
wijzen dat dinercheques/munten van de Zwarte
Racker te gebruiken zijn t/m 26 november
2016. We zijn natuurlijk gewoon geopend van
woensdag t/m zondag(tenzij anders vermeld)
voor als u langs wilt komen om te reserveren.
Tot slot willen we via deze weg alvast iedereen
bedanken die ons en De Zwarte Racker een
warm hart hebben toegedragen en voor de drie
mooie jaren die we hebben gehad.
Groet
Jeroen en Isa
Cafe Restaurant De Zwarte Racker
0524-855755

Ontdek je plekje!
In iedere editie plaatsen
we op deze pagina een
foto van een onderwerp
op een bepaalde locatie
in Nieuw Schoonebeek of
omgeving
Het is de bedoeling
om de locatie van het
onderwerp van de foto te
achterhalen. Uit de juiste
inzendingen wordt een
winnaar geloot.
Uiteraard zal de winnaar
van dit spel ook weer
beloond worden met
een heerlijke taart,
aangeboden door een
lokale ondernemer.
De foto uit de vorige
editie bleek een lastige
opgave te zijn waarvan
Koen Akkerman
uitgeloot is uit de juiste
inzendingen.
De foto in de vorige editie
was een een close-up van
de vering van een wip-kip
in het speeltuintje bij de
Darg

NIEUWE FOTO:
Hieronder zie je een foto.
Weet je de lokatie van het
onderwerp in deze foto?
Stuur dan een exacte
beschrijving naar:
hejtalheurd@live.nl

Bedrijf van de maand:
Rhododendronkwekerij Kerperien

In 1999 ben ik begonnen met het kweken van Rhododendrons. Tot
die tijd was het bedrijf een veenderij waarin ik samen met mijn ouders werkzaam was. Sinds 2 jaar is de veenderij afgerond. Zelf heb ik
een werktuigbouwopleiding gedaan en kweken is niet iets wat ik zelf
bedacht heb. Iemand wees mij er op dat onze grond zeer geschikt
was voor Rhododendrons. In eerste instantie is het als neventak van
de veenderij opgezet. Jaarlijks werd de kwekerij verder uitgebreid
en inmiddels is de kwekerij uitgegroeid tot een oppervlakte van 8
ha. Vanaf 2011 is mijn vriendin, Patricia ook werkzaam in de kwekerij.
Op deze wijze kunnen we het extra werk wat de kwekerij met zich
mee brengt en de zorg voor Esmée, onze dochter, goed combineren.
Wij kweken uitsluitend Rhododendrons en leveren planten vanaf 60
cm tot 2 meter hoog. Doordat wij ons op de grotere maten zijn gaan
richten, zijn we redelijk uniek in Nederland. Grote Rhododendrons
worden met name gekweekt in Noord Duitsland. Onze planten worden afgenomen door groot groenvoorzieners, handelskwekerijen en
hoveniers. Van ons uit gaan de planten via diverse transporteurs naar
het binnen-en buitenland.
Rhododendronkwekerij Kerperien
Europaweg 269
7766 AJ Nieuw Schoonebeek
06-10393307 www.kerperien.nl
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DE HERFSTMAANDEN
VAN DE MELKVEEHOUDER
Na het stuk over de zomermaanden van de
akkerbouwer is het nu tijd voor de herfst
van de melkveehouder. De redactie heeft mij
verzocht hier iets over te schrijven.
Ik ben Arnold Levelink, melkveehouder op het
oosten van Nieuw Schoonebeek. Ik heb het
bedrijf twee jaar geleden overgenomen van
mijn ouders en run het nu als eenmanszaak.
Mijn vader is nog dagelijks op de boerderij
te vinden om mee te werken. Op het bedrijf
zijn negentig stuks melkvee en zeventig stuks
jongvee aanwezig. Daarnaast verbouw ik het
ruwvoer voor de koeien; gras en mais.
Wat in deze periode van het jaar opvalt is dat
het landschap weer kaal begint te worden
doordat de mais word gehakseld en ingekuild.
Het hakselen is een taak van de loonwerker.
Als veehouder zorg ik dat de kuil luchtdicht
afgedekt wordt met landbouwplastic. Dit is
noodzakelijk voor een goede conservering. Als
de maiskuil drie weken afgesloten is geweest
en het conserveringsproces is geslaagd dan
is de kuil stabiel en kun je er van voeren.
Ik probeer genoeg mais te oogsten om er
een jaar lang de melkkoeien van te voeren.
Alleen de melkgevende koeien krijgen mais,
ongeveer 15 kg mais per koe per dag.

Door de mooie nazomer is er de afgelopen
weken ook nog het nodige gras gemaaid. De
meeste percelen grasland zijn voor de vierde
keer gemaaid. Veehouders die in het voorjaar
vroeg gemaaid hebben konden zelfs vijf
snedes oogsten. Door het goede groeiseizoen
is er ruim voldoende gras gewonnen om het
komende jaar te voeren. De melkgevende
koeien krijgen ongeveer 25 kg gras per koe
per dag. Door het droge najaar lopen de
koeien nog steeds een paar uur per dag
buiten. Omdat de smakelijkheid en de kwaliteit
van het gras in de weide nu snel afneemt
krijgen de koeien nu voornamelijk gras en
mais op stal.
De oogstwerkzaamheden zijn echte
piekwerkzaamheden die een paar keer per
jaar voorkomen. De meeste tijd gaat zitten in
de dagelijks terugkerende zaken als melken,
voeren, schoonmaken en veeverzorging. Ik
melk om zes uur ‘s ochtends en om zes uur
‘s avonds. Eén melkbeurt duurt ruim twee
uur. Dit is inclusief het klaarzetten voor het
melken en het schoonmaken na het melken.
De koeien en de kalfjes worden twee keer
per dag gevoerd en de ligboxen en roosters
van de melkkoeien worden twee keer per dag
schoongemaakt.
Gemiddeld worden er elke week 1 á 2 kalfjes
geboren. De stiertjes verblijven minimaal
twee weken op het bedrijf en gaan dan
naar een gespecialiseerd bedrijf waar ze
worden gehouden voor de vleesproductie. De
vaarskalveren blijven allemaal op het bedrijf.
Op een leeftijd van twee jaar krijgen ze zelf
een kalf en begint de melkproductie.
Arnold Levelink
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De CarbageRun “De Ultime
5 daagse Rally door Europa”.
is een evenement dat als
doel heeft om met een
oude Barrel van maximaal
€500, 2500 km af te leggen
door Europa. Het enige wat
belangrijk is, is lol maken!
We zijn in samenwerking
met het Technasium van het
Hondsrug College gestart
met deze uitdagende tocht.
In samenwerking met het
Technasium hebben we een
Volvo 850 aangeschaft en
gepimpt. Een vouwwagen
werd aangeschaft om in te
slapen. Het idee om deze
op het dak te plaatsen werd
samen met het Technasium tot
uitvoering gebracht.

waar het normaal
verboden is voor
auto’s. De vierde dag
was in Banja Luka,
op een vroegtijdig
geoogst roggeveld. De
laatste overnachting
was ergens op een
verlaten plek midden
in Kroatië. Overal
waren biertenten en
de nodige eettenten
aanwezig. Iedere avond
was een groot feest.

bestond bijna elke dag uit
gebakken ei met spek. We
Dagindeling zag er ongeveer
kwamen vaak laat binnen
zo uit; ‘s morgens om 7:00
op de eindbestemming waar
uur werd je gewekt door
menig biertje al was genuttigd.
allemaal claxons, sirene’s en
In Bosnië dachten we
scheepshoorns van mede
binnendoor te kunnen gaan.
carbagerunners. Na een
Maar dit viel zwaar tegen,
provisorisch zelf gemaakt
we kwamen in de “middle of
De route ging door Nederland, ontbijt (o.a nasi met ketchup, nowhere” in een groot donker
België, Duitsland, Frankrijk,
of 3 knakworsten per persoon) bos terecht waar zelfs de
Zwitserland, Italië, Slovenië,
vertrokken we tegen 8.00
navigatie niet meer wist waar
Bosnië en eindigde in
uur vanaf de gezamenlijke
we waren. Ook de telefoons
Kroatië. 9 landen in totaal.
overnachtingsplek. Bij vertrek
hadden geen bereik
We moesten per dag
meer en het werd al
opdrachten uitvoeren,
aardig donker. Kortom
waar je over 10 jaar op
erg spannend.
een verjaardag nog
enthousiast over praat.
In Kroatië was het
Zo moesten we een foto
slotfeest met de
4 juli t/m 8 juli 2016
maken van een teamlid
prijsuitreiking. Dit
in een bruin berenpak
was het einde van
op een wit paard. In
de Carbagerun. De
Duitsland moesten
volgende morgen ging
we een Fransman mee naar
van de camping kregen wij de iedereen op eigen gelegenheid
de finish nemen die gekleed
dagroute met de coördinaten van Kroatië terug naar
is in een Duits voetbal shirt.
van de eindbestemming en
Nederland. Om deze gezellige
Of in Bosnië, waar we een
de opdrachten die die dag
week af te sluiten besloten wij
blok ijs van exact 10 kilogram uitgevoerd moeten worden
om op de Carbagerun manier
mee naar de finish moesten
mee.
een avondje München er bij
meenemen.
aan te plakken. Terug in Nieuw
Overdag reden we geregeld
Schoonebeek werden we door
De overnachtingsplekken
in colonne, maar ook veel
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Emslandkampen en Kunst fietstocht

Zaterdag 23 Juli 2016 - Historische Vereniging Nei-Schoonebeek

et 55 deelnemers ging de fietstocht voor
M
de 9e editie van de Historische Vereniging
Nei-Schoonebeek van start. Vooraf aan deze

fietstocht was er onder het genot van koffie en
krentestoet de uitreiking van het 1e exemplaar
van de fietstochtfolder van deze Emslandkampen en Kunst fietstocht.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan
Pieter Albers uit Emmen die al voor de 9e keer
meegaat als deskundige verteller. Hij schreef

e fietstocht, van 32 kilometer, start
D
vanaf de parkeerplaats bij de Gruinte in
Nieuw-Schoonebeek richting GroßRinge te

ook al in het verleden het boek Gevangenen in
het Veen. Dit boek gaat over de 15 Emslandkampen in Duitsland langs de grens met Nederland (van Groningen tot Z.O Drenthe) in de
periode 1930-1945. De fietstocht gaat langs
kunstwerken en de laatste 2 kampen in het
Emsland, Bathorn kamp XIV en Alexisdorf XV.
Na de oorlog in 1945 werd het kamp Alexisdorf
gedeeltelijk afgebroken en omgebouwd tot het
dorp Neugnadenfeld.

gens richting Alexisdorf kamp XV (nu Neugnadenfeld), naar het trafohuis, het Lagerbarakkemuseum, de koepelaar, de fundamenten van de
Duitsland. In GroßRinge vinden we het rankampwachttoren en het witte kerkgebouw van
geerstation waar de Russische krijgsgevange- de broedergemeenschap van de Hernhutters.
nen in goederenwagens aankwamen tijdens de Tot slot richting Kriegsgräberstätte: het Rusoorlog. De gevangen moesten lopend in cosische kerkhof en tevens laatste onderdeel van
lonne naar het kamp Alexsidorf, 8 km verderop. deze fietstocht. Tegen 16.30 uur waren wij weer
De krijgsgevangenen die de zware reis niet
terug op de parkeerplaats bij de Gruinte na een
overleefd hadden werden op boerenwagens
mooie, geslaagde fietstocht.
vervoerd naar de massa graven op het Russische kerkhof (Kriegsgraberstätte) te Neugna- Foto’s van deze tocht staan op onze site : www.
histvernei-schoonebeek.nl. Hier kunt u de
denfeld.
fietsfolder gratis downloaden. Deze is ook op
Vanaf Groß Ringe gaat de tocht verder richte vragen bij een van onze bestuursleden.
ting Hoogstede voor de middaglunch bij Hof
Wösten An der Vechte. Hier werd tijdens de
lunch een korte documentaire vertoond van
onze plaatsgenoot Ab Masselink die tijdens de
oorlogsperiode werkzaam was op een boerderij in GroßRinge en heeft meegemaakt dat de
Russische krijgsgevangenen in goederenwagens op het station in GroßRinge aankwamen.
Ook verzorgde hij het vee in de Goormans Boo
aan het Schoonebeekerdiep (achter voetbalveld). Ab Masselink was een van de laatste
Boo heren tot na de oorlog.
Na de lunch in Hoogstede zijn we richting
Bathorn kamp XIV gefietst. Hier een korte stop
voor het transformaterhuisje van het kamp en
door naar het kunstwerk de veenbrug. Vervol10

ONS PIETERPAD AVONTUUR

en wandeling die we niet
E
gemist hadden willen hebben, zo sloten we zaterdag 8
oktober af in Maastricht.

Tijdens een eerdere wandeling
samen met een paar dames
van de volleybal kwamen we
op het idee dat het wel leuk
zou zijn om het Pieterpad een
keer te lopen. Het Pieterpad
is een route van bijna 500 km
wat loopt van Pieterburen Groningen naar de Pieterberg in
Maastricht Limburg. De route
is verdeeld in 26 etappes van
gemiddeld 20 km per etappe.

zelfs onze eigen ontworpen
Pieterpadvest. En op de laatste 2 etappes is ons “Pietertje”
aan de tas gemaakt en mee
gelopen.

mensen ontmoet. Er stonden
kastjes aan de kant van de
weg waar je tegen een vergoeding wat uit kunt halen of de
mensen zien je aankomen en
bieden je koffie met taart aan
Tijdens de 4de etappe Schoon- voor een vrijwillige bijdrage.
loo-Rolde hebben ook Ria en
Margreet zich bij ons aangeOnze laatste 2 etappes waren
sloten. We zijn op plaats van
7 en 8 oktober Sittard- Strabestemming gebracht door
beek en Strabeek-Pieterberg
onze mannen en hebben met in Maastricht, afstanden van
de bus en trein gereisd.
24 en bijna 20 km, maar 2 hele
mooie routes met klimmen en
Elke etappe was weer anders. dalen.
We hebben genoten van de
omgeving. Ook dicht bij huis
De laatste vrijdagochtend zijn
kom je op leuke, onbekende
we om 7:00 uur vertrokken met
plekken. We hebben alle jaar- de wagen volgeladen en dan
getijden gehad, in de herfst
begint de pret al, maar ook
liepen we in de bossen van
met een dubbel gevoel.AnderOmmen. In februari hadden we half jaar geleden zijn we aan
sneeuw tijdens onze etappe
dit avontuur begonnen en het
van Braamt naar Millingen
leek zo ver weg en nu gaat ons
aan de Rijn. Maar het was ook laatste weekend al in en zijn
genieten van de lente en zowe bijna aan het einde van de
merzon.
Pieterpad.

En zo begonnen we met 7
dames op 9 mei 2015 aan onze
eerste 2 etappes PieterburenWinsum-Groningen een afstand van 31 km. We hadden
niet het mooiste weer die dag;
wind, regen, zonneschijn van
alles kwam voorbij maar toch
hebben we het ontzettend
naar onze zin gehad en we keken weer uit naar de volgende De laatste 10 etappes hebben
we in 5 weekenden gestopt.
keer.
De afstand was te ver om
Omdat de Pieterpadloop toch op en neer te reizen. In een
wel een leuke onderneming is, weekend liepen we 2 etappes
is een herinnering en beloning en iedere keer was er iemand
voor deze tocht ook wel op
anders aan de beurt om een
zijn plaats. Daarvoor is er voor overnachting voor ons te zoeiedereen een zelf ontworpen
ken. Dus veel verschil gezien in
sleutelhanger en daaraan ko- bed en breakfast, maar bij allemen dan lintjes met de gelomaal was het goed vertoeven.
pen etappes erop. Na iedere
tocht krijgt iedereen een lintje Er is er wat afgekletst ondermet plaatsnaam, datum en ge- weg, diverse kopjes koffie/
thee en borreltjes gedronken,
lopen afstand erop, zodat als
je op de Pieterberg bent er 26 zo aan de kant op een bankje.
hebt verzameld, en we hebben Leuke gastvrije en behulpzame

Juichend zijn we zaterdag over
de finish gekomen en hebben
we een fles bubbels los geknald, want dit was toch een
mooie prestatie van ons allen
en dat mag gevierd worden.
Bij thuiskomst ‘s avonds
wachtte ons nog een leuke
verrassing van onze mannen.
Bij de Dorpshoeve stonden ze
te wachten met een geweldig
spandoek en bubbels. Een gezellige afsluiting van ons Pieterpad avontuur, want dat was
het. Een enorm avontuur met
een gezellig stel bij elkaar!
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In gesprek

met....

Hoelang ben jij al lid van de Sportfokkers?
Al vanaf 16 jaar, zo’n 40 jaar inmiddels.
Welke functie heb jij?
Ik ben gewoon lid, maar ik ben wel 25 jaar bestuurslid geweest. Ik ben wel verantwoordelijk
voor het nummeren van de konijnen, dit kan één
maal per maand. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het werven van adverteerders in ons
clubblad.
Hoeveel konijnrassen heb jij al gehad?
De Vlaamse reus, Papillon, Gouwenaar, Klein
Lotharinger,Nederlandse hangoor dwerg en
cavia’s. Ik heb ook duiven, namelijk de Thuringer
vleugel duif en de Damascener. Totaal heb ik
circa 150 dieren: 40 konijnen, 40 kippen, 20 duiven, 50 schapen, enkele geiten en paarden.
Wat is jouw grootste prestatie?
Ik ben 1 maal clubkampioen geweest met de
Papillon.
Ga je vaak naar een show?
Nu helemaal niet meer i.v.m. de konijnenziekte,
in het verleden ging ik naar de Noord show in
Zuidlaren en naar omliggende plaatsen zoals
Klazienaveen, Erica, Emmer Compascuum en in
Twist (hier vlakbij). Van de 9 shows bestaan er
nog maar 4 shows. Als je naar een tentoonstelling wilt moet je alle dieren inenten. Ik ben tegen
inenten omdat je ze eigenlijk ziek maakt en ze
op langere termijn resistent worden tegen het
medicijn.
Hoeveel leden heeft de vereniging?
We hebben circa 70 leden, inclusief donateurs,
dat aantal loopt helaas langzaam terug. Ook bij
onze hobby slaat de vergrijzing toe en komen er
weinig jonge nieuwe leden bij. Ik vind het jammer dat de jeugd deze sport niet aanspreekt. Het
is hartstikke leuk om met dieren te werken.
Het komt volgens mij ook omdat er zoveel andere activiteiten en sporten zijn en iedereen is
12

Henk Nijenstein
de Sportfokkers

tegenwoordig mobiel. Vroeger toen ik begon
had je alleen voetbal en de gymnastiek in Nieuw
Schoonebeek. Henk blijft enthousiast vertellen
over wel 50 verschillende konijnen rassen die hij
allemaal kent, de catalogi komen erbij wanneer
ik een ras niet herken. Henk heeft ook nog alle
jaaruitgaves van de club vanaf 1983. Henk laat
zien dat de tijden snel veranderen. Toen stonden
er nog handgeschreven advertenties in het blad,
dat is nu ondenkbaar.
Heb jij ook last van de konijnenziekte RHD2
die momenteel heerst?
Nee gelukkig nog niet (snel afkloppen) voor je
het weet zijn ze ziek en een paar uur later liggen
de konijnen dood in het hok.
Wat is het voor ziekte?
De ziekte heet RHD2 (Rabbit Haemorrhagis
Disease Virus). Dit is een ziekte die afkomstig
is uit Frankrijk. Het is een zeer besmettelijk, het
virus verspreidt zich bij direct of indirect contact.
Wat zijn de symptomen?
De rode bloedlichaampjes in de longen en de
lever barsten, waarna het konijn snel doodgaat.
Er is niets tegen te doen als het dier het eenmaal
heeft. Gezonde dieren kun je er tegen inenten.
Zijn er al leden van de club die konijnen hebben verloren door deze ziekte?
Ja één lid heeft de hokken leeg, circa 15 konijnen
zijn dood gegaan.
Wil jij nog iets kwijt?
Mensen die belangstelling hebben voor deze
mooie sport; kijk eens op onze site (sportfokkers.
nl). Op 25 en 26 november is de Zuid Oost Drenthe show in Erica in het Hippisch Center. hierbij
wil ik iedereen van harte uitnodigen.

Garageverkoop

a een aantal jaren zonder garageverkoop
N
hebben wij, Sabine Striper en Jacquelien
Stam de koppen bij elkaar gestoken met als
doel de schuur- en garageverkoop weer een
nieuw leven in te blazen.

Na flink wat publicteit te hebben gemaakt
via facebook, kranten en flyers, voor zowel
bezoekers als deelnemers hadden we al een
lijst met 34 adressen die graag mee wilden
doen met de verkoop. Bij de meeste adressen
was het ook nog eens het geval er meerdere
verkopers aanwezig waren, dus er was
interesse genoeg.
Na de aanmeldingen hebben we een
adressenlijst met plattegrond gemaakt voor
het publiek. Deze was bij elke deelnemer
verkrijgbaar. Door gekleurde ballonnen
was iedereen die zijn overtollig huisraad,
speelgoed, gereedschap enz. wilde verpatsen
te herkennen.
Op 1 oktober was het dan zover en kon de
verkoop ’s ochtends beginnen. Zo waren
er zelfs mensen uit Zwolle die een mailtje
stuurden, om te vragen hoeveel deelnemers
er waren…. En ja hoor, de mensen uit Zwolle
kwamen deze kant op voor onze schuur-en
garageverkoop. Ze kwamen als eerste bij

2016
Sabine en hebben daarna de lijst afgehandeld
die ze daar hebben meegekregen. Na alle
garages te hebben bezocht hebben ze laten
weten dat ze het erg leuk vonden, en de
volgende keer zeker weer kwamen.
Over bezoekers mochten we niet klagen, het
liep de hele tijd lekker door.
De verkoop verliep voor de een wat beter dan
voor de ander, maar ja het was maar net wat
je te koop had. Over het algemeen was men
zeer tevreden. Tussen de middag hebben
de bezoekers uit Zwolle dan ook gezellig en
lekker gegeten bij de tent van de dames in
Krag en Vierakkers. Deze maakten er samen
een leuke happening van, door met z’n allen
een grote tent op te zetten om van daaruit te
proberen om hun spulletjes te slijten.
Al met al was het een zeer geslaagde dag, er
is al door verschillende mensen gevraagd of
dit niet 1x per jaar kan plaatsvinden. Het is
dan ook de bedoeling dat we proberen dit te
realiseren.

We hopen dan ook dat iedereen heeft genoten
van de schuur/garage verkoop en wie weet
misschien tot volgend jaar.
Sabine en Jacquelien.
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Opening Speeltuin

Geslaagde dag voor jong en oud
O
p zondag 28 augustus was het dan zo ver
de opening van de vernieuwde speeltuin
aan de Van Eklaan. Nadat de leden van het
bestuur alles hadden klaargezet kon het feest
beginnen.

Vanaf 14:00 uur kwamen de eerste ouders
met hun kinderen. Er waren allerlei leuke
spelletjes zoals; bierpulschuiven, schatgraven,
cowboyhoed-vangen, buikglijbaan,
ringwerpen, spijkerslaan, spekhappen, peerdje
rieden en niet te vergeten de rodeostier die bij
alle kinderen erg in trek was.
Voor de ouders, opa`s, oma`s en andere
belangstellenden was er een hapje en een
drankje te koop en door het goede weer

smaakte dit eenieder goed. Het bestuur kan
dus terug kijken op een geslaagde dag.
We hopen dan ook op veel speelplezier voor
de kinderen.

Wij willen alle aanwezigen nogmaals
bedanken voor hun komst en ook willen we nogmaals Bart & Bob, Rabobank,
Nam, Peter Wolken, Gemeente Emmen,
Dorpsbelangen, Vriendengroep Errrg
(volksfeest 2010) en alle leden bedanken
voor het mede mogelijk maken van de
vernieuwing van de speeltuin. Zonder
deze sponsoren was de speeltuin niet zo
mooi geworden als deze nu is.
14

SNEL INTERNET
BUITENGEBIED EMMEN
Wij zijn een groep, bestaande uit inwoners van
de gemeente Emmen, die een campagne aan
het voorbereiden zijn voor de aanleg van snel
internet (glasvezel) naar de buitengebieden
van de gemeente. We richten ons op de
‘witte’ adressen, dat zijn de adressen waar
nu geen glasvezel of coax-kabel (Ziggo) ligt.
Hier is alleen een gebrekkige tot zeer slechte
internetverbinding via de telefoonlijn. Om een
voorbeeld te noemen, kinderen moeten naar een
vriendje om een schoolwerkstuk te uploaden.
Ook mensen met een bedrijf hebben er veel last
van. Dit is niet meer van deze tijd. Als je je huis
verkoopt, wordt tegenwoordig gevraagd hoe de
internetverbinding is.

meedoen komen groen/gele tuinprikkers te
staan! Op onze website is ook heel veel informatie
te vinden. Hier kun je nu al de intentieverklaring
invullen. Onze vrijwilligers gaan in de komende
weken informatie verspreiden, tuinprikkers
langsbrengen en ingevulde intentieverklaringen
ophalen bij mensen in hun eigen buurt.
Vinden jullie het ook belangrijk dat mensen in het
buitengebied net zo’n goede internetverbinding
krijgen als in de dorpskernen? Jullie kunnen de
campagne op allerlei manieren ondersteunen!
Eén manier is via internet!

Wij zouden graag willen dat jullie helpen het
nieuws te verspreiden. Als jullie als eop een
We gaan peilen hoeveel belangstelling er op facebook-pagina hebben, like dan onze facebookdeze adressen is voor snel internet, digitale tv en pagina, dan krijg je onze berichten. Vervolgens
telefonie, voor een marktconforme prijs (60 euro kun je af en toe die berichten delen. Zo zal de
per maand). Als dit meer dan 65% is, gaan we campagne snel groter worden.
onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden.
Bekijk ook onze website eens.
Er komt een grote informatiecampagne. Eerst zal
er aan het eind van deze maand een brief bezorgd
worden bij alle ‘witte’ adressen. Begin november
Angela Wolbers
zal de startbijeenkomst zijn, waarbij de eop’s en
Stichting Snel Internet Buitengebied Emmen (SIBE)
buurtverenigingen ook uitgenodigd worden en
Kloosterweg 30
7881 LG Emmer-Compascuum
de gedeputeerde Henk Jumelet het startsein zal
Tel. 0591-357209
geven. Daarna volgen informatiebijeenkomsten
Kvk 66772982
in de hele gemeente, krantenartikelen, folders,
www.sibe.online
www.facebook.com/snelinternetbuitengebiedemmen
posters, etc. In de tuinen van mensen die
15

het thuis, op de boerderij, te druk en dat kon
niet door gaan. Voor haar ooms naaide ze de
“striepcore” broeken (ribfluweel) en een van
de ooms wist een naaimachine te koop. Dat
was tijdens de oorlog en ze kon het kopen
voor spek en boter. Het was een tafelmodel en
die staat nog in huis. Uiteindelijk heeft ze vier
naaimachines versleten.

Waar zouden we zijn zonder...

Vrouw Voppen

eel, heel veel kleding heeft ze genaaid
V
of hersteld en vaak moest het “gisteren”
klaar….

Na 8 jaar verkering konden ze een huis kopen
en trouwde ze. Ze naaide al snel zelf de jurken
voor haar dochtertjes en (tante) Nellie Nijensteijn was de eerste die haar vroeg of ze voor
haar dochter Riet een jurkje wilde maken. Niet
veel later kwam ze ook met stof voor zichzelf
en zo was al snel via mond op mond-reclame
bekend dat “Vrouw Voppen” kleding maakt en
herstelwerk deed.

Erg leuk vond ze het om doopjurkjes te maken. Ze heeft er heel veel gemaakt, meestal
van de rok van de bruidsjurk. Ook heeft ze veel
Of het zo moest zijn kwam tijdens het gesprek wiegjes bekleed met stof van de bruidsjurk.
een “klant” met het verzoek of het morgen
Een vrouw wilde voor haar zoontje wel een
klaar kan zijn en er werd meteen over de prijs doopjurkje, maar wilde er ook perse een petje
gehandeld. Besloten werd dat het voor een
bij. Op de vraag of dat niet moeilijk was, antgebakken visje gefixed kon worden’.
woordde ze dat ze er met een beetje prakkezeren wel uitkwam. Zo ook voor een bruidegom
Mevrouw Voppen-Wenneker heeft het zelf
een vest, stropdas en pochet van dezelfde stof
absoluut niet over klanten. Op de vraag of ze er als de bruidsjurk. Dat waren leuke dingen om
niet haar werk, met echte winkel bijvoorbeeld, te maken.
van wilde maken is ze duidelijk. Nee, het was
prima om, naast haar zorg voor huis, haard en Mensen brachten zelf de stof mee en nadat de
kinderen kleding te naaien en de mensen te
winkel van “Piepers Ben” dicht ging (en later
helpen die het zelf niet kunnen (of willen). Het Duursma) namen ze ook zelf de ritsen e.d. mee,
is ook aan de prijsstelling, ook nu nog vooroor- ze kon natuurlijk moeilijk zelf op de fiets naar
logse prijzen, te zien, dat het haar niet om een Klazienaveen….
bijverdienste gaat, maar ze vind het leuk om te
doen en wil graag mensen helpen.
Het meest lastige zijn de ritsen in leren jassen
en die van spijkerbroeken, die zijn zo stug. Ze
Er komen nog steeds mensen aan de deur, die kreeg er echt zere vingers van. Makkelijk waaltijd open staat! Ze is onlangs 91 jaar gewor- ren vroeger de Terlenkabroeken, dat kon ze ter
den en nog steeds liggen er gordijnen, kleding plekke wel afmaken! Klaar terwijl u wacht! Openz. in haar huis te wachten op de naaimachi- timale service dus, waar mensen erg blij mee
ne. Na haar verhuizing is de klandizie wel ver- waren. Ook moest ze ooit ter plekke de pet
minderd, dat vindt ze jammer, maar ook haar
kleiner maken, “Naai er maar even achterlangs,
gezondheid laat het nu afweten, ze is niet meer dan breng ik hem morgen wel om het netjes af
zo zeker en het kost haar nu meer moeite.
te maken”. De pet zakte steeds over de ogen,
en dat kon de klant niet gebruiken bij ‘t werk
Als jong meisje vond ze het al leuk om te hand- die dag. Mevrouw Voppen denkt met plezier
werken (behalve haken en borduren, dat duurt terug aan dit soort klanten.
te lang en daar heeft ze geen geduld voor).
Op de lagere school mochten ze om beurt op Ook voor het volksfeest vorig jaar is ze druk
de trapnaaimachine en kregen ze les van juf
geweest, al die bakkersschortjes en mutsjes
Schroer. In het laatste jaar van de oorlog werd en jaren eerder al voor een buurt op het oosten
er via Stichting Opbouw Drenthe les gegeven voor de kabouter mannetjes en vrouwtjes.
in patroontekenen, in het St Jozef gebouw. Er
was geen stof, dus dat moest met papier.
“Zolang ik kan doe ik deur”, aldus de tevreden
vrouw Voppen die blij is met de mensen die bij
Ze ontdekte daar dat ze het echt leuk vond en haar komen en nogmaals, ook in haar huidige
dat ze er goed in was. De (Amsterdamse) juf
appartement staat de deur altijd open…..
stelde haar voor dat ze nog een jaar les zou
krijgen en dan zou ze diploma voor coupeuse
krijgen. De juf erkende vooral haar specialisme
“broeken en overhemden”. Maar helaas was
16

RONDOM DE
D

B R U I LO F T

ertig jaar geleden op
8 augustus hadden
wij onze huwelijksdag.
We woonden aan de
Darg 12, eind van het
blok. Heleen reed in een
gele Fiat 127. We waren
druk die ochtend met
voorbereidingen voor
de bruiloft. We trouwden in de kerk op Erica,
in het gemeentehuis te
Schoonebeek en hadden
het feest in de Zwarte
Racker. De feestavond
begon geweldig met een
mooie cabaret voorstelling van Krat 81. In de
loop van de avond komt
iemand naar me toe en
zegt “ze hebben je auto
ingegraven”. Hmmm,
raar!
Samen met de bood-

schapper ben ik direct ff
bij het huis wezen kijken.
HUH? Waarachtig, tot
de voorruit ingegraven,
snuitje schuin omhoog
gericht (met de koplampen aan) op de zijgevel
van het huis waar JUIST
MARRIED op een spandoek stond geschreven.
De auto lag vol met zand,
van achterbank tot stuurwiel. Wtf!
Begin van de huwelijksnacht zeg ik tegen Heleen, welk kenteken heeft
jouw auto? Ze noemde
het kenteken wat in de
Darg begraven lag. Ik
zeg “ze hebben je auto
ingegraven en die ligt
vol met zand”. We waren
verbijsterd, hoe kunnen
ze ons dit nou flikken.

Rene en Heleen Lubbers

Maar goed, de volgende
dag vat leegmaken.
Kregen we de sleutels
en een videoband. Op de
videoband stond hoe de
boeven de auto hadden
omgewisseld. De auto
van Heleen werd veilig
afgevoerd naar werkplaats Wolken en een
sloopauto wordt door
Thijs in het door hem gegraven gat met de kraan
in gebracht. Kenteken en
andere details worden
zorgvuldig overgezet. De
koplampen gericht op
het spandoek. De sleutel
die we kregen was van
de kofferbak waar het
huwelijkscadeau lag
opgeborgen.

In de dagen na het feest
vroeg ik Thijs of hij de
auto voor ons wilde
uitgraven, hij had hem
tenslotte ook ingegraven.
Het antwoord was “NEE”.
Na een week zeuren
vond hij het wel mooi geweest en kwam helpen,
held! Oja, er waren nog
11 zakken piepschuim in
ons huis uitgestrooid.
Zo terugkijkend: een
bijzondere manier om te
zeggen, wie bunt bliede
dai der bunt. Maar wel
geweldig!
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Country Event
Zaterdag 8 oktober was het eindelijk zover; ons eerste eigen country en catalan event. Na bijna een jaar
van voorbereidingen, kwamen er ca. 140 dansers uit
nabij gelegen landen naar café Bargerveen in Nieuw
Schoonebeek. Voorzien van (voornamelijk witte)
cowboyhoed en westernlaarzen kwamen de mensen
uit Denemarken, Duitsland, België, Oostenrijk en
Nederland.

Lilly en Mario Hollnsteiner uit Oostenrijk waren door
ons uitgenodigd om hier workshops te geven over
hun zelfgeschreven line dansen. Lilly en Mario zijn
twee choreografen die hun eigen dansen schrijven
op countrymuziek, hun stijl behoort tot de catalanstijl. Catalanstijl is een stijl binnen de countrylinedance
met wat meer power, andere passencombinaties en
altijd op countrymuziek. Ze reizen heel Europa door
om hun dansen anderen te leren middels hun workshops.
De country catalanstijl komt oorspronkelijk uit Catalonië en verspreidt zich langzaam over de rest van
Europa. De liefhebbers hiervan reizen dan ook verder
om naar evenementen te gaan om hun passie met
andere gelijkgestemden te delen. In Nederland was
nog niet eerder zoiets georganiseerd en we hadden
dus de primeur om dit te mogen organiseren.
Hoewel de mensen van ver komen, kennen we elkaar
vrijwel allemaal. Het is een grote familie, verdeeld
over Europa. Je komt elkaar tegen op Facebook en
zo nu en dan op evenementen. Het was dus ook een
feest om alle vrienden hier te mogen ontvangen. De
DJ speelde muziek van de dansen die de gasten vooraf aan hadden aangevraagd. Elke dans heeft z’n eigen originele muziek waarop hij geschreven is. Soms
staat de vloer vol met dansers die de dans kennen en
soms staan er maar een stuk of vier op de vloer.
Om half drie werden Lilly en Mario welkom geheten
waarna ze hun eerste workshopdans gingen doen.
In totaal hebben ze drie workshops gegeven. Een
leuk detail is dat alle muziek die gebruikt is, geschreven en/of gezongen is door Nederlandse artiesten.
Namelijk het duo Zingga uit Drenthe, de countryband
Music Road pilots en countryzangeres Conny Lee.
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Na het middagprogramma met de workshops en heel
veel dansen was het de beurt aan België. De groep
van Laura Jones, BCDC, gaf een zeer geslaagde
demo catalanstijl. Het enthousiaste applaus van het
publiek was er dan ook naar. Na de demo werden
BCDC, Lilly en Mario bedankt voor hun bijdrage
met een oer-Hollands kaasplankje en oer-Hollandse
klompsloffen. Deze werden door Lilly en Mario ook
direct ingewijd met een van hun dansen. Ondertussen werd er omgebouwd naar het avondprogramma.
De regionale band The Country Club kwam deze
avond voor livemuziek zorgen.
Om half één was het ‘t einde, de band had gezorgd
voor een topavond en iedereen ging tevreden en
voldaan naar huis of naar hun tijdelijk verblijf.
We hebben zeer veel positieve reacties gehad en dat
werd vervolgens veelvuldig op Facebook gedeeld.
De eerste aanmelding voor een eventueel vervolg
kwam dan één dag later ook al binnen. Deze beste
man kon er dit jaar niet bij zijn en wilde volgend jaar
toch echt komen.

Lydia Beerling
Ik doe al 18 jaar met passie aan country linedance. Het
mooie is dat je kunt dansen zonder een partner en toch
samen kunt dansen met anderen. De combinatie countrymuziek en dansen maakt het voor mij zo bijzonder. De vele
festivals en dansavonden die er door heel Nederland, en
natuurlijk heel Europa, georganiseerd worden is het een fijne
uitgaansmogelijkheid. Tot een jaar terug heb ik altijd alleen
maar bij een groep gedanst. Hielp wel vaak een keer mensen
om een dans onder de knie te krijgen. Maar vorig jaar is het
er dan toch van gekomen. Ik ben een eigen groep gestart.
Elke dinsdagavond dansen we samen en eens in de paar
weken doe ik een nieuwe dans voor, zodat iedereen die op
den duur mee kan dansen.
Iedereen is welkom om een keer te komen kijken en mee
te doen.
Mocht er belangstelling voor zijn dan is het misschien ook de
mogelijkheid om een groep te starten voor oudere mensen.
De dansen zullen niet zo snel zijn en goed vol te houden voor
ieder. Linedance is echt voor iedereen!! Jong en oud, Man of
vrouw. Mocht je ook maar iets geïnteresseerd zijn, kom gerust even langs om te kijken op dinsdagavond vanaf 18.30 uur
in Café Bargerveen, Europaweg 193 in Nieuw Schoonebeek.

Lantaarnpalen

aan de Europaweg

BERICHT VAN DE REDACTIE

Ik heb destijds een artikel geschreven in Hej
‘t al Heurt over de straatverlichting die zou
verdwijnen van grens Nieuw Schoonebeek
tot aan Coevorden (de Europaweg). Dit zou
vervolgd worden! Ik heb telefonisch contact
gehad met Dhr. Mesken van de provincie en het
laatste nieuws is het volgende:

“
Hallo mevr. Möhlmann
Maandag heb ik een overleg hierover
ingepland gekregen. We hadden gehoopt
om een pilot te kunnen gaan draaien met het
zgn. Internet of Things. (in het kort is dat een
netwerk waarin apparaten met elkaar kunnen
communiceren). Echter die ontwikkelingen
gaan nog niet zo snel als dat wij gehoopt
hadden. We zijn nu bezig met een alternatief.
We hebben afgesproken dat ik u maandag of
dinsdag even informeer over de resultaten uit
het overleg.
Wordt vervolgd.

Deze krant wordt al voor het 8e jaar met
veel enthousiasme gemaakt. Helaas is
onze computer onder dat enthousiasme
bezweken en zijn we dringend toe aan
een nieuwe computer. Eentje waarop het
programma waarmee de krant in elkaar
gezet wordt kan draaien.
We hebben als redactie geen eigen financiële middelen en de drukkosten
worden al door dorpsbelangen betaald.
We durven het haast niet te vragen;
maar doen het bij deze dus toch; is er
iemand die ons kan helpen?
We zijn niet op zoek naar een (tweedehands) laptop, maar zouden heel graag
sponsoren werven die een financiële
bijdrage zouden willen toezeggen.
Wil u ons helpen? Neem dan contact op
via:

Met vriendelijke groeten,
Arnold Mesken
Projectleider

hejtalheurd@live .nl
06-15014256 (Henk Bos)

”

						

Nu zie ik af en toe dat er straatlantaarns stuk
zijn aan de Europaweg. We moeten met elkaar
zorgen dat deze wel blijven branden, anders
gebruiken ze als argument dat er niemand
naar om kijkt dat ze NIET branden. Mijn
vraag is of iedereen aan de Europaweg de
straatverlichting/lantaarns in zijn/haar buurt in
de gaten wil houden. Mocht het zo zijn dat er
één stuk is dit even melden bij de GEMEENTE
(niet provincie) Tel: 14-0591
De gemeente gaat u dan vragen om welke
lantaarns het gaat (er zit namelijk een sticker
op). Deze is voorzien van een nummer (zwart
cijfer op witte ondergrond). Als u dit nummer
doorgeeft wordt er binnen een bestek van 10
dagen tot 3 weken de lantaarns weer gemaakt.
Ik wil iedereen al vast bedanken voor de
medewerking.
Groetjes Tinie Möhlmann

Kinderen rond de kribbe
“Help jij mee, de dromen te vervullen ?“
Zoals ieder jaar zal ook dit jaar weer voor
de jongste kinderen, het kinderen rond de
kribbe georganiseerd worden in de kerk te
Nieuw-Schoonebeek.
Op eerste kerstdag zijn alle kinderen en
hun familie om 14:30-15:30 uitgenodigd
om een deel te nemen aan een leuk
kerstprogramma. Deze keer hebben we een
leuk programma, waarin we plezier maken
in het thema rondom dedroomboom.
Tot ziens op 25 december!
Warme groet,
Het kinderen rond de Kribbe team
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Reuring
in de tent

Riet, heb je al last van een “los hoes”,
“nietNou
nu de jongens zijn uitgevlogen en je pa er
meer is?”, vroeg een nichtje onlangs aan

mij. Ik verslikte me in m’n thee en schoot in
de lach. “Nou niet echt, het is bijna elk weekend nog wel weer een “vol hoes”. Ik schrok me
zaterdagochtend nog te pletter toen om 11.00
uur onze Thijs ineens uit bed kwam rollen, terwijl ik nooit had vernomen dat hij er ‘s nachts
in was gedoken. Ook hebben we sinds de zomer een mooi bordje bij de weg staan, dat we
een slaapplek met een aangeklede boterham
bieden aan fietsers en andere passanten. We
hadden de première met een gepensioneerd
echtpaar, dat al jaren niet meer gezamenlijk
in een ledikant hadden geslapen, maar wij
lieten ze geen keus. Ik vermoed dat ze weinig
hebben geslapen maar toch een prima nacht
hebben gehad.
Onze tweede gast kwam uit Amsterdam fietsen en vertelde daar boswachter te zijn. Die
hebben ze daar blijkbaar ook nodig. Prima kerel en hij heeft 2 dagen kunnen struinen door
de bosjes in het Bargerveen. ‘s Avonds hebben
we hem nog flink bosjes groen laten binden
aan de boog voor de buren, gouden echtpaar Bennie en Lies Wolken. Hij vond het een
geweldige folklore en wij vonden het vooral
gemakkelijk en gezellig.

COLUMN

chen en gedanst! Ze hebben het terras aangeveegd en opgeruimd om te kunnen oefenen.
Want natuurlijk moesten alle pasjes eindeloos
gerepeteerd worden. De buren hadden een
ereplaats met mooi uitzicht. ‘s Morgens en ‘s
middags was het alle zeilen bijzetten, want
gezonde countrydansers hebben trek, heel
veel trek! Schotel ze maar liters soep, dozijnen
frikandellen en tientallen tosti’s voor en je hebt
er geen kind meer aan. Een geslaagde uitdaging voor de “Mama van de House”.
Zondagmiddag hebben ze allemaal weer hun
plunjezakken ingepakt, de lasso’s opgerold,
de geweren ontladen en hun boots aangetrokken. We hebben ze op hun paarden en in de
huifkarren gezet en na een laatste zwaai met
de cowboyhoed teruggestuurd naar hun eigen homeland. Adios en graag tot weerziens!
Geweldig weekend gehad en zeker voor herhaling vatbaar, maar nu poets ik mijn eigen
stalen ros weer op en fiets er even lekker op
uit.
Stiekem verheug ik me eigenlijk al weer op de
volgende gasten. Cowboys, indianen of bosjesmannen het is me om het even. Ik schenk
ze graag een slaapplek voor de nacht. Het
brengt leven in de brouwerij en geeft een
beetje reuring in de tent.

Het eerste weekend van oktober hebben we
ons huis omgeturnd tot een saloon. 15 cowboys and cowgirls kwamen bij ons kampement houden: Belgen en Oostenrijkers. Allemaal deelnemers aan het Countryline Dance
Event van Lydia Beerling. Ja mensen, hier in
het dorp gebeurt nog eens wat! Lydia had
ruim 150 gasten te dansen uitgenodigd in café
Bargerveen en wij hadden daarvan dus een
aantal Countryliners gehuisvest.
Alle slaapkamers waren in bezit genomen met
her en der nog een matrasje op de grond voor
de kleine cowboytjes; de badkamers waren
constant bezet en in de gelagkamer was het
een gezellige boel, want gelukkig kenden
de cowboys elkaar allemaal en was het een
uitbundig samenzijn. Er werd gezongen, gela20

Riet Veenker

Groeten uit Valencia

ola! Como estamos?
H
Mijn naam is Babette
Lohuis, opgegroeid in Nieuw-

Schoonebeek en later naar
Groningen verhuisd om
daar International Business
& Management te gaan
studeren. Tijdens mijn studie
had ik de mogelijkheid om
een half jaartje naar het
buitenland te gaan en zo
stond ik 1 januari 2010 met
mijn koffer op Schiphol, on my
way to... Mexico! Ik heb daar
5 maanden in Guadalajara
gewoond en daarna nog
3 maanden door Central
Amerika gereisd. Deels alleen,
maar er kwamen ook een paar
vriendinnen overvliegen en
de laatste twee weken met
paps en mams al backpackend
Costa Rica ontdekt. Een
avontuur dat we nooit meer
vergeten.

Babette Lohuis
mij denken toen hij terug naar
Nederland wou. Dus daar zat
ik dan maandag ochtend op
kantoor tegenover de grote
baas: “Babette, ik hoor dat jij
wel naar Valencia wilt? Om
hard te werken of om een
beetje mooi te liggen zijn op
het strand? Want dan vlieg
je morgen heen om kennis
te maken en heb je daarna 3
weken om je koffer te pakken”.

11’en is het tijd voor almuerzo
- of terwijl pre lunch, koffie
met tostadas - in een barretje
vlakbij. Daarna van 2 tot 4
siësta! Vanuit kantoor kan
ik makkelijk de stad in om
gezellig te gaan lunchen,
winkelen of sporten. Daarna
nog 3 uurtjes en dan zit de

dag er alweer op. ‘s Avonds
ga ik vaak een hapje eten met
vrienden, terrasje pakken of
Inmiddels woon ik al
dansen. Ik vind het leuk om
weer 1.5 jaar in het mooie
nieuwe dingen te proberen,
Valencia – de stad van de
dus ik ben begonnen met
sinaasappelboompjes,
paella
hiphop en lindyhop/swing
Na Mexico kwam ik in de
en
Las
Fallas
festival
met
(a la Sandy in Grease de
laatste fase van mijn studie
misschien
wel
het
meest
vloer over gezwaaid worden).
terecht en ben ik me gaan
spectaculaire
vuurwerk
ter
Het weekend voelt echt
specialiseren op het gebied
wereld
–
en
het
bevalt
goed.
als vakantie. Ik ga vaak de
van Business Controlling. Ik
Ik
zou
liegen
als
ik
zou
zeggen
stad uit, een uurtje rijden
besloot mijn afstudeerproject
dat
het
vanaf
het
eerste
landinwaarts en je zit midden
te schrijven in combi met een
moment
zo
is
geweest,
want
in de bergen, terwijl je in
bedrijf. En voor wie dacht
as
they
say...
alle
begin
is
het zuiden ruige rotskusten
dat Mexico ver weg en een
moeilijk.
Naast
de
taal
en
vindt met helder blauw water.
andere wereld was… probeer
nieuwe
mensen
leren
kennen
Daarnaast ben ik hier ook
Bolsward, Friesland eens. Na
was
het
qua
werk
ook
wel
begonnen met kitesurfen, dus
mijn afstuderen vond ik een
even
wennen.
Je
komt
er
toch
als het even kan en er staat
baan als financial controller bij
achter
dat
het
er
iets
anders
genoeg wind... dan ben ik op
HTG in Farmsum, 3km onder
aan
toe
gaat…
het strand te vinden.
die mooie rookpluim van het
Chemiepark in Delfzijl.
Ze maken zich hier niet zo
Er zijn al heel veel vrienden
druk
(mañana
mañana)
en
en familie op bezoek geweest,
HTG staat voor Holland
ook
al
wordt
er
“si!”
gezegd
het hele jaar door is het een
Trading Group, een
dan
betekent
het
nog
niet
dat
gezellige drukte in hotel
Internationaal bedrijf
het
ook
echt
gedaan
wordt.
Lohuis. De visite en het feit
dat handelt in luxe
Daarnaast
kom
je
er
achter
dat ik de mogelijkheid heb
consumentengoederen (o.a.
dat
je
als
Hollander
soms
best
om elke maand naar huis te
drank, parfums en cosmetica)
direct
kan
zijn.
vliegen, zorgt ervoor dat ik
van de bekende merken. Ik
Nederland niet erg mis. Ik kan
denk dat ik er ongeveer een
Vorig
jaar
september
begon
ik
zo in het vliegtuig springen
maand aan het werk was
mijn
draai
te
vinden
en
ik
moet
en dan zit ik een paar uur
toen de baas ons informeerde
zeggen
dat
ik
het
Spaanse
later weer bij paps en mams
over een nieuwe vestiging
levensstijltje
aardig
onder
de
aan de keukentafel in Nieuwin Valencia. Ik was meteen
knie
krijg.
Schoonebeek. Ik blijf hier dus
enthousiast, maar goed... ik
nog wel even
werkte er net dus een collega
Doordeweek
begin
ik
‘s
werd die kant op gestuurd. Na
ochtends om 9:00 uur. Tegen Saludos vanuit het warme
2 jaar moest hij gelijk aan
Spanje!
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BLADRUIMEN
Het is weer tijd van bladruimen.
Het blad kan dan op een plaats in je eigen buurt of straat
worden verzameld.Ook kan het gebracht worden op de
hoek parkeerplaats van het kerk.
NIET IN DE WAIDE EN NIET BIJ DE IJSBAAN!
Bij de kerk mag dus ook ALLEEN BLAD! gebracht worden.
De gemeente komt dan met regelmaat het blad ruimen.
Dorpsbelangen.

ACTIVITEITENKALENDER
5 november: Instuif: Tienerwerk
5 november: Bingo avond - v.v. Schoonebeek
6 november: Leef Bewust Beurs: Café Bargerveen
9 november: Sieraden maken: KVV
19 november: Dropping: Tienerwerk
25 november: Blixematie - Scouting
2 december: Vossenjacht - Scouting
3 december: Instuif: Tienerwerk
10 december: Snertloop - Start Ellen-Bosch (IJsbaan)
-- 14:30 start Hardlopen 5km en 10km
-- 11:30 start wandeling door Bargerveen (2uur)
17 december: Filmavond: Tienerwerk
18 december: Kerstconcert - o.a. Carmina Burana
21 december: Kerstavond - KVV
25 december: Kinderen rond de kribbe
28 december: Filmmiddag Jeugd - v.v.Schoonebeek
27-29 januari: Winterkamp - Scouting
5/6/7 januari: Krat’81 Zaalvoetbaltoernooi
22 januari:
Vrouwen zaalvoetbaltoernooi
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WIE STAAN ER OP DE FOTO?
Elke editie plaatsen we een
foto. van degene die raden
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 stonden Eric Berens
en Louis Levelink. Hierop zijn
veel reacties binnen gekomen
waarvan maar een enkeling
het juiste antwoord had. Niet
geheel onverwacht was een
van de juiste afzendingen
afkomstig van Erna Levelink.
Gefeliciteerd met je eervolle
vermelding!
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 rubriekmogen gebruiken?
Mail deze dan door! Vergeet dan niet
de naam te vermelden.

