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MARIKE’S
USA TRIP

DEZE ZOMER ZAGEN EEN AANTAL REDACTIELEDEN 
OPVALLENDE FOTO’S VOORBIJKOMEN VAN MARIKE 
GROOTEN OP SOCIAL MEDIA. UIT DE FOTO’S KONDEN 
WE OPMAKEN DAT MARIKE OP VAKANTIE WAS NAAR 
DE USA. OPVALLEND WAS DAT ZE FOTO’S PLAATSTE 
VAN DE MEEST BIJZONDERE EN UITEENLOPENDE LO-
CATIES. ZOALS HET EEN GOEDE REDACTIE BETAAMT 
WAREN WE ERG NIEUWSGIERIG NAAR HET VERHAAL 
VAN DEZE REIS EN HEBBEN WE MARIKE GEVRAA-
GD OF ZE HAAR ERVARINGEN MET ONS WIL DELEN.

DORPSKRANT
Hej ‘t al heurd
Dorpskrant Hej ‘t al heurd is een 
uitgave van enkele vrijwilligers 
uit Nieuw Schoonebeek in 
samenwerking met dorpsbelangen 
Nieuw Schoonebeek. 

Hej ‘t al heurd is bedoeld om de 
Nieuw Schoonebeekse bevolking 
op de hoogte te houden van 
de activiteiten, nieuwtjes, 
dorpsbelangen etc. Hej ‘t al heurd 
wordt huis aan huis in Nieuw 
Schoonebeek verspreid en via 
e-mail naar geïnteresseerden. 
Inschrijven om de uitgaven 
per mail te ontvangen kan op 
nieuwschoonebeek.com. Daar zijn 
ook alle voorgaande uitgaven te 
vinden.

Hej ‘t al heurd wordt 4 of 5 keer per 
jaar verspreid en op de website 
geplaatst voor belangstellenden 
buiten Nieuw Schoonebeek.

Kopij dient volgens de opgestelde 
specificaties aangeleverd te worden. 
Deze aanleverspecificaties zijn te 
vinden op nieuwschoonebeek.com. 
Kopij kan tot een maand voor de 
volgende editie worden ingeleverd 
op het redactieadres of per email 
naar hejtalheurd@live.nl.

De redactie houdt zich het recht 
voor ingezonden kopij aan te 
passen aan de opzet en beschikbare 
ruimte in het blad.

Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd

DEADLINES 2018:
Editie dec - Dealine 15 nov

http://nieuwschoonebeek.com
http://nieuwschoonebeek.com.
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Steamboat Natchez
in de Mississippi

Tja, en dan word je op zaterdagochtend door je ouders (Al-
bert en Ria Grooten) op de trein gezet naar Schiphol om van 
daaruit naar Houston en New Orleans te vliegen. Best wel 
even spannend om dat in je uppie te doen. 7 uur extra tijd 
krijg je er gratis bij als je naar de andere kant van de rivier 
vliegt, ook wel nodig. Aangekomen in New Orleans zie je 
een aantal verloren Nederlanders staan die zich voorstellen 
aan elkaar. Dacht, daar moet ik ook maar even gaan kijken. 
En ja hoor, het waren mijn mede reizigers. 

Via internet heb ik een groepsreis geboekt, wat inhoudt dat 
je gezamenlijk van de ene naar de andere plaats reist, maar 
overdag in je eentje de boel kan verkennen. Dat leek me 
wel wat aangezien ik niet zo’n held ben om helemaal in m’n 
eentje in het grote Amerika te gaan reizen.

Na een goede nachtrust en een lekkere wafel als ontbijt 
werd de stad New Orleans bekeken. New Orleans ligt in 
Louisiana aan de Mississippi en heeft een prachtige kleur-
rijke geschiedenis. Vroeger was hier veel slavenhandel en 
voodoo en elk jaar wordt er volop het Mardi Gras feest gevi-
erd. Helaas heb ik geen begrafenismars mogen meemaken 
waarbij ze met veel muziek en schmink de straat op gaan. 

Door de orkaan Katrina is de stad New Orleans flink ver-
woest geraakt. Tijdens een broodje eten kwam ik aan de 
praat met Shelton. Toen hij wist dat ik uit Nederland kwam, 
zei hij dat hij in een documentaire zat van de KRO NCRV die 
over bruggen ging. Door de Crescent City Connection brug 
wordt arm en rijk met elkaar verbonden. Natuurlijk mocht 
een boottocht met de Natchez Steamboat niet ontbreken. 
’s Avonds een wandeling door Bourbon Street werd niet 
aangeraden, maar mag ook niet ontbreken. Overal wordt 
op straat muziek gemaakt en zijn jongeren aan het feesten, 
maar er is ook veel criminaliteit.

New Orleans

Aan de bar in de Sun 
Studio in Memphis
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De volgende dag reden we richting Houma. Hier hebben 
we een boottocht gemaakt door de moerassen die vol zit-
ten met alligators. We kregen een tour van de kleinzoon van 
de wereldberoemde Annie Miller. Na een aantal alligators 
gespot te hebben zijn we doorgereden naar Lafayette. Hier 
een klein Acadiaans dorp bezocht waar het leven in de 19e 
eeuw goed weergegeven werd.

Na Louisiana naar de staat 
Mississippi. In Natchez 
voelt het alsof je bent be-
land in de film “Gone with 
the Wind”. Er zijn meer dan 
honderden plantages die 
de burgeroorlog hebben 
overleefd. Een bezoek aan 
één van deze plantages mo-
cht dus ook niet ontbreken. 
In Rosalie Mansion kon je 
heel goed zien hoe de rijke 
katoenbazen toen leefden. 
Hierna zijn we doorgere-
den naar Vicksburg. Dit is 
een historisch binnenstad-
je waar het Coca Cola Mu-
seum gevestigd is. Op deze 
plek is voor het eerst cola 
gebotteld in 1894. Tevens zijn op een muur langs de rivier 
een dertigtal muurschilderingen van Robert Daffort te zien 
die het leven aan de Mississippi van vroeger weergeven. Ook 
hebben we hier een Militairy park bezocht. Dit park geeft de 
geschiedenis weer van de Amerikaanse Burgeroorlog. Met de 
auto rij je langs het gigantische slagveld waar hier in 1863 
één van de bloederigste slagen heeft plaatsgevonden.
De volgende dag mocht een typisch Amerikaans ontbi-

jt bestaande uit moddervette donuts niet ontbreken. Brrr, 
na één zo’n gevuld ding kan je meteen een afspraak maken 
voor de halfjaarlijkse controle bij de tandarts. Maar ja, dat 
hoort er nou eenmaal bij. Eenmaal weer in de auto een stop 
gemaakt in Clarksdale. Nog geen 10 seconden uit de auto 
of er kwamen twee zusters voorbij scheuren in zo’n grote 
truck, hangend uit de ramen, waar we vandaan kwamen en 
ze wilden wel tourguides zijn voor ons in het stadje. Clarks-

dale is een echte blues stad 
en ligt aan de zogenaam-
de Blues Trail. B.B. King 
en Muddy Waters zijn hier 
hun carrières begonnen. 
Blueslegendes als John 
Lee Hooker, Sam Cooke 
en rock-’n-roll pionier Ike 
Turner zijn hier geboren. 
Als je ergens wilt gaan eten 
komt de burgemeester al 
langs om speldjes uit te 
delen van zijn geweldige 
stad. Na een bezoek aan 
het Blues Museum werd de 
rit vervolgd naar Memphis.

Eind van de middag 
kwamen we aan in Mem-

phis. Na een opfrissing in het hotel was het tijd om het be-
ginnende nachtleven van Memphis te onderzoeken. Na een 
wandeling richting Beale Street kwamen er een aantal bi-
jzondere motoren voorbij. Overal lampjes en verschillende 
modellen. Na een foto te maken van één van deze verschi-
jningen riep de motorrijder dat er op Beale Street nog veel 
meer van deze motoren te zien waren. Blijkbaar is daar elke 
woensdag avond Bike Night. Hier komen dan motorrijders 

In Clarksdale

Rosalie Mansiondat ook het hoofdkwartier vormde
voor het leger van de Union.

Beale Street in Memphis
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van heinde en verre allemaal hun bike showen. Beale Street 
is ongeveer 3 km lang en in elk barretje kan je live muziek 
beluisteren van delta blues, jazz, rock-‘n-roll, R&B tot gos-
pel.

De volgende dag was het tijd voor Graceland. Het landgoed 
waar Elvis Presley woonde. Je kunt het huis van binnen be-
zichtigen, de privéjet en ontelbare auto’s en andere gem-
otoriseerde voertuigen van de King. Elvis ligt hier samen 
met zijn ouders en grootmoeder begraven. Tevens ligt er 
een gedenksteen voor de tweelingbroer van Elvis. Aan de 
andere kant van de straat van de woning van Elvis, ligt een 
compleet museum. Hier kun je al zijn kostuums bekijken, 
veel onesies! En uiteraard alle albums en ontelbaar veel fo-
to’s en materiaal van de periode dat hij in het leger zat.

Na Graceland was ik erg benieuwd naar de Sun Studio’s. 
Hier heeft Elvis zijn eerste demo opgenomen. Tevens is hier 
de legendarisch foto van The Million Dollar Quartet ge-
maakt. Dit is een foto gemaakt tijdens een jamsessie op 4 
december 1956. Op deze foto zit Elvis achter de piano en is 
hij omringd door Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en Johnny 
Cash. De Studio is nog in exact dezelfde staat als toen en 
wordt nog dagelijks gebruikt door muzikanten om hier hun 
demo’s op te nemen.

’s Avonds was het tijd voor een typisch Amerikaanse sport, 
Baseball. De club van Memphis heet de Redbirds en ze spe-
len in de Minor League. Het is verstandig om tijdens zo’n 
potje baseball je aandacht wel bij de bal te houden, want 
voordat je het weet vliegt er een bal om je oren. Met een 
hotdog en een grote cola in de aanslag kon het spel begin-
nen. Na afloop nog even in een bar rondgehangen met een 
reisgenootje uit Holten. Net toen we ons drankje hadden, 

kwamen er twee cowboys/ katoenboeren binnen waarvan 
m’n reisgenootje had gezien dat ze pistolen op zak hadden. 
Gelukkig liepen ze ons tafeltje voorbij maar kwamen even 
later toch terug en vroegen of ze ons mochten vergezellen. 
Tjah, en dan kan je maar beter aardig en sociaal wenselijk 
doen in de hoop dat dat zwarte ding mooi in de broekzak 
blijft zitten. Gelukkig waren zij ook heel vriendelijk en zijn 
we later weer elk ons eigen weg ingeslagen.

’s Ochtends bij het simpele ontbijt in het motel kom je ook 
gewoon heren tegen met zo’n blaffer op zak. Het geeft wel 
een raar gevoel. De meeste Amerikanen vinden het fijn dat 
iemand dat bij zich draagt, zodat wanneer er iets gebeurt 
(bijvoorbeeld een overval), deze persoon hen kan helpen. 
Zelf vond ik het een beetje een rare gewaarwording, zo’n 
man kan natuurlijk ook een eind aan iemand z’n leven mak-
en als ie maar met het verkeerde been uit bed stapt. Zit je 
dan, met je bekertje melk en een wafeltje.

Eenmaal op de weg gingen we naar Nashville. Nashville 
staat bekend als de hoofdstad van de Country Muziek. Een 
tussenstop bij de Grand Ole Opry mag dan niet ontbreken. 
Via de Honky Tonk Highway naar het centrum is wel erg 
indrukwekkend. Dag en nacht kun je hier genieten van de 
prachtigste country muziek die in elke bar live wordt ge-
speeld. Tevens zit hier in Nashville een museum van Johnny 
Cash die ook zeker de moeite waard is om te bezoeken. ’s 
Avonds uiteraard nog even de barretjes in, maar door de 
hoeveelheid aan keuze is het soms lastig kiezen.

Beale Street in Memphis

Woning van
Elvis Presley
Graceland

Tijdens een
baseball game

Broadway in Nashville
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De volgende dag was het tijd om richting Pigeon Forge te 
gaan. Pigeon Forge is de thuisbasis van Dolly Parton. Hier 
bevindt zich ook het themapark Dollywood. Je kan heel Pi-
geon Forge zien als een mini Las Vegas en er bevinden zich 
talloze dinnershows. Een wandeling langs de bijzondere 
gebouwen hier is echt de moeite waard. Na alle drukte 
en de vele muziek was het hierna tijd om de bergen in te 
gaan. We kwamen door de Great Smoky Mountains. Dit is 
een gebergte tussen Tennessee en North Carolina en ligt 
ten zuiden van de Appalachen. In deze Smoky Mountains 
kan je prachtig wandelen, hiken en schitterende waterval-
len bewonderen. De oorspronkelijke bewoners waren de 
Cherokee indianen. Je ziet veel Indianen dorpen en musea 
nog terug hier.

In Asheville kan je via de Blue Ridge Parkway helemaal 
naar Roanoke. De Blue Ridge Parkway verbindt de Great 

Smoky Mountains met het Shenandoah National Park. 
De Parkway is een zogenaamde Scenic Byway. Dit is een 
prachtige route met erg veel mooie natuur. Tijdens deze 
route heb ik nog twee beren mogen spotten. Ze waren he-
laas niet aan het broodje smeren.

Wanneer je de vallei van Shenandoah verlaat, ben je bin-
nen no time in de hoofdstad van de Verenigde Staten, 
Washington. Om alle hoogtepunten te bekijken, heb ik 
een wandeltour, verzorgd door een lokale gids, gedaan. 
Zo krijg je net wat meer informatie en indrukwekkende 
details over de gebouwen en monumenten. Na een paar 
uur in de hoge temperatuur toch maar een hop on hop 
off buskaartje gekocht en lekker uitwaaien en overal stop-
pen. Zo heb ik heb het Lincoln Memorial bezocht (waar 
Martin Luther King stond tijdens zijn “I have a dream” 
toespraak), het Korean War Veterans Memorial, Veteranen 
gedenkteken van Vietnam, National World War II Memo-
rial, Franklin Delano Roosevelt Memorial, Martin Luther 
King Memorial, Jefferson Memorial, Vietnam Woman’s 
Memorial, Washington Monument, The Three Soldiers, US 
Capitol, National Mall en natuurlijk het Witte Huis. Wash-
ington is te groot voor één dag.

De volgende dag reden we met Bruce Springsteen op de 
radio door de Streets of Philadelphia. Die is een keer of 
tien op repeat gegaan, zodat telkens als ik dat liedje weer 
hoor, ik me weer terug waan in Philadelphia. In Phila-
delphia is de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend 
waardoor de huidige VS is ontstaan. Deze verklaring is 
zichtbaar in de Independence Hall en samen met de Lib-
erty Bell is dit het symbool van de onafhankelijkheid. Na 
een beetje geschiedenis in het eerste deel van de middag, 
was het daarna tijd voor wat actie bij de Rocky Steps. De 
beroemde trappen zijn van het Museum of Art.

De volgende en laatste keer in het tourbusje was de rit 
naar New York, Big Apple als de kers op de taart. Het hotel 
lag naast Central Park, mooie locatie, maar New York is zo 
groot, dat bijna alles met de metro of andere vervoersmid-

In de Great Smokey Mountains

Washington Monument
met daarachter US Capitol, foto

genomen vanaf het Lincoln Memorial

Rocky Statue
in Philadelphia 
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delen gedaan moest worden. Als eerste moest natuurlijk 
het Vrijheidsbeeld bezocht worden. Met een boot van Stat-
en Island naar Manhattan kan je mooi het Statue of Liberty 
bekijken. Leuke tip want de boottocht is gratis en gaat elk 
half uur, de hele dag door! Vlakbij ligt het 9/11 memorial. 
Zeer indrukwekkend museum met twee hele bijzondere 
monumenten op de fundering van de vroegere Twin Tow-
ers. Na een diner bij de Chinees en een doggy bag voor 
de zwervers was het natuurlijk even tijd om naar Times 
Square te gaan. Je moet het een keer gezien hebben, maar 
had er eerlijk gezegd wat meer van verwacht.

Na een korte nacht was het alweer vroeg dag om er weer 
op uit te gaan in de grote appel. Ik begon samen met een 
reisgenoot met een wandeling over de Brooklyn Bridge. 
Daarna hebben we de Highline gelopen. Dit is een oude 
metro lijn wat nu een soort stadspark is. Tijdens deze 
Highline kom je langs Chelsea Market en andere mooie pl-
ekjes in New York. Na een aantal uur wandelen was het tijd 
voor een stuk cheesecake op Times Square en luieren in 
Central Park. Ik had thuis al een ticket gekocht om de zon-
sondergang te bekijken in The Top of The Rock in Rocke-
feller Center. Vanaf dit gebouw kan je prachtig de Skyline 
van New York bekijken. Dit kan ook op het Empire State 
Building, maar vanaf hier heb je daar een mooi uitzicht op. 
Helaas was het die dag een beetje bewolkt, dus heb ik niet 
de zonsondergang gezien waar ik op hoopte, maar het was 
zeker de moeite waard. Een poosje nog gewacht totdat het 
donker was, en overal de lichten in New York aangingen. 
Dat was alweer de laatste avond die ik zou beleven in New 
York.

Moe en uitgeteld in bed hadden we de volgende dag nog 
een paar uurtjes om te besteden in New York. Uiteraard 
moest dat natuurlijk een wandeling door Central Park 
worden. Langs de John Lennon Memorial die Strawberry 
Fields wordt genoemd. Helaas regende het die dag “cats 
and dogs”, maar dat mocht de pret niet drukken. Helemaal 
onder de indruk van de fontein uit “Friends” om er thu-
is achter te komen dat heel Friends in California is opge-
nomen. Dan nog maar een paar pancakes naar binnenw-

erken, droge kleren aan en naar het vliegveld om vanaf daar 
weer naar huis te mogen.

Al met al was het een hele indrukwekkende reis. Van de muziek-
steden tot aan de mountains waar je alleen vogeltjes hoort en 
van de verlaten wegen tot aan New York, alles komt voorbij in 
Amerika. Het reizen met een groep viel me ontzettend mee, het 
was een leuk gezelschap van 12 personen waar ik leuke vriend-
schappen aan heb overgehouden. Nu weer thuis aan het beden-
ken waar de volgende reis naartoe gaat.

Groetjes Marike

9/11 Memorial Pauze op de 
Brooklyn Bridge 
met de Skyline van New Yorktimes square
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Ieder jaar krijgt de ‘Vereniging dorpsbelangen Nieuw
Schoonebeek’ een bedrag van de gemeente Emmen om de leefbaarheid in en om het dorp te 
bevorderen. Een deel van dit bedrag is voor een aantal vaste posten: zoals de jaarlijkse keuring en 
onderhoud van de AED’s en de drukkerskosten van dit mooie krantje, maar dan blijft er nog genoeg 
over. De afgelopen tijd zijn er bijv. bijdragen naar het herinrichten van de Dorpshoeve en de letters 
voor de Schepershof gegaan. Maar ook is er geld gegeven voor een hogedrukspuit voor het zwembad 
en aan de organisatoren van koningsdag en de spokentocht. Zo ziet u, het geld wordt goed besteed.
Er zijn een aantal randvoorwaarden aan verbonden. De
belangrijkste is dat de aanvraag betrekking moet hebben op iets waar in principe iedereen gebruik 
van kan maken of nut van heeft. Verder willen we graag een begeleidend briefje met daarop een korte 
uitleg van het verzoek en het bedrag waar het om gaat.

Heeft u ook een goed idee, waarbij u nog financiële ondersteuning kunt gebruiken, neem dan even 
contact op via dorpsbelangen.nieuwschoonebeek@gmail.com of hn.vander.zwan@ziggo.nl , of 
benader één van de leden van het bestuur van dorpsbelangen.

met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek

EOP BUDGET

NIEUWS VAN DE DORPSHOEVE.
Zoals bij de meeste mensen van Nieuw Schoonebeek  wel 
bekend is zijn we (St. De Dorpshoeve) van plan om De 
Dorpshoeve te gaan verbouwen.
Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar zoiets doe je ook 
niet zomaar.
Maar de knoop is nu definitief doorgehakt. De tekening 
is goedgekeurd en we kunnen nu verdere stappen 
ondernemen.
Zoals de planning nu is gaat de verbouwing begin januari 
van start en zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen.
De Dorpshoeve is in deze periode dan ook gesloten.
De Buurtzorg zal tijdelijk ondergebracht worden in een 
unit die naast de Dorpshoeve geplaatst wordt, Daar zal dan 
ook de trombosedienst zitting houden op de maandag en 
woensdagmorgen, zoals ook de huidige tijden zijn.

Voor de vaste huurders is al een alternatief onderkomen 
gevonden voor deze periode.
Diegene die een ruimte wil hurenragen we om contact met 
ons op te nemen en vraag naar de mogelijkheden.
Dat kan via dorpshoeve@nieuwschoonebeek.com of op 06-
57619211

We willen nog graag een kerstmarkt houden in De 
Dorpshoeve en dat zal zijn op zondag 9 december 
Wil je je hiervoor opgeven? Dat kan door een mail te sturen 
naar dorpshoeve@nieuwschoonebeek.com.
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RIA HANS
40 JAAR WERKZAAM BIJ TANGENBORGH IN DE ZORG!

In 1977 startte voor Ria het avontuur in de zorg, ze werd stagiaire 
in de welbekende Veltmanstichting te Weiteveen. Na een periode 
van veel leren in de praktijk is ze gestart met een BOL opleiding 
in de Breehof te Nieuw Amsterdam. Dit verzorgingstehuis ging 
korte tijd later over naar zorggroep Tangenborgh, waarmee ook 
haar officiële dienstverband begon bij deze organisatie. De Bree-
hof was niet het eindstation, want enige tijd later begon Ria haar 
loopbaan bij de Oldersheem, ook in Nieuw Amsterdam. Ze werkt 
daar nog steeds, maar in de loop der jaren is er veel gebeurd. Ze 
is hier begonnen als verzorgende, waarna al snel de stap werd 
gemaakt naar afdelingshoofd. Door de ontwikkelingen thuis werd 
een andere invulling van haar werk noodzakelijk, zodat werk en 
privé in goede balans waren. Overdag het gezin en ’s avonds het 
werk. Ria houdt van haar werk, het is een ware passie! Ze staat  
dag en nacht klaar en laat zich niet snel uit het veld slaan. Slechts 
een 3 tal medische ingrepen hebben in deze 40 jaar tot  korte ver-
zuim periodes geleid. “In 40 jaar is veel veranderd in de zorg, de 
werkdruk is enorm toegenomen, meer taken met minder werkne-
mers, het moeten volgen van diverse cursussen en trainingen en 
daarbij is de administratieve last flink toegenomen. Wat als klap 
op de vuurpijl tegenwoordig allemaal digitaal moet worden vast-
gelegd”  aldus Ria. Dit laatste was een behoorlijke uitdaging, maar 
is inmiddels ook onder de knie. Na 25 jaar overdag te hebben ge-
werkt heeft Ria er voor gekozen om alleen nog in de nachten te 
gaan werken, omdat deze fysiek minder zwaar zijn. Echter de be-
zuinigingen in de zorg maakt de inzet van meerdere werknemers 
tegelijkertijd in de nacht onmogelijk waardoor ook hier de werk-
druk weer toeneemt. “Erg jammer, want dit gaat ten koste van de 
goede zorg voor onze ouderen”. 

Om op de hoogte te blijven is Ria in 2017 een opleiding tot ver-
zorgende IG begonnen. “zo blijf je op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en blijft de zorg op niveau”. In datzelfde jaar is 
deze opleiding afgerond met 2 ruime voldoendes, te weten een 8 
en een 10!
Naast haar werk in de Oldersheem is Ria sinds 2011 ook 

mantelzorger geworden voor haar ouders op de 
boerderij. Ze kon de juiste zorgvraag bieden zodat haar 
ouders thuis konden blijven wonen wat ze met alle 
liefde heeft opgepakt en nog altijd doet. “Het geeft me 
energie en voldoening om voor een ander te kunnen 
zorgen als dat nodig is” 

Ria is in de zorg begonnen omdat ze het fijn vindt om de 
medemens te kunnen helpen en 
ondersteunen in het leven. Met 
name de zorg voor de oudere 
mensen in de samenleving. Deze 
mensen hebben veel voor ons 
gedaan en verdienen het om op 
de oude dag een goede verzorg-
ing te genieten. “Het is mooi 
om deze doelgroep iets terug 
te kunnen geven, persoonlijke 
aandacht doet hier vaak al won-
deren!”  Dit laatste wordt helaas 
steeds moeilijker om te kunnen 
geven. De werkdruk in de zorg 
is zo hoog geworden dat hier 
nog nauwelijks tijd voor is. Dit 
vindt Ria jammer, maar waar 
het kan zal ze het zeker niet na-
laten om dit toch te bieden! Ria 
is voornemens om nog lange 
tijd in de zorg actief te zijn, als 
verzorgende maar ook als man-
telzorger in de privésfeer. Dit 
laatste wil ze straks ook tijdens 
haar pensioen blijven doen. Ook 
moet er dan meer tijd komen 
voor haar hobby het 
bloemschikken en het gezin.
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Iedereen weer bedankt voor zijn/haar deelname! We 
hebben weer een geweldig kamp gehad!
Op naar volgend jaar! En wat dan het thema 
wordt…… 

Wil je meer weten over het kamp? 
De foto’s zijn te vinden op onze facebookpagina: 
stichting sint willehadus, verkenners

Ben jij in de leeftijd 12 t/m 16 jaar en lijkt het jou ook 
leuk om je bij ons aan te sluiten?
Kom even langs op vrijdagavond tussen 19:00  en 
20:30 uur. Of contact ons even.

HET KAMP
DE STRIJD OM DE ROBINSON TITEL 2018.

Tijdens de eilandraad, die ‘s avonds bij het kampvuur 
plaatsvond, werd d.m.v. stemmen bepaald welke verkenner(s) 
van welk kamp geëlimineerd werden naar Kamp Blauw. Na 
iedere stemming was er dus een kleine wisseling in de kamp-
en, wat inhield dat ook de bagage van kamp gewisseld moest 
worden (de tenten hebben er nog nooit zo netjes bijgelegen).

3 teams,  Kamp Geel , Kamp Rood en  Kamp Blauw , woonden 
verspreid over de kampplek.

Iedere dag speelden ze tegen elkaar in één of meerdere 
proeven.

Iedere Verkenner kreeg bij aanvang een stemkoker met daarin 5 
stembriefjes. Iedere stemming moest er 1 stem ingezet worden 
maar mochten er ook meerdere stemmen gebruikt worden. 
Extra stemmen waren te vinden in en om de kampplek.

Tijdens de proeven van Kamp Geel en Kamp Rood was er een 
immuniteitsketting te winnen voor de beste/snelste verken-
ner van ieder kamp. Indien je in het bezit van deze ketting 
kwam was je veilig tijdens de eilandraad en mocht er niet op je 
gestemd worden.

Na iedere eilandraad werden er van zowel Kamp Geel als van 
Kamp Rood 1 persoon naar “verliezerseiland” Kamp Blauw 
gestuurd.

Na iedere eilandraad kwam er ook weer 1 persoon terug naar 
Kamp Geel en 1 persoon naar Kamp Rood.

EXPEDITIE ROBINSON 2018

DATUM: 18 T/M 25 AUGUSTUS 2018
LOCATIE: AN DER EMSBRÜCKE, GEESTE
DEELNEMERS: VERKENNERS, STICHTING 
SINT WILLEHADUS TE NIEUW SCHOONEBEEK
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•De start is bij de blokhut. Beide groepen fietsen naar de kampplek in Geeste zonder te weten wat het thema 
voor dit zomerkamp is.
•Na aankomst van beide groepen start de eerste proef om een plaats in Kamp Geel of Kamp Rood. 
Iedere speler mag als hij/zij, zijn/haar touw uit de knoop heeft kiezen in welk kamp hij/zij wil. Per kamp zijn er 
7 plekken te verkrijgen. Wie lukt het om als eerste zijn touw uit de knoop te krijgen?
•Kamp Geel: Bjorn, Justin, Jorrit, Ruben, Stefan, Gerben en Jelmer
Kamp Rood: Liz, Noa, Lars, Leon, Joost, Dennis, en Robin 
•De overlevingskisten met pannen, messen, borden enz. staan klaar om meegenomen te worden naar ieders 
kamp.
•De hele middag is er tijd om het kampement op te bouwen. 
•Gelukkig zijn er nog Verrows is de buurt die ook even een handje meehelpen om de keukens te bouwen en de 
tenten op te zetten.
•Deze avond is er nog niets aan de hand en genieten we onbezorgd van een avondje kampvuur met natuurlijk 
ons vaste spel: Weerwolven.

18:48 uur: 
TEAM ROOD: Wat een niveau! Ze weten niet 
eens het verschil tussen een handveger en 
een afwasborstel!

•Na een goede nachtrust starten we de dag rustig en gaan ‘s middags lekker ontspannen zwemmen 
in Lingen.
•Ondertussen wordt er op de kampplek (door de leiding) een derde kamp opgebouwd Verliezersei-
land/Kamp Blauw.
•Deze avond vindt de 1ste proef plaats en werden de Immuniteitskettingen gewonnen door Ruben 
en Noa.
•Het is tijd voor de eilandraad en iedere verkenner moet zijn/haar stem uitbrengen met behulp van 
stembriefjes.
•De eerste stemming is erg verrassend en het blijkt dat er per kamp 3 personen weggestemd zijn 
naar Kamp Blauw. 
•De eerste verhuizing is een feit en het wordt duidelijk hoe het spel in elkaar steekt.  De strijd is 
begonnen!

Dag 2: 10:02 uur
TEAM ROOD: Het ontbijt was top! Lekker harde bollet-
jes, lekker eitje. Top!
Dag 2: 11:32 uur:
TEAM GEEL: Liz heeft geaccepteerd dat een loopgraf 
maken nog best zwaar is. (Ze wou deze graven tegen 
de Duitse vlaggenjatters).
TEAM GEEL: Dag 2 was lid, iedereen naait elkaar. Ben 
benieuwd wat er morgen gebeurd…

DAG 1:
START

DAG 2:
HET SPEL HEEFT EEN VERRASSENDE WENDING

•Per kamp werd er een foto boekje met bijbehorende vragen uitgereikt. Welke volgorde en welke 
route er genomen werd mochten ze helemaal zelf bepalen. Zo werd er zelfs getwijfeld of ze een 
kanaal over zouden zwemmen of toch maar een stukje omfietsen….

•De kortste route werd niet gevonden dus was er helaas geen tijd over om nog te zwemmen.

•De immuniteitskettingen wisselden ’s avonds van persoon en tijdens de eilandraad bleek dat er al 
heel wat verbondjes gemaakt waren.Dag 3: 08:12 uur:

TEAM ROOD: Ik dacht dat dixi’s schoon waren? 
Waarom zitten er dan spinnen in?

DAG 3:
FIETSEND DE DAG DOOR

•Een leuke activiteit! Met zijn allen richting Lingen om een stukje te gaan kanoën. Wie bij wie in 
de kano ging en hoe je het traject aflegde was voor iedereen vrij. Sommigen hebben meer tijd uit 
de boot dan in de boot doorgebracht. We moesten 2 kleine watervalletjes/stroomversnellinkjes 
trotseren. Deze waren erg “kloenka kloenka”. 
•Eindelijk terug was het tijd om een lekkere maaltijd te koken. 
•Gelukkig waren er goede koks aanwezig in alle kampen.
•Bij het kampvuur werden er weer enkele potjes Weerwolven gespeeld en daarna moesten er 
warme kleren en goed schoeisel aangetrokken worden, Dropping!
•Alle kampen waren vrij vlot terug. Helaas wel met behulp van externe hulplijnen (handig die mo-
bieltjes).  

Dag 4: 19:16 uur:
TEAM ROOD: Stom pannenrek! Als ik tegen een 
kast aantrap vallen de pannen er ook uit!

DAG 4:
VAREN, VAREN EN UITEINDELIJK NOG EEN TOCHTJE

•Uitslapen was niet nodig dus konden we op tijd naar het zwembad om de benodigde dag proeven 
te doen en om heerlijk te ontspannen en te douchen.

•Net als in een echte Expeditie raakten we door onze voorraden heen. Het was tijd voor de ouder-
avond. De ouders kwamen langs om te kijken hoe het met iedereen ging en om de voorraden weer 
aan te vullen. 

•De dag werd afgesloten met een feestmaal, een grootste BBQ. 

•Bedankt voor al het lekkers!

DAG 5:
OUDERAVOND

•Met de boot naar de overkant van de Ems en vanaf daar een looptocht per kompas met onderweg 
proeven. 
•Nadat bij iedereen de uitleg over hoe te navigeren met een kompas was aangekomen, vertrekken 
de kampen in de goede richting.
•Vooral de eetproef was voor sommigen even “slikken”.
•Kamp Blauw was als eerste terug en mocht direct proef doen om te kijken wie er die avond weer 
terug mocht naar de andere kampen. De andere kampen hadden hier geen weet van en dit gaf de 
proefwinnaars van Kamp Blauw (Leon en Robin) de gelegenheid om een manier te bedenken om 
de volgende dag in de finale te kunnen belanden en niet in de laatste eilandraad weggestemd te 
worden.
•’s Avonds is  bekend dat Ruben, Joost, Dennis, en Jelmer (Kamp Blauw) niet deelnemen aan de 
(halve)finale.

Dag 6: 01:54 uur:
Iedereen poept voor vallende takken

DAG 6:
VOLG HET KOMPAS

•Het is tijd voor de halve finale en daarna de finale en zal bekend worden wie zich dit jaar Mister of 
Miss Robinson mag noemen.
•We starten met een eilandraad en de laatste 2 personen vallen af voor de halve finale.
•De halve finale is spannend: per kamp moet er een vlot gebouwd worden waarmee ze naar de 
overkant van de Ems kunnen varen. Aan de overkant liggen Magnesiumsticks verstopt die ze naar 
de kampplek moeten nemen om een vuurtje maken. Diegene die ditper kamp als eerst lukken gaan 
door naar de finale.
•Helaas gebeurde er een klein ongelukje tijdens de halve finale met Gerben en moest hij zijn strijd 
om Robinson te worden opgeven. 
•De finale vond plaats tussen Björn van Kamp Geel en Liz van Kamp Rood. Beiden kwamen tegelijk 
aan bij de overkant van de Ems. Hier moesten ze op zoek naar 12 puzzelstukjes. De spanning zat er 
goed in.
•En ja hoor Liz werd de winnaar van Expeditie Robinson 2018!

Dag 7: 10:55 uur:
TEAM GEEL: Dikke noest op vuur gegooit

DAG 7:
DE FINALE
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SPELWEEK 2018
HOE WORDT DE SPELWEEK IN EEN GEZIN BELEEFD? 
DE FAMILIE GEPKEN AAN HET WOORD.
HET BEGON AL VER VOOR DE VAKANTIE MET DE VRAAG AAN 
DE JONGENS: “ OP VAKANTIE OF SPELWEEK”? 
ALLE 3 IN KOOR: SPELWEEK!!!!

Op maandag blijft Xavi nog thuis. Quinten en Kjeld gaan 
mee naar Schloss Dankern en vertellen dat ze veel hebben 
geklommen in het touwenkasteel en ook waren ze in de 
achtbaan geweest. Quinten vond de achtbaan leuk, maar 
Kjeld vond hem saai. Verder waren ze weer super enthou-
siast, ook over hun groep en hebben zin in de volgende 
dag, want HUTTEN bouwen!

DINSDAG 
Vandaag mochten ze alle 3 heen. Ze begonnen met een 
thema uitzoeken voor de hut. Het moest te maken hebben 
met beroepen. Xavi maakt met zijn groepje een circus, 
Kjeld een kasteel en Quinten een school. Ze begonnen 
allemaal met de eerste verdieping. ’s Middags hebben ze 

spelletjes gedaan en de stormbaan werd door alle drie het 
leukst gevonden. Ook waren ze onder de indruk dat er 
een hut gediskwalificeerd was omdat ze teveel 
verdiepingen hadden. 

WOENSDAG 
Het groepje van Quinten zijn is begonnen met de 2e etage. 
Hij heeft een bankje gemaakt om voor de hut te zetten, 
zodat je daarop kunt zitten en naar het schoolbord kijken. 
Kjeld heeft kleine blokjes gezaagd voor de trap en om de 
pallets te verstevigen, ook moest hij vandaag even bij zijn 
broers gluren. 
Xavi heeft vandaag geverfd, en verder gebouwd aan hun 
circus. Daarbij was niet alleen de hut belangrijk, ook de 
goochel acts werden geoefend.

DONDERDAG
Alle 3 hadden vanmiddag nog tijd om hun hut af te bou-
wen/verven, zodat de pappa’s en mamma’s vanavond 
kunnen komen kijken. Ze bleven eten en kregen een 
lekker broodje knakworst. Daarna kwamen de ouders. Die 
hebben de hutten bekeken en de voorstellingen die bij 
de hut vertoond werden gezien. Hier hadden ze niet voor 
geoefend, want ze waren te druk met bouwen en verven: 
de hut moest klaar zijn. Eindelijk mochten we nu van de 
bult af rollen en lekkere dingen kopen, een gezellig feestje 
was het. 
Alle drie vonden ze het allerleukst van de spelweek: het 
hutten bouwen. Al met al: spelweek 2018 was weer een 
GESLAAGDE week. Drie vermoeide, maar tevreden jon-
gens!             Jolanda Beukeveld.
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Een prestatie van formaat is het, 35 jaar als gediplomeerd EH-
BO-er present te zijn bij de spelweek. Hij wordt dan ook EHBO-Jo 
genoemd, wat hij nu als geuzennaam draagt. De eerste jaren vond 
hij die naam eigenlijk niet zo leuk. Maar hij snapt het wel, voor de 
kinderen was het ook duidelijk; heb je pijn, ben je gewond? Dan 
ga je naar EHBO –JO.

De spelweek was voor hem altijd  de vierde week van zijn vakan-
tie en hij heeft er 35 jaar van genoten; te zien hoe de werkgroep 
leden en alle vrijwilligers zich inzetten om de kinderen een mooie 
week te bezorgen. Een prettige bijkomstigheid is dat je door deze 
week ook de kinderen van het dorp leert kennen.

Jo plakte natuurlijk niet alleen pleisters (en natuurlijk hoort een 
snoepje erbij). Kinderen hadden ook al snel door dat hij ook een 
goede timmerman is en vroegen hem om bij  hun hut te helpen. 
Vooral de iglo is bij Jo blijven hangen; uitgedacht hoe het moest 
en veel aan gewerkt met een prachtig resultaat. Jo deed altijd de 
laatste check bij de hutten om te bekijken of het veilig genoeg 
was.
Hij weet niet meer hoeveel liters koffie/thee/ranja hij gemaakt 
heeft; heel wat. Want ook daarin is Jo (bijna) onvervangbaar. Niet 
op een krukje wachten tot er een kind (of leiding) gewond raakt, 
nee, hij was altijd de hele week actief. Helpen bij de materialen-
ploeg, klaarzetten op de maandagavond, en in eerste jaren was hij 
ook lid van de werkgroep.

Hij werd op de laatste dag van de spelweek verrast. De kinderen 
hadden een mooi boek voor hem gemaakt, de oud- werkgroep 
leden vormden voor hem een erehaag naar de nieuwe 
materialenkeet, waarvan hij de naam mocht onthullen; de “Jo As-
sen keet”. Er was een mooi spandoek voor hem gemaakt, die een 
plaatsje krijgt aan zijn eigen schutting
Namens alle kinderen, ouders, vrijwilligers en werkgroepleden 
nogmaals: 
Jo, heel hartelijk dank voor al die jaren inzet voor de Spelweek. 
Je zult gemist worden en men rekent er op dat je volgend jaar 
toch zeker een kop koffie komt drinken!

35 JAAR EHBO BIJ SPELWEEK
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In september 2017 kregen we de sleutel van 
de boerderij en verhuisden we letterlijk van 
de ene kant van het land naar de andere. 
Omdat Bert al aan het werk was als justi-
tieel verpleegkundige in Ter Apel, trok hij 
er meteen in. Ik zelf moest nog een paar 
maanden werken op een school in Zaan-
dam. In november  verhuisde ik samen met 
de 2 welshpony’s  en de 4 katten ook naar 
de boerderij.

Sinds een paar maanden werk ik bij de Toe-
gang in Emmen, een organisatie die voor 
de gemeente de beschikkingen regelt voor 
de WMO en jeugdhulp.

We woonden in Velsen-Noord. Een klein 
dorpje onder de rook van de Hoogovens, 
tegenwoordig Tata Steel . Het is er vies, de 
hoogste CO2 uitstoot van Nederland, veel 
lawaai en druk. Het uitzicht bestaat uit 
auto’s en stenen, stoep, straat en huizen. 
Ooit was het een mooi duin en weidegebied 
met prachtige buitenhuizen en weides vol 
koeien, kikkers en vogels. 

Al na 2 dagen belde Bert me op en vertelde 
dat hij nooit meer terug ging naar de stank, 
de stenen en de drukte.

In Velsen had ik op zolder een atelier waar 
ik schilderde en tekende. Na een opleiding 
aan de kunstacademie in Haarlem, expos-
eerde ik regelmatig. Ik deed mee aan grote 
kunstroutes en exposities, zoals de 

In de lente bekijk ik alle broedkasten of er een vogel in zit. Ieder jaar brengt wel een verrassing of een zoekpartij. Dit 
jaar was een paartje Kerkuilen nergens te vinden. Ze waren niet weg, ik vond wel sporen, maar waar? In juli werd er een 
jonge Kerkuil gevonden op de vloer van de desbetreffende boerderij. De boer had de dierenambulance al ingeschakeld 
en het uiltje werd opgehaald. Men had mij proberen te bereiken, maar was even niet thuis. Toch werd ik later nog wel 
even ingelicht over hetgeen er gebeurd was. Natuurlijk werd ik nieuwsgierig en met behulp van mijn ladders ben ik op 
zoek gegaan. 

Kunstlijn in Haarlem en de Kunst10daagse 
in Bergen. 

Inmiddels heb ik hier ook een expositie 
gehad, in Coevorden bij Kunst op vijf.

Op dit moment wachten we op het begin 
van de verbouwing van de deel, zodat 
ik ook hier op zolder mijn atelier heb. Ik 
wil er teken - en schilderlessen geven en 
exposities organiseren, met binnen schil-
derijen en buiten beelden. Het atelier heb 
ik vernoemd naar onze woonplaatsen; ‘Aan 
de kant van het land’.

Naast het atelier komt er op de deel een 
gastenverblijf, vooral voor vrienden en 
familie. En voor mensen die net als wij de 
drukte ontvluchten en genieten van natuur 
en rust.
Als ik een expositie heb, helpt Bert altijd 
mee met inrichten en uitruimen, maar 
verder houdt hij zich vooral bezig met 
motorrijden en tafeltennissen bij NATTC in 
Nieuw Amsterdam.

Op dit moment zijn we druk met het 
schilderen van de boerderij. We willen 
de groene kleur van vroeger weer in ere 
herstellen.
We voelen ons hier helemaal thuis. Dat 
komt niet in de laatste plaats door het 
hartelijke en hulpvaardige welkom door de 
buurt. 

Bert Brandsen en Annet Verplanke

Met verbazing zag ik ( zie foto ) een Kerkuil met drie jongen in een buis 
zitten van 30 cm, met 1 van de ouders. De twee bakken 50 meter verderop 
waren blijkbaar niet goedgekeurd door het uilen echtpaar. De volgende 
morgen heb ik er een plankje voor gespijkerd, zodat er niet nog een uilskui-
ken uit zou vallen. 
Ik houd ze sindsdien goed in de gaten en als trotse teller kan ik al vertellen, 
dat ze goed doorgroeien. Ze zijn op dit moment nog niet uitgevlogen, maar 
dat zal niet meer lang duren.
Zo maak je elk jaar weer wat anders mee. Dat kan allemaal in de natuur.

Weet u iets over huisvesting van uilen in uw buurt of iets bijzonders over 
vogels, wilt u mij dat dan laten weten?

Bedankt.
Jan Blaauwgeers   0524-541651

|||||| AVONTUREN VAN EEN UILEN- EN VALKENTELLER

‘AAN DE KANT VAN HET LAND’
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DAGCENTRUM DE BEEK BESTAAT 10 JAAR
Op 9 oktober 2008 zijn we begonnen met dagcentrum De 
Beek in de Dorpshoeve, eerst 1 dag en daarna de gehele 
week en later met twee groepen. Nadat we 8 jaren in de 
Dorpshoeven gezeten hebben zijn we in maart 2017 verhuisd 
naar het pand van de Zwarte Racker.

En inmiddels bestaan we al weer 10 jaar. Ons 10-jarig jubileum 
laten we niet zomaar voorbij gaan; we gaan op zaterdag 6 
oktober een dagje uit met alle vrijwilligers als dank voor 
het vele werk dat zij verzet hebben. Wij willen ze hiermee 
bedanken voor de enorme trouw en het vele werk dat verzet 
is.
Zonder vrijwilligers zou er geen  dagcentrum in Nieuw-
Schoonebeek zijn.

Met onze cliënten vieren we het natuurlijk ook en wel op 10 
oktober a.s.. We maken er een feestdag van met ’s middags 
een optreden van het Shanthy koor.

Als alles naar wens verloopt zullen we eind november een 
bijeenkomst organiseren met de collega instellingen, de 
politiek en waar mogelijk met belangstellende bewoners 
vanwege het 10 jarige bestaan en daar willen we ook graag 
onze  nieuwbouwplannen presenteren.

Vanaf 21 oktober a.s. worden er weer zondagmiddag 
activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties in 
Nieuw-Schoonebeek

Het programma 2018-2019 ziet er als volgt uit:

2018
21 oktober  Jos Wendker: gezellige middag met muziek
4 november Annie Beerling: dozen versieren 10 pers .p.g.
18 november Annie Beerling: vervolg dozen versieren.
2 december  Mien en Geke  Sinterklaasfeest 
16 december  Marie Imming : Kerst activiteit
 
2019
6  januari    Nieuwjaarsreceptie: muziek Geert Schepers 
20 januari Spelletjes middag
3 februari  Verrassing
17 februari  Koen Akkerman: creatieve middag 
3 maart;             Bingo muzikaal
17 maart         Annie Beerling: flessen versieren voor Pasen

Tijden: van 13.30 uur tot 16.00 uur
Graag van te voren opgeven bij dagcentrum De Beek 
Tel nr 0524-541418

Kosten €2.50 per persoon, 
Hiervoor krijgt u 2 kopjes koffie of thee en iets lekkers.

Iedereen is van harte welkom.

Mijn partner Hubert van der Meij en ik (Cees Braamzeel) 
krijgen op 4 oktober de sleutel van het pand Europaweg 
190, 7766 AR, Nieuw Schoonebeek.
In de tuin staan 2 blokhutten die Hubert als atelier gaat 
gebruiken.

Om de lezers van hej’t al heurd attent te maken op 
Hubert als kunstenaar, vindt u hierna de volgende tekst.

Hubert van der Meij, 68 jaar, is behoorlijk chaotisch. In 
zijn hoofd staat het nooit stil.
Voor de meeste doeken heeft hij geen vooropgezet plan. 
Hij werkt met de kwast, palet en krabber.
Meestal ziet hij al bij de eerste streek op het doek, wat 
het moet worden en weet dan ook gelijk de naam van 
het schilderij. 
Hij vertaalt het zo: Als de ruimte goed is voor hem, is 
hij goed voor de ruimte terug en dan om vrij te creëren 
waar hij toe in staat is. 
En waarvan het resultaat gezien mag worden in grote 
ruimtes.
De grap is dat hij er zelf ook van staat te kijken hoe het 
werkt in zijn kop. Nu zo dus!
 
Als hij echt een onderwerp wil schilderen, gaat hij bij de 
eerste klodder verf of streep al de mist in.
Hij moet volstrekt niet gaan nadenken, gewoon starten 
al wordt het een “fout” schilderij.
Achteraf ziet hij dan wel hoe het er uiteindelijk uit moet 
gaan zien.
Dan ziet hij ook zijn eigen uitkuil (=valkuil).
Over de wijze waarop hij schildert maakt hij zich nu 
niet meer druk.  
Gaat het fout, dan wordt de fout ook weer een 
onderdeel van het schilderij en zo kan het soms heel 
lang duren voordat een schilderij af is.
 
Hij werkt heel intuïtief. Kan ook niet zo goed tegen 
opdrachten, daar wordt hij baldadig van.
Met kleurgebruik en technieken gaat hij zijn eigen gang. 
Hij merkt wel of het lukt om soorten verf te combineren 
zijn, want met vallen en opstaan leer je een heleboel. 
Het beste kun je zijn werk omschrijven als naïef, 
primitief en figuratief.

Rond Oegstgeest heeft Hubert al de nodige exposities 
gehad en op het ogenblik hangt er van hem nog werk in 
het GGZ te Leiden.

Omdat Hubert vanuit een groot atelier in Katwijk nu 
met een kleiner atelier rekening moet houden, zoekt hij 
“witte muren” waar zijn werk opgehangen kan worden. 
Zijn werk is te koop of eventueel te huur.

Adres: 
Hepas atelier “Vrije in- en uitloop”
Europaweg 190
7766AR  Nieuw Schoonebeek

Groet,
Cees Braamzeel

HALLO LEZER  

ACTIVITEITEN DAGCENTRUM DE BEEK
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BASISSCHOOL GROEP 7/8
OP SCHOOLKAMP
Dinsdag 25 september was het dan eindelijk zover, groep 
7/8 ging op school kamp naar Ameland. Om 8.00 uur werd 
iedereen op school verwacht, ruim tijd om de auto’s in 
te pakken. Onder luid getoeter en zwaaiende ouders, 
leerkrachten en kinderen kon de reis richting Holwerd om 
8.30 uur dan echt beginnen. We moesten de boot halen van 
11.30 uur, dat is gelukt.

Na aankomst in kampeerboerderij “De Molenhof”, de 
verdeling van de slaapplaatsen en een goede maaltijd, kon 
iedereen zich klaar gaan maken voor het wadlopen. Onder 
begeleiding van een gids, hebben de kinderen vele dieren 
van het wad mogen zien. Wat een belevenis!!

De 2e dag stond een bezoek aan de vuurtoren gepland. Eerst 
een stevige fietstocht met windkracht 6 in de benen. Dit 
mocht de pret niet drukken. Door de harde wind kon het 
korren die dag niet doorgaan, maar wel een bezoek aan het 
Maritiem centrum. Na het eten de chaotische bingo en het 
spel “Wie is de Mol”.

Op dag 3 brachten we een bezoek aan het natuurcentrum 
van Ameland, gingen we zwemmen in de zee, vliegeren op 
het strand, pannenkoeken en tosti’s eten en s’ avonds de 
ontknoping van “Wie is de mol”.

Vrijdag zit het kamp er alweer op. Tijd om alles in te pakken 
en weer naar de boot te gaan. Om 11.30 uur kwam de boot 
aan in Holwerd, waar we werden opgewacht door ouders, 
die ons kwamen halen. Een geweldige week Ameland 
met leuke, leerzame uitjes, prachtig weer en heel veel 
gezelligheid. Het was fantastisch!!
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31 augustus en 1 september vierde “Loon en grondverzet-
bedrijf Wolken” uit Nieuw Schoonebeek hun 50 jarig jubile-
um. 
4 juli 1968, 50 jaar geleden, was de officiële datum dat Geert 
en Mieke Wolken het bedrijf begonnen. Ook werd de bedri-
jfslocatie, waar het bedrijf sinds 2014 is gevestigd, officieel 
geopend. Deze locatie diende voorheen als metaalstraal en 
conserveringsbedrijf en is de afgelopen jaren flink verbouwd 
om het geschikt te maken voor het huidige doel. Tijdens de 
receptie op 31 augustus werd de openingshandeling verricht 
door een van de grondleggers: Mieke Wolken. Mieke werd 
geassisteerd door gedeputeerde Henk Brink. De heer Brink 
was in zijn speech lovend over het bedrijf en roemde hoe het 
familiebedrijf 50 jaar lang klaar staat voor haar klanten en 
opdrachtgevers. Peter Wolken werd ook namens branche-
organisatie Cumela nog toegesproken en geëerd met een 
gouden speld, die hem werd opgestoken. 

Zaterdag 1 september stonden de deuren open voor het 
publiek.  Er was met man en macht aan gewerkt om de 
machines tijdig terug te krijgen en er glimmend bij te zetten. 
De hal was prachtig versierd met ballonnen in de vorm van 
een wolk en aan het plafond was een prachtige stoffen kro-
onluchter gemaakt. Verdeeld in de hal waren er nog foto’s 
en films uit het verleden en het heden te bewonderen.  Er 
was voor de kinderen veel te beleven zoals een springkus-
sen in de vorm van een Fendt tractor, traptrekkertrek, een 
kleurwedstrijd en niet te vergeten een grote bult zand. Alle 
machines waren geopend zodat wie het aandurfde ook zelf 
eens achter het stuur van de immense maishakselaar kon 
kruipen. Ook de overige bedrijven welke op het terrein aan 
de Europaweg gevestigd waren te bewonderen zoals D&G 
tuin en park machines en Rova rijplatenverhuur, ook waren 
er nog stands van leveranciers. 

Rova rijplatenverhuur BV had deze gelegenheid aangegre-
pen om hun nieuwe vrachtwagen te presenteren aan het 
publiek. 

Al met al kijken we terug op een prachtig 50 jarig jubileum-
feest en zoals vele gasten al zeiden: op naar de 100!

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum Loon en 
Grondverzetbedrijf Wolken werd er een kleurplatenwedstrijd 
gehouden. Tijdens de open dag op 1 september 2018 kon 
iedereen een kleurplaat inleveren bij Loon en grondverzet 
bedrijf Wolken. 

De Winnaars:
Jan Nottberg uit Twist
Bente Wendker uit Nieuw Schoonebeek
Emma Herbers uit Nieuw Schoonebeek
Ymme Esders uit Oosterhesselen
Esmee Visscher uit Beilen
Lindsy Lubbers uit Nieuw Schoonebeek
Hendri Hadders uit Erica
Levi Zager uit Ringe

Iedereen heeft de prijs inmiddels ontvangen. Van Harte 
gefeliciteerd met jullie prijs.

Loon en grondverzetbedrijf Wolken heeft ter gelegenheid 
van hun gouden jubileum € 5.000,00 gedoneerd aan Wen-
stichting Drenthe.

Je weet als je mensen uitnodigt voor jouw jubileumfeest dat 
men niet met lege handen wil komen, om hier invulling aan 
te geven is er gekozen om een goed doel te steunen.  Loon 
en grondverzetbedrijf Wolken heeft een zwak voor kinder-
en, het zijn vaak de idolen van de grote machines waar het 
bedrijf mee werkt. Er is daarom gekozen voor Wenssticht-
ing Drenthe. De Wensstichting Drenthe heeft het doel om 
kinderen, die om wat voor reden dan ook, een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken om weer een dag te stralen.

In de uitnodiging stond deze tekst : Bloemen zijn maar ti-
jdelijk, wij willen graag een blijvende herinnering aan ons 50 
jarig jubileum. Een blijvende herinnering voor ons als bedri-
jf, maar zeker ook voor alle gezinnen die door Wensstichting 
Drenthe een stralende dag hebben beleefd. Vergeet liever de 
bloemen en laat ons doneren aan Wensstichting Drenthe!

Wij zijn iedereen super dankbaar voor het gehoor geven aan 
de oproep om te doneren of een gift in de giftenton in de 
feestzaal hebben gedaan, mede daardoor konden wij deze 
prachtige cheque overhandigen aan Jans Katerberg en Carin 
Roeland van Wensstichting Drenthe. Ook waren er door Kort 
Erica, Kramp, en Agravis Munsterland-Ems traptrekkers voor 
de traptrekkertrek geschonken die de stichting mag schenk-
en aan hen die het verdienen!

Nogmaals dank aan iedereen!
Peter Wolken en medewerkers

1968 - 2018

€5.000,00 VOOR WENSSTICHTING DRENTHE 

UITSLAG KLEURPLATENWEDSTRIJD
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HELL YEAH, BOB WAYNE (USA) IS IN PASTOOR SIEN BOS. EN DAT 
HEBBEN ZE GEWETEN IN NIEUW-SCHOONEBEEK. EEN MEMORA-
BELE EDITIE VAN FOLK VEUR VOLK AN DE GRUPPE (FVVADG) OP 
EEN BEELDSCHONE INTIEME LOCATIE ONDER REUZENBOMEN 
MET GOED GESTEMDE WEERGODEN. DE LANDELIJKE AANKL-
EDING VAN HET TERREIN SCOORDE EEN DIKKE VETTE 10 MET 
PRACHTIGE BOEKETTEN, SFEERVOLLE VERLICHTING, GROTE 
HOUTKACHELS (GESTOOKT DOOR BRANDWEER IN UNIFORM), EEN 
ANTIEK TRUCKPODIUM, MOOIE TERRASSEN EN TENTEN EN FRAAIE 
BARRETJES. BACCHUS HAD GEZORGD VOOR EEN SCALA AAN SPE-
CIALE BIEREN EN ANDERE SPIRITUOZEN. HET DRENTS BIER UIT 
HOLSLOOT STOND MET STIP OP 1. DE INWENDIGE MENS GENOOT 
VAN CULINAIRE DRY AGED STREETFOOD-BURGERS EN PATAT UUT 
DE GROTE PUUT. HET 2E PODIUM EN DE EXOTISCHE KOFFIEBAR 
WAREN EEN SCHOT IN DE ROOS. AL MET AL HET GEZELLIGSTE 
EN MEEST INTIEME FESTIVAL IN DE REGIO. MINSTENS ZO BEL-
ANGRIJK: DE 700 BEZOEKERS ZORGDEN VOOR EEN SLUITENDE 
BEGROTING.  DAARNAAST KWAMEN ER BIJNA 100 KINDEREN AF 
OP DE HILARISCHE SILENT DISCO EN HISTORISCHE BUITENSPE-
LEN. DE FOTOTENTOONSTELLING GAF VEEL BELANGSTELLENDEN 
EEN BOEIENDE KIJK IN DE NIEUW-SCHOONEBEEKER JAREN 30-50. 
NIEUW-SCHOONEBEEK EN HAAR VRIJWILLIGERS PRESENTEERDE 
ZICH WEER EENS OP ZIJN BEST. HET HOOFDMENU WAS NATUURLI-
JK HET AFFICHE MET 6 BANDS. HELL YEAH.

In voorgaande jaren lag het accent bij Fvvadg vooral op Ierse 
folk in allerlei varianten. Met Bob Wayne, Hellbilly Hooker-
punch, 12 AM en Leadbeaters  doen Amerikaanse folk,  country, 
bluegrass en hellbilly hun intrede An de Gruppe. De geest van 

FOLK
VEUR
VOLK
AN DE GRUPPE

Johnny Cash waarde door het bos. Pyrolysis en Jolly Jackers 
zorgden voor de Ierse cadeautjes. Een mooie muzikale balans.

Pyrolysis uit Zaltbommel deed de aftrap met haar akoestische 
folk. Blootsvoets en in middeleeuwse kledij bespeelden zij zeer 
energiek de bouzouki,  bohdran, accordeon, fluit en viool. 
Betoverende Keltische volksklanken zorgden voor een sprook-
jesachtige  en verstilde sfeer. Met gypsy- en piratennummers als 
“Captain Grey”, “Live to rove again”  en “What shall we do with 
the drunken sailor” kwam de swing  in het bos, kregen ze de 
handen op elkaar en de eerste samenzang op Fvvadg. 
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12 AM uit Klazienaveen speelde een thuiswedstrijd. In 
normale doen een rocktrio met schatplicht aan Pearl 
Jam en de Chili Peppers en een geweldige nieuwe Cd ( 
“Just matter of time”) op hun conto. Vandaag speciaal 
voor Fvvadg twee akoestische sets onder de grote boom. 
Strak in het pak, getooid met hippe barbierkapsels en een 
vintage podium. 12AM boeide direct met aanstekelijke 
Americana en covers van o.a. Cash en Mumford en Co. Het 
meeslepende eigen nummer “Lions Den” beitelde zich in 
direct in je hoofd.  Hart en ziel knalde uit hun gitaren en 
de houten drum. Klapstuk en beloning volgde in crowd-
surfen en stagediven. Daar gaan we meer van horen.

Leadbeaters  uit Amsterdam timmeren aan de weg met 
stomende bluegrass. Ondanks de ervaring, de roem-
ruchte reputatie en hun energieke en gevarieerde set 
waarin alle registers open gingen kregen ze de handen 
An de Gruppe nauwelijks op elkaar. De klik was er niet.

Dat lukte wel direct bij Hellbilly Hookerpunch. Zij 
serveerden Fvadg onvervalste Rotterdam Outlaw Trailer 
Trash Country! Middelpunt van dit gezelschap is Bjorn 
Bolleboom. Met zijn outlaw looks,  onvervalste Yankee-ac-
cent en snerpend smerige stem grijpt hij je direct bij de 
strot. Samen met black eyed beauty Femke Groeneveld 
zorgden ze voor een bloedstollende vertolking van Cash 
and Carters “Jackson”. Met de dampende toegift Folsom 
Prison Blues blies de band het publiek definitief omver. 
Fvvadg was gehookerpunched.  Bolleboom verzorgde 
solo ook nog twee prima akoestische optredens met als 
hoogtepunt de Animals klassieker House of the Rising 
Sun. 

Na de verdienstelijke en toepasselijke voorprogramma’s 
was het nu echt de beurt aan Bob Wayne. Vanaf de eerste 
tonen was het raak. Wayne begint zijn optreden met de 
Till The Wheels Fall Off. Hij opent dit nummer meteen 
met een hommage aan één van zijn idolen, Johnny Cash, 
door keihard het geluid van een trein na te doen (zie 
Cash’s Orange Blossom Special). OeoeOeee.  Het is vanaf 
het begin duidelijk dat Wayne in NwSbk al een grote 
schare aan fans heeft. Veel nummers worden luidkeels 
meegezongen. 

Wayne is niet alleen een zanger met een ontzettend 
prettige stem, maar heeft ook veel charisma, wat hem tot 
een uniek podiumbeest maakt. De man beschikt  over een 
dosis droge humor waardoor je als luisteraar sowieso aan 
zijn lippen gekluisterd blijft luisteren en toezien. 

Elke song is opgebouwd rond die typische western sound 
die je terug brengt naar de wilde cowboy en indianen 
verhalen. De lekker catchy tonen zetten je prompt aan 
tot een wild dansje. Met teksten die je telkens opnieuw 
tot nadenken stemmen en het typisch far west sfeertje , 
slaagt hij erin om zijn grote voorbeelden te evenaren. In 
Far West stijl rolde Wayne en zijn kornuiten hun mouwen 
op en bewerkte het publiek tot die volledig murw waren 
geslagen. Op deze muziek stil staan was dan ook onmo-

gelijk. Bovendien laat Wayne zich omringen door zeer 
gedreven instrumentalisten. Dat bleek meerdere keren 
toen de solo’s ons de keel dicht knepen, of toen de de 
contrabas speler dat instrument bijna in stukken dreigde 
te spelen. Wayne zelf is ook geen onverdienstelijke gita-
rist. Hij hakte op de snaren of zijn leven er vanaf hing.

De set bestaat uit een afwisseling tussen wat rustigere 
country nummers en fantastisch snelle liedjes. Zeer spe-
ciaal zijn ook de hellbilly-versies van klassiekers van Led 
Zeppelin, Guns ’n Roses en  The Rolling Stones. Daaruit 
onthouden we vooral de tot de verbeelding sprekende 
versie van “Sympathy for the Devil” van The Rolling 
Stones. Ze werd gebracht met de vuurkracht waar de 
Stones patent op hebben.

Wayne blijft in zijn show zijn roots trouw. Zijn nummers 
zitten vol met quotes als: “That ghost town tried to kill 
me, but the ghost of Johnny Cash saved my life.” Ook de 
thema’s van de liedjes zijn ouderwetse country-thema’s 
als de werkende man, de trein en liefdesverdriet (al bez-
ingt hij dit laatste op zijn eigen karakteristieke mani-
er). Wayne eindigt al zijn nummers met dezelfde kreet, 
namelijk “Hell Yeah”, die na een aantal nummers door het 
publiek enthousiast wordt overgenomen. Huiveringwek-
kend mooi was de uitvoering van “Workin’ man” samen 
met gastzanger Bjorn (Hellbilly HP).

Al met al is het een ontzettend knallende show met een 
dolenthousiast publiek. Wayne heeft nauwelijks tijd voor 
een toegift. Hij moet later vannacht nog optreden in 
Eindhoven. Wayne baalt als een stekker. “I want to stay on 
this fucking awesome festival. Fuck the promoter who of-
fers me 2 gigs in one day.” De massale roep om een toegift 
en diverse briefjes van 20 Euro (werden op het podium 
gegooid) zorgden voor een zinderend slotakkoord van 
bijna een half uur. Bob Wayne is geboren om ‘on the road’ 
te zijn, en dit wordt hiermee nog maar eens extra ver-
duidelijkt. Hij neemt dan ook onder luid applaus afscheid 
van het publiek. Dit is denk ik niet de laatste keer dat we 
hem mogen verwelkomen in Nieuw Schoonebeek. Hell 
yeah.

Op adem komen is er niet bij. The Jolly Jackers uit Hon-
garije trakteren Fvvadg op een onvervalst potje folk en 
party punk in de beste traditie van Flogging Molly en the 
Pogues. De band bestaat uit 3 mannen en 3 vrouwen. De 
vonken en het speelplezier knallen er vanaf. Muzikaal 
is het een dampende mix met gitaren, viool en fluit. De 
songs klinken catchy, fris en gevarieerd. In “Blood, Sweat 
and Beer” en “Hymn for the Gang” nemen ze je mee naar 
de Ierse kroeg.  “Back Home” dompelt je onder in een 
golvend piratenschip. “Drive” is een onvervalste badass 
skapunk song waarbij het refrein vol gas wordt mee-
gebruld. De eerste moshpit is een feit. Om op adem te 
komen verwenden TJJ het publiek met prachtige bal-
lades als “Let it Rain”. En zoals beloofd: er zouden nog vele 
moshpits volgen. Stoominjectie om olie te winnen is niet 
meer nodig. De Nam kan beter The Jolly Jackers boeken. 
Een waardig slotakkoord. Hell Yeah.
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Nu de bladeren al weer van de bomen vallen en de eerste 
tekenen van de herfst haar intrede doen heeft het zwem-
bad de deuren gesloten. Er is een einde gekomen aan 
prachtige warme zomer met vele zonovergoten zwem-
dagen. Mede dankzij de zon hebben we vele badgasten 
verwelkomd. Soms mensen die er al tientallen jaren 
niet meer waren geweest, soms mensen die tijdens hun 
vakantie vele kilometers voor hebben gereden. Soms 
mensen die dagen achtereen langs kwamen. En allemaal 
met veel plezier en een dankbaar woord. 

- - - ’T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER - - -

Onze dorpen mogen trots zijn dat we mede dankzij de 
hulp van vele mensen nog steeds een zwembad kunnen 
onderhouden. Wij als bestuur van het zwembad danken 
uiteraard alle badgasten voor hun bezoek, hopelijk was 
het naar uw tevredenheid en komt u volgend jaar nog een 
keer terug. Wij danken ook alle mensen die financieel een 
bijdrage hebben geleverd. Alleen dankzij deze bijdragen 
kunnen we blijven bestaan. Wij willen ook onze vrijwilli-
gers bedanken. De mensen die aan het begin van de lente 
voor ons willen lopen om de abonnementformulieren op 
te halen, hopelijk mogen we ook volgend jaar weer van 
uw hulp gebruik maken. De tuinploeg die gedurende het 
hele jaar op dinsdag er voor zorgt dat alles netjes wordt 
onderhouden. De dames van de kiosk, die namens het 
zwembad elke dag klaar staan om voor de nodige ver-
snaperingen te zorgen.  De personeelsleden die dit jaar 
zorgden voor de veiligheid en leefbaarheid in en rondom 
het bad. Gelukkig hebben we een aantal nieuwe leden mo-
gen verwelkomen zodat we dit jaar elke dag open konden. 
Hopelijk komen ook zij volgend jaar terug als badmeester 
of badjuf. En dan zijn er de mensen die namens het bes-
tuur allerlei taken verrichten achter de schermen. Zonder 
bestuur geen stichting, zonder stichting geen toekomst 
voor ons zwembad. 

U leest het goed, wij zijn en blijven ook de komende jaren 
afhankelijk van de steun van vele vrijwilligers. Dat lijkt 
misschien vanzelfsprekend, maar helaas is dat niet altijd 

het geval. Financieel kunnen we mede dankzij de afgelopen 
zomer spreken van een succesvol jaar, maar de aanwas van 
vrijwilligers blijft beperkt. Dat zorgt ervoor dat we teveel en te 
vaak afhankelijk zijn van dezelfde mensen. Wilt u blijven genie-
ten van ons zwemwater besef dan goed dat niet alleen uw geld 
maar vooral ook uw steun en hulp hard nodig is. Al ontneemt u 
ook een zeer kleine taak van een van de vrijwilligers, dat sche-
elt al enorm. Vele handen maken licht werk. 
Daarom vragen wij u ook nu nog eens:  kom ons helpen! 

Enorm dankbaar zijn we dat dhr. Wubbels de mogelijkheid 
heeft geboden om diverse materialen aan te schaffen waarmee 
we het onderhoud van het zwembad kunnen blijven verrichten
En dankbaar zijn we ook voor de financiële schenking van de 
Rabobank Emmen-Coevorden waardoor we loopballen voor 
het diepe bad konden aanschaffen. Beide schenkingen zorgen 
ervoor dat we hopelijk ook komend jaar steeds meer de wen-
sen van onze badgasten kunnen vervullen.
 
We dromen nog van vele andere, nieuwe of verbeterde spullen 
maar wij blijven realistisch. We zijn afhankelijk van de overheid 
of van derden. En dat is voor u, maar zeker ook voor ons soms 
best frustrerend. Tot slot wensen wij u een zonnig najaar en 
hopelijk een zonnige lente van 2019, als we starten met onze 
voorbereidingen op een nieuw zwemseizoen. Iedere hulp is 
nogmaals van harte welkom en zeer noodzakelijk. 
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NEPNIEUWS - FAKENIEUWS
STIERENVECHTER, JIJ? DAT WAS M’N EERSTE REACTIE TOEN ONZE REINOUD 
8 JAAR GELEDEN VERTELDE DAT HIJ DIE AVOND EEN VERSLAGGEVER VAN DE 
KRANT OP BEZOEK KREEG, OMDAT HIJ DE OPLEIDING TOT STIERENVECHTER IN 
SPANJE GING VOLGEN. DIRECT DAAR ACHTERAAN KREEG IK HET VRIENDELIJKE 
VERZOEK OM TUSSENTIJDS EVEN VAN HET TONEEL TE VERDWIJNEN, OMDAT HIJ 
NIET WILDE DAT IK ME MET HET GESPREK BEMOEIDE.

COLUMN

“Ja, stierenvechter!”. Hij ging een 
grap uithalen en had een mail vanaf 
mijn adres gestuurd en kreeg nu de 
krant op bezoek. “Dan mag je mij die 
mail wel even laten lezen, dan weet 
ik wat ik zogenaamd geschreven 
heb, voordat ik SBS-6 op de stoep 
heb staan.”antwoordde ik grappend. 
Nou,  ik moet zeggen, die jongen had 
een waterdicht verhaal gemaakt! Alle 
details klopten. Volgende dag, mooi 
artikel met foto in de Telegraaf en het 
Dagblad van het Noorden.

8.30 u. Telefoon. “Mevrouw, met het 
ANP-nieuws. Klopt het dat uw zoon 
stierenvechter in Spanje wordt?” Eén 
tel schoot had door m’n hoofd, zal ik 
vertellen dat het allemaal een grap is 
of speel ik het spel mee. Na wat heen 
en weer gebabbel en veel verzinsels 
mijnerzijds werd het verhaal volledig 
geaccepteerd. O jee, wat was er toen 
in gang gezet. Vanaf dat moment 
stond de telefoon roodgloeiend.

9.00 u. Ik trok de stekker uit de 
telefoon. Ik werd overspoeld door 
telefoontjes van allerlei kranten over 
de stierenvechter. Ik werd er gek van.

15.00 u. Ik deed de stekker er weer 
in en om 15.30 er weer uit. Het gebel 
hield niet op.

Namiddag, Herman kwam thuis  en 
riep al voor hij binnen was “Ik ben 
platgebeld over dat stierenvechter 
verhaal. Ik kwam helemaal niet aan 
werken toe. Wat is er toch aan de hand?”
Reinoud kwam thuis van z’n 
vakkenvullerbaantje bij de Plus. 
“Allemachtig wat een dag, ik kon 
helemaal niet werken, ik had TV-
Drenthe zelfs op bezoek in de winkel 
voor een live-interview en werd telkens 
aan de telefoon geroepen door de pers”. 
“Daar zal je baas blij mee zijn geweest”, 
antwoordde ik. “Welnee, helemaal geen 
probleem, allemaal reclame” heeft de 
baas gezegd.”Bovendien ben ik ook door 
de TV gebeld en kan ik morgen kiezen of 
ik bij DWDD of bij Paul de Leeuw in het 
programma ga zitten. Ik kies de laatste 
en jullie mogen ook mee”. “Prakkiseer  
d’r niet aan! Red je er zelf maar mee. 
Ik wil niet zien dat je afgemaakt wordt 
door Paul de Leeuw”. Ondertussen 
ontving Reinoud honderden dreigmails 
van zgn. dierenliefhebbers.

Volgende dag zaten wij, pa en ma, 
om 22.00 u. voor de TV om de live-
uitzending te bekijken waarin Reinoud 
te gast was. Met zweet in de handen en 
kloppend hart gingen wij aanschouwen 
hoe onze Reinoud ten overstaan van 
miljoenen mensen verbaal werd 
afgemaakt door Paul de Leeuw. En je 
begrijpt hoe blij we waren toen hij, 

na z’n onthulling dat het allemaal maar 
een grap was, juist als een held werd 
onthaald.

Volgende dag rolde de pers weer over 
elkaar heen, dat ze valse berichtgeving 
hadden gedaan. Met het excuus verhaal 
dat het ANP-nieuws het van te voren had 
gecheckt bij de ouders en dat als een 
betrouwbare bron mocht worden geacht. 
Ja, ja…

De schokkendste reactie kregen 
wij in de vorm van een anonieme  
condoleancekaart met een poststempel 
uit Rotterdam, met de volgende tekst: 
“Beste ouders, wij wensen dat uw zoon 
tijdens zijn eerste stierengevecht op de 
horens wordt genomen en dan volledig 
wordt geplet”.

Tja, zo kan een grap behoorlijk uit de 
hand lopen. Nep- of fakenieuws wordt 
zoiets tegenwoordig genoemd.

RIET VEENKER



Wie staat er op de foto? 
Elke editie plaatsen we een foto van 
1 of meerdere (voormalig) Nieuw 
Schoonebekers. Het is de bedoeling 
dat de lezers raden wie er op de foto 
staan en hun inzending mailen naar 
hejtalheurd@live.nl

Uit de juiste inzendingen wordt er 1 
persoon uitgeloot voor een eervolle 
vermelding in de volgende editie.

DE VORIGE EDITIE: 
Op de foto uit de vorige editie stond 
Herman Homan. Hierop kwamen 
meerdere juiste maar ook onjuiste 
inzendingen binnen. Niet geheel 
onverwacht was de inzending van 
tweelingbroer Gienus Homan wel 
juist. Uit de goede inzendingen is hij 
uitgeloot en daarmee gaat dus ook 
alle eer naar Gienus Homan.

NIEUWE FOTO:

Activiteitenkalender 

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

In elke editie plaatsen we een puzzel.

Deze puzzel bestaat uit een 
speurtocht waarbij je op zoek moet 
naar een aantal letters die in de 
diverse artikelen onderstreept zijn 
afgedrukt. Onderstreepte letters 
in dit stukje of in (onder)titels en 
bijschriften tellen niet mee. Samen 
vormen deze letters een woord dat 
centraal staat in één of meerdere 
artikelen.

Dit keer estaat de oplossing uit 3 
delen: 1 leesteken en 2 woorden met 
in totaal 11 letters. 

Oplossingen kunnen gestuurd 
worden naar:  
hejtalheurd@live.nl

Uit de juiste inzendingen verloten 
we de supergave biologisch 
verantwoorde boodschappentas.

Vorige editie: 
In de vorige editie vormden de 
onderstreepte letters de woorden 
“Folk veur Volk”. Van de juiste 
inzendingen is Frans Schepers als 
winnaar uitgeloot.

PUZZEL

VV SCHOONEBEEK
LEDENVERGADERING

VV SCHOONEBEEK
BINGO

KVV
DHR NIJKEUTER - ST MAARTEN / HALLOWEEN

STICHTING ST. WILLEHADUS
BLIXEMACTIE

KVV
CADEAUSPEL

KVV
HENRI SCHULTE

KRAT’81
ZAALVOETBALTOERNOOI

VV SCHOONEBEEK
VROUWEN ZAALVOETBALTOERNOOI

29 okt
3 nov

14 nov
23 nov
12 dec
9 jan

3/4/5 jan
20 jan

RECTIFICATIE: 
In de vorige editie gaven we aan dat 
er op de foto in de februari uitgave 
geen juiste inzendingen waren. Echter 
hebben we een mailtje van Mariet 
de Vries-Mensen uit Steenwijksmoer 
over het hoofd gezien. Mariet wist 
alle namen van de groepsfoto juist te 
benoemen en ook wist ze precies te 
vertellen waar en wanneer deze was 
genomen. Met terugwerkende kracht 
gaar alle roem dus uit naar Mariet.


