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DORPSKRANT

Hej ‘t al heurd
Dorpskrant Hej ‘t al heurd is een
uitgave van enkele vrijwilligers
uit Nieuw Schoonebeek in
samenwerking met dorpsbelangen
Nieuw Schoonebeek.
Hej ‘t al heurd is bedoeld om de
Nieuw Schoonebeekse bevolking
op de hoogte te houden van
de activiteiten, nieuwtjes,
dorpsbelangen etc. Hej ‘t al heurd
wordt huis aan huis in Nieuw
Schoonebeek verspreid en via
e-mail naar geïnteresseerden.
Inschrijven om de uitgaven
per mail te ontvangen kan op
nieuwschoonebeek.com. Daar zijn
ook alle voorgaande uitgaven te
vinden.
Hej ‘t al heurd wordt 4 of 5 keer per
jaar verspreid en op de website
geplaatst voor belangstellenden
buiten Nieuw Schoonebeek.
Kopij dient volgens de opgestelde
specificaties aangeleverd te worden.
Deze aanleverspecificaties zijn te
vinden op nieuwschoonebeek.com.
Kopij kan tot een maand voor de
volgende editie worden ingeleverd
op het redactieadres of per email
naar hejtalheurd@live.nl.
De redactie houdt zich het recht
voor ingezonden kopij aan te
passen aan de opzet en beschikbare
ruimte in het blad.
Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd
DEADLINES 2019:
Editie Oktober - Deadline 15 sept
Editie December - Deadline 15 nov
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PAASVUU

EERSTE PAASDAG, ZONDAG 21 APRIL VOND HET
JAARLIJKSE PAASVUUR, GEORGANISEERD DOOR
DE STICHTING SINT WILLEHADUS, PLAATS.
ONDANKS DE NIEUWE LOCATIE (ACHTER DE
LEEMBULT AAN DE KERKENWEG) WISTEN VELE
NIEUW-SCHOONEBEEKERS EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN DE GROTE BULT MET TAKKEN TE
VINDEN.
Het was nog even afwachten of het paasvuur dit jaar
wel door zou gaan. Een paar weken van tevoren werd
de bult op een vrijdagavond rond middernacht vroegtijdig aangestoken. Gelukkig konden we met de hulp
van vele Nieuw-Schoonebeekers en social media veel
mensen bereiken die ons graag wilden helpen met
de heropbouw van de bult. Ook de ijsbaanvereniging
van Weiteveen bereikte het nieuws en zij zochten
gelijk contact met ons op en stuurden iedereen die
takken bij hen kwamen brengen onze kant op, zodat
ook wij een mooi paasvuur konden hebben. Daarvoor
nogmaals onze dank!
Een week voor Pasen werd er besloten dat door
de droogte er geen Paasvuren gehouden mochten
worden dit jaar. Gelukkig was de gemeente en de
brandweer ons goed gezind en kregen we enkele
dagen van te voren toch toestemming. Fijn om overal
contacten te hebben.
Ondanks deze kleine tegenslagen werd de bult, deze
keer voor het echie, even na zevenen aangestoken
door de Welpen. Zij mochten met hun zelfgemaakte
fakkels het startschot geven voor een gezellige
avond. Onder het genot van een hapje (verzorgd door
cafetaria de Spinde) en een drankje, genoten vele
mensen van het knetterende geluid van een steeds
kleiner wordende bult. En het bleef nog heel lang
gezellig, tot diep in de nacht.
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor hun
komst en/of hun vrijwillige bijdrage aan dit paasvuur
en hopelijk tot volgend jaar!
Stichting Sint Willehadus.
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VOLKSFEEST 2020

17, 18 & 19 JULI 2020

2020

VANAF DEZE EDITIE VAN HEJ’T AL HEURD ZAL HET BESTUUR VAN STICHTING
VOLKSFEEST NIEUW SCHOONEBEEK TEKENS 1 OF MEERDERE PAGINA’S
VULLEN MET INFORMATIE OVER HET VOLKSFEEST 2020. EEN DEEL VAN DEZE
INFORMATIE ZAL INMIDDELS OOK AL VERSCHENEN ZIJN OP DE WEBSITE
OF SOCIAL MEDIA VAN VOLKSFEEST NIEUW SCHOONEBEEK. OM EEN IEDER
GOED TE INFORMEREN WORDEN DEZE EN ANDERE ZAKEN OOK IN HEJ’T
AL HEURD GEPUBLICEERD. ECHTER OM SNEL EN TIJDIG OP DE HOOGTE TE
ZIJN VAN BELANGRIJKE INFORMATIE OMTRENT HET VOLKSFEEST RADEN
WE JE AAN OM REGELMATIG OP DE WEBSITE:
NIEUWSCHOONEBEEK.COM
TE KIJKEN EN DE FACEBOOKPAGINA TE VOLGEN:
FACEBOOK.COM/VOLKSFEESTNS
MOCHT JE VRAGEN OF OPMERKINGEN HEBBEN DAN KUN JE ALTIJD MAILEN
NAAR VOLKSFEEST@NIEUWSCHOONEBEEK.COM

VOLKSFEEST 2020

Het lijkt zo ver weg en het is
eigenlijk al zo dichtbij.

Het Volksfeest van 2020! De
eerste voorbereidingen zijn al
in volle gang. Buurten hebben
vergaderd, de eerste ideeën
voor een praalwagen en/ of de
staatversiering zijn al weer bedacht
en her en der zijn zelfs de eerste
werkzaamheden al begonnen.

De verschillende werkgroepen
hebben de input meegenomen in
de nieuw te bedenken activiteiten
voor bijvoorbeeld de jeugd en
de seniorenochtend. Ook in
de aanvraag voor die naar de
verschillende cateraars is gegaan
hebben we elementen gezet die
betrekking hebben op de feedback
vanuit de avond.

De voorpret is alleen al de moeite
waard om met elkaar dit geweldige
evenement weer vorm te gaan
Voor het bestuur van Stichting
geven. De bestuursleden van het
Volksfeest zijn de werkzaamheden
Volksfeest zijn met grote inzet
qua organisatie inmiddels ook in
begonnen met de voorbereidingen.
volle gang. Dit moet ook wel als
We wensen jullie allemaal net zo
we bijvoorbeeld de muziek en
veel plezier toe bij de voorbereiding
de catering goed willen regelen.
van de praalwagens en
Dit alles hebben we niet eerder
straatverziering. Hewt wordt vast
gedaan voordat we de mening van
weer een prachtige optocht met
de Nieuw Schoonebekers hebben
echte praalwagens zoals het publiek
gevraagd. Deze kans deed zich voor het door de jaren heen gewend is
op 25 februari jl. Velen van u hebben geraakt.
deze kans gebruikt om feedback te
geven op het Volksfeest van 2015
Vriendelijke groet,
en we hebben erg veel goede tips
meegekregen om 2020 een nog
Bestuur stichting Volksfeest 2020
mooier Volksfeest te laten zijn.
Richard Eising
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HELP! DE SCHUUR STAAT IN BRAND!
De wagens worden de verschillende boeren schuren
weer ingereden om er vervolgens een half jaar later
als praalwagen weer uit te voorschijn te komen. Hier
moeten we toch even aandacht aan schenken.
Immers de wagen wordt veelal gebouwd in een schuur.
Deze schuur heeft waarschijnlijk een verzekering voor
brand- en stormschade. Het risico van deze verzekering
is gebaseerd op de activiteiten die er op het bedrijf plaats
vinden. Met andere woorden, een boerenschuur met
een brand- en stormdekking is geaccepteerd door de
verzekeringsmaatschappij omdat het een boerderij is.
Niet omdat het een schuur is waar tevens praalwagens
in gemaakt worden.
Mocht er in een schuur een versierde wagen of
straatversiering gemaakt worden dan is het goed om
dit te melden bij de verzekeringsmaatschappij. Dit geldt
eigenlijk voor alles.
Als een boer zijn tractor in de optocht meerijdt. moet
de boer ook melding doen bij de verzekeraar. Niet
dat hier direct premieverhogingen tegenover zullen
staan, maar de meldingsplicht is er wel degelijk. De
verzekeringsmaatschappij kan hier bijvoorbeeld een
aantekening van maken zodat ze bij het ontstaan van
de schade weten wat er in de schuur aan activiteiten
hebben plaatsgevonden.
Aan alle verzekeringen ligt een activiteit ten grondslag.
Mocht tijdens een schade blijken dat de schade is
ontstaan door een activiteit die anders is dan de op
de polis omschreven activiteit, dan is de schade niet
automatisch verzekerd. Een meldingsplicht kan dit
voorkomen. Elke verzekeraar gaat kan hier op eigen
wijze mee om gaan. Melden dus!
INSCHRIJVING OPTOCHT EN STRAATVERSIERING

ZIGEUNERWAGEN

We ontvangen al regelmatig mailtjes met de vraag
wanneer de inschrijving voor de optocht en de
straatversiering geopend wordt.

De zigeunerwagen is een vast terugkerend onderdeel
van de optocht. Deze zigeunerwagen zameld tijdens de
optocht geld in voor een zelfgekozen goed doel. Elke editie
van het volksfeest is er dan ook maar 1 zigeunerwagen
toegestaan. De afgelopen maand hebben groepen zich
in kunnen schrijven om als zigeunerwagen te mogen
deelnemen. Uit deze inschrijvingen is TAP’98 uitgeloot.

I.v.m. een aantal vraagstukken die nog open staan bij de
diverse gemeentes (Emmen en Twist) en verzekeringen
is het nog niet helemaal duidelijk wat de route en
reglementen zullen zijn. Immers mocht de optocht
wederom deels in Duitsland plaatsvinden dan gelden er
wellicht aanvullende regels voor bijvoorbeeld veiligheid
of afmetingen. We kunnen al wel vast mededelen dat
loopgroepen niet toegestaan worden. Dit is i.v.m. de
snelheid en afstand helaas niet mogelijk.
De verwachting is dit uiteindelijk geen grote problemen
of veranderingen zal teweeg brengen en de inschrijving
na de zomer geopend zal worden. Dit zou ook al eerder
kunnen zijn. Houd hiervoor onze website en facebook
pagina goed in de gaten!

LOCATIE
De afgelopen maand hebben we na constructief overleg
met het hoofdbestuur van v.v.Schoonebeek toestemming
gekregen om ook tijdens het Volksfeest 2020 weer
gebruik te mogen maken van de velden en faciliteiten
van de voetbalvereniging. De vergunningaanvraag ligt
inmiddels ook bij de gemeente en naar verwachting
zal het volksfeest 2020 dan ook weer op het sportpark
georganiseerd kunnen worden.
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VOORTGANG
DRAINAGESYSTEMEN

IN NIEUW SCHOONEBEEK
Aannemersbedrijf Fuhler is momenteel in
opdracht van de gemeente druk bezig met
werkzaamheden aan het drainagesysteem in en
rond Nieuw Schoonebeek.
Inmiddels is 70% van de drainage helemaal
gereinigd en werkend gemaakt. Ook hebben ze
de sloten aan de westzijde van de Krag en Bolster
opgeschoond en uitgediept en verlengdt met
een nieuwe drain. Daarnaast is de afvoerende
duiker van de sloot naast het Kerkhof naar de
Alminksweg ook opgezocht, ingemeten en open
gemaakt. Deze zat helemaal onder de slootbodem.
Voor de komende periode staan er nog meer
werkzaamheden aan de drainagesystemen op de
planning.

SPELWEEK

ZOEKT VRIJWILLIGERS
Ook dit jaar is de werkgroep van de spelweek
weer op zoek naar vrijwilligers voor de spelweek
van komende zomer (19 t/m 23 augustus). Ben jij
ouder dan 15 jaar en lijkt het je leuk om vijf dagen
lang kinderen te begeleiden en te helpen met het
bouwen van hutten?
Stuur dan even een berichtje naar Koen (0629868870)
Groetjes de werkgroep en hopelijk hebben we
dan gezamenlijk een prachtige afsluiting van de
zomer!
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PALMPASENTRADITIES
HAANTJE OP EEN STOKJE EN EIEREN ZOEKEN

Tijdens de Palmpasen kerkdienst op
zondag 14 april waren er weer prachtig
versierde palmpasenstokken te zien.
Na de kerkdienst vond de NieuwSchoonebeekse traditie “het paaseieren
zoeken” plaats rondom de kerk.
Na het startsignaal werd er fanatiek
gezocht naar alle eieren. Degene die
het gouden ei heeft gevonden is de
winnaar. En wat waren ze trots! De
winst: een grote chocolade paashaas.
De volwassen aanwezigen genoten
tijdens het zoeken van een kopje koffie/
thee.
Namens de Speeltuinvereniging bedankt
voor het meedoen en de gezelligheid!
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DE BEEK BREIDT UIT

ER KOMEN 14 ZORG APPARTEMENTEN IN ONS DORP
DE BEEK BESTAAT AL JAREN ALS DAGOPVANG IN NIEUW SCHOONEBEEK EN ZOALS WAARSCHIJNLIJK EEN IEDER WEL BEKEND HEEFT DE BEEK OOK AL JAREN
PLANNEN OM UIT TE BREIDEN OM NAAST DE DAGOPVANG OOK EEN WOONZORGVOORZIENING VOOR OUDEREN TE STARTEN. VANAF 2011 ZIJN HIERVOOR DIVERSE PLANNEN UITGEWERKT EN VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN BEKEKEN.
EIND 2016 WAS DAN EINDELIJK EEN GEWENSTE OPLOSSING GEVONDEN EN SINDS
2017 IS, NA EEN GRONDIGE VERBOUWING, DE BEEK GEVESTIGD IN DE ZWARTE
RACKER. DE VERBOUWING VAN DE DAGOPVANG IS INMIDDELS AL EEN TIJDJE AFGEROND EN DE CLIËNTEN EN HET PERSONEEL ZIJN INMIDDELS GESETTELD IN
DE ZWARTE RACKER. EEN TRAJECT VAN LANGE ADEM MAAR UITEINDELIJK EEN
UITKOMST NAAR IEDERS TEVREDENHEID. DE ZWARTE RACKER IS, ZOALS BIJ DE
MEESTE LEZERS WEL BEKEND, EEN VOORMALIG HORECABEDRIJF IN EEN VAN
DE BEKENDSTE LOCATIES VAN HET DORP WAAR VELE NIEUW-SCHOONEBEKERS
WEL EENS EEN BRUILOFT, JUBILEUM OF KAMPIOENSFEEST HEBBEN GEVIERD.
UITBREIDING NAAR
WOONZORGVOORZIENING
Ondertussen zijn ook alle benodigde
procedures voor uitbreiding naar
de woonvoorziening afgerond en
is er gestart met de bouw van 14
appartementen en 3 woonruimten voor
kortdurende zorg. Deze appartementen
worden aan de achterzijde van de
Zwarte Racker gebouwd en komen
middenin een prachtige beweeg- en
beleeftuin te liggen met zicht richting
de beek en de Duitse grens. Een locatie
die dus perfect past bij de naam van de
dagopvang. Voor deze uitbreiding heeft
de Beek een stuk grond achter de Zwarte
Racker bijgekocht.

appartement vrij. Voor geïnteresseerden
dus een teken om snel eens contact op
te nemen met de Beek. Uiteraard kan
iedereen met een zorgindicatie zich
ook aanmelden voor de wachtlijst.
Bij gelijktijdige inschrijving krijgen
inwoners van Nieuw Schoonebeek en
Weiteveen voorrang.
De bouw van de appartementen vordert
gestaag en komende kerst zullen de
nieuwe bewoners dan ook al kunnen
vieren in hun nieuwe woning.

BEWEEG- EN BELEEFTUIN
Zoals
gemeld
worden
de
huurappartementen gebouwd in een
beweeg- en beleeftuin. Deze beweeg- en
Van de 14 huurappartementen is er beleeftuin zal rondom de zwarte Racker
inmiddels op 13 stuks al een optie aangelegd worden en is voor iedereen
genomen. Er is er dus vooralsnog maar 1 toegankelijk. Bewoners, bezoekers van
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de dagopvang maar ook alle inwoners
van Nieuw Schoonebeek kunnen volop
gebruik maken van deze prachtige
tuin. Waarin ze kunnen bewegen maar
ook vooral beleven. Zo komt er de
mogelijkheid tot het verzorgen van
dieren, groenten kweken in de moestuin
die vervolgens kunnen worden gebruikt
voor het diner of misschien wel een
heerlijke wandeling door de tuin. Met
hier en daar een bankje of een terras
om lekker te kunnen gaan zitten onder
een overkapping of gewoon lekker in
de zon, genieten van de bomen, planten
en het water. Maar ook actief bezig
zijn met de beweegtoestellen kan in
deze tuin. Ook de biodiversiteit wordt
gestimuleerd door deze tuin; bijen,
vlinders en andere insecten maar ook
vogels kunnen hier terecht. Kortom
een tuin voor iedereen; bewoners van
de appartementen, bezoekers van de
dagopvang en inwoners van Nieuw
Schoonebeek en omgeving. Voor het
onderhoud van de tuin zoeken we
nog een aantal vrijwilligers die het
leuk vinden de tuin te onderhouden.
Voor de invulling van deze tuin gaat
de Beek opzoek naar sponsoren,
subsidies en fondsen. Momenteel
loopt er een subsidieaanvraag bij de
gemeente Emmen. In het dorp zijn
veel steunbetuigingen getekend en we
hopen dat we van de gemeente dan
ook een bijdrage krijgen zodat de tuin
helemaal ingericht kan worden.

DAGOPVANG
Naast de aanstaande woonvoorziening
gaat de Beek uiteraard gewoon verder
met de dagopvang. Deze zijn beide
gevestigd in de Zwarte Racker maar
staan verder los van elkaar. Inwoners
van de appartementen hoeven dus geen
gebruik van de dagopvang te maken en
een cliënt van de dagopvang hoeft niet
in de woonvoorziening te verblijven.
Iedereen met een zorgindicatie kan zich
aanmelden voor de dagopvang. In de
dagopvang wordt naast het verlenen
van de nodige zorg een dagprogramma
georganiseerd waar bezoekers met
elkaar en het personeel een leuke tijd
kunnen beleven. De bijdrage voor de
dagopvang is voor niemand hoger dan
de CAK bijdrage van €17.50 per maand en
daarmee erg toegankelijk. De gemeente
Emmen heeft besloten dat ieder
huishouden met een (verzamel) inkomen
tot 110% van het sociaal minimum
geen eigen bijdrage hoeft te betalen.
Deze wordt dan kwijtgescholden. De
bezoekers van de dagopvang komen
uit Nieuw Schoonebeek, Weiteveen
en andere plaatsen in de gemeente
Emmen. Er wordt gewerkt in 2 groepen
van maximaal 14 cliënten. Hierdoor is
het wel gezellig, niet te druk en krijgt
iedereen voldoende aandacht.

wellicht al voor het uitkomen van deze
editie van hej’t al heurd, krijgt de Beek
de beschikking over een taxibus. Deze
bus is gesponsord door verschillende
bedrijven die dan ook afgebeeld zullen
staan op deze bus. Met deze taxibus
kunnen er 6 cliënten gelijktijdig van en
naar de dagopvang gebracht worden.
De Beek stelt deze taxibus ook
beschikbaar om mensen in het dorp,
die niet meer mobiel zijn, te laten
vervoeren naar bijv. een winkel in een
andere plaats. Hiervoor zijn vrijwilligers
nodig, die het leuk vinden deze mensen
te vervoeren. Deze taxibus kan daarvoor
gebruikt worden op de tijden dat de
Beek de bus niet gebruikt, dus tussen
10.30 en 14.30 uur dagelijks en ook in
het weekend zijn er mogelijkheden. Dit
moeten nog verder uitgewerkt worden.

PERSONEEL
Momenteel zijn er al meer dan 35
personeelsleden actief bij de Beek
waarvan betaalde krachten, vrijwilligers
en stagiaires. Naaste een aantal betaalde
krachten, groepsleiding, keukenhulpen
en huishoudelijke krachten heeft de
Beek vrijwilligers hard nodig. Zoals
voor iedere zorginstelling geldt: zonder
vrijwilligers is er geen zorgcentrum,
dan kan de Beek haar deuren sluiten.
TAXIBUS
De Beek is haar trouwe vrijwilligers dan
Nog voor de komende zomer, en ook veel dank verschuldigd en heeft

ontzettend veel bewondering voor hun
trouw en hun inzet.
Met
de
uitbreiding
van
de
woonvoorziening zal de beek haar
personeelsbestand
nog
verder
uitbreiden. Er staan momenteel dan
ook verschillende vacatures open voor
verpleegkundigen en verzorgenden.
Halverwege mei is hierover er een
informatiebijeenkomst
geweest.
Geïnteresseerden kunnen natuurlijk
altijd een sollicitatie sturen of contact
opnemen over deze vacatures en de
mogelijkheden.
TOEKOMSTPLANNEN
De Beek blijft zich ook na de voltooiing
van de woonvoorziening en de
beweeg- en beleeftuin ontwikkelen
en vernieuwen. Een voorbeeld van de
ideeën, die nog in de kinderschoenen
staat, is het opzetten van een klein en
laagdrempelig winkeltje waarin o.a. de
bewoners van de woonvoorziening hun
levensmiddelen kunnen halen maar
ook voor dorpsbewoners die snel even
een levensmiddel nodig zijn. Hoe en of
dit zich vorm zal geven zal de toekomst
uitwijzen. Wel is duidelijk dat de Beek
graag niet alleen een voorziening
in, maar ook voor het dorp en haar
bewoners wil zijn.
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HET FOLK AN DE GRUPPE FESTIVAL
IN PASTOOR ZIEN BOSSIE HEEFT DIT
JAAR WEER EEN UITSTEKENDE LINEUP, MET 6 BANDS. OP ZATERDAG 21
SEPTEMBER ZULLEN DANIËL LOHUES
MET BAND, DEF AMERICANS, HANNAH
MAE, COOKHOUSE, FEATHER &
THE WHITE EN ROCKET CHAIR IN
‘PASTOOR ZIEN BOSSIE’ VOOR EEN
PRACHTIGE 4E EDITIE ZORGEN. LET
OP!!: TICKETS VOOR DEZE EDITIE
ZIJN ALLEEN NOG TE VERKRIJGEN
VANAF 1 JUNI 10.00 UUR VIA FADG.
LOVES.NL. TIP: ZORG DAT JE ALVAST
EEN ACCOUNT HEBT. JE KUNT WEL
AL VAST MERCHANDISE BEKIJKEN
EN INFO OVER DE BANDS INZIEN.
Daniël Lohues heeft sinds afgelopen
jaar een elektrische band met
topmuzikanten bij elkaar. Vorig
jaar heeft hij daarmee een clubtour
gedaan en komende zomer gaat
hij festivals doen. En hij staat dus
ook op Folk an de Gruppe. Daniël
Lohues komt met zijn vijfkoppige,
elektrische band een selectie van
oude en nieuwe nummers uit zijn
indrukwekkende oeuvre van de
afgelopen vijfentwintig jaar spelen.
Een optreden in NieuwSchoonebeek paste dit jaar perfect
in het toerschema van de zanger. ‘Ik
heb besloten deze zomer festivals
te gaan doen’, laat Daniël weten
in een reactie. ‘Toen de vraag
uit Nieuw-Schoonebeek kwam,
wist ik het meteen. Ik bewaar erg
goede herinneringen aan eerdere
optredens daar. Ik speelde er
eind jaren tachtig in jeugsoos
Rumah Pemuda en in 1996 in het

DANIËL LOHUES
‘T AL HEURD
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FOLK

AN DE GRUPPE
voorprogramma van Iggy Pop op
Rumah Rock. Zoals Daniël zelf zegt:
“Een prachtig, gezellig festival
midden in het dorp, onder de
boome. Barre veul zin an!”.
Meer dan een halve eeuw na
de eerste hits van Johnny Cash
weten de Eindhovenaren van
Def Americans, een Johnny Cash
tributeband, de swing, sfeer en
rebellie van een optreden van deze
legendarische Amerikaanse outlaw
verbluffend goed te raken. De
songs die The Man In Black zelf met
zoveel liefde en bevlogenheid wist

DEF AMERICANS

te brengen worden nieuw leven
ingeblazen door Def Americans. Van
kroeg tot poppodium, van feesttent
tot festival, van muziekcafé tot
theater, Def Americans staat vanaf
het ontstaan in 2007 garant voor
een authentieke en integere Johnny
Cash show.
Hannah Mae (1998) uit Emmen is een
jonge, rootsy singer-songwriter bij
wie de muziek in haar bloed zit. ”Ik
zing al zolang ik me kan herinneren.
Vroeger zong ik liedjes van K3 voor
de buren, tegenwoordig zing ik
mijn zelfgeschreven nummers op

HANNAH MAE

verschillende podia.” Daarnaast
heeft ze ondertussen ook al
nummers geschreven samen met
Ilse de Lange en Daniël Lohues.
Vaak treedt ze solo op maar
inmiddels heeft ze ook een echte
band om zich heen verzameld en
zo zal ze ook an de Gruppe te zien
zijn. Vier mannen en Hannah zullen
er voor zorgen dat je je even in
Nashville, Tennessee waant.

de low-end van dit trio aangevuld
door Sven die al jaren bas speelt
en de grondvesten van NieuwSchoonebeek doet schudden.

Na twee jaar jammen in een garage
zonder zanger is het viertal met
hun covers diverse open sessie
in de regio bij langs gegaan. Met
liedjes van onder andere: Foo
Fighters, Velvet Revolver, Volbeat en
Rage Against the Machine, weten
De broers Ronald (zang en gitaar) en ze samen met lokale zangers de
Jeroen Hendriksen (drums) hebben mensen goed te vermaken met
in 2016 de band Cookhouse opgezet. herkenbare refreinen en dikke
Vanaf het moment dat debuut single gitaarriffs. Als Sil het besluit neemt
‘In Another Life’ verscheen, hebben om zijn drums te gaan combineren
met zingen is Rocket Chair officieel
de broers geen dag rust gehad. De
geboren.
single haalde binnen no-time een
half miljoen streams op Spotify en
De jongens van Rocket Chair
zorgde voor een overvolle agenda.
blijven niet stil zitten en gaan
De band is inmiddels uitgegroeid
druk aan de slag met het schrijven
tot een vijftal en wordt geregeld
van eigen muziek met invloeden
gedraaid op de radio. Hun muziek
van hun helden waar ze altijd al
is een mix van pop met invloeden
covers van gespeeld hebben. Van
van folk, country, funk, blues waar
strakke gitaar riffs van Slash tot
iedereen vrolijk van wordt. Als de
nummers eenmaal in je hoofd zitten aan de meezingbare refreinen van
de Foo Fighters, weten de jongens
zijn het blijvertjes. In 2018 werden
een breed gebied aan rock- en
ze bij 3FM nog benoemd tot 3FM
grungemuziek te bedekken. Met een
talent. Inmiddels is hun tweede
aantal kleine lokale optredens in
EP uit en de muziek leent zich
hun zak, was het in september 2018
uitstekend voor festivals.
tijd voor de lancering van Rocket
Chair bij FestErica. Hier werden
Dan Feather & the White: “Ruige
naast covers ook de eigen nummers
riffs, slavendrijvende beats
ter gehore gebracht.
en vocalen ergens tussen Jim
Naast al dit muzikale is er ook
Morrison en Tom Waits; een duo
dat voldoende in huis heeft om elke ruimte voor de kinderen. Net als
vorig jaar is er naast de Silent
zaal plat te spelen.” Aldus VPRO’s
Disco weer een gevarieerd
3voor12. De basis is simpel: gitaar,
kinderprogramma met weer
zang en drums. Eerlijk, rauw en
nieuwe elementen, wordt weer
aanstekelijk; dat is Feather & the
een heel avontuur voor de kids.
White. Als invloed kan bijv. Jimi
De organisatie krijgt geregeld
Hendrix genoemd worden. Maar
ook verre reizen, kansloos bezopen berichten van ouders dat de
kinderen het ieder jaar weer
worden en de liefde inspireert het
fantastisch vinden.
duo.
Rocket Chair, met roots in NieuwSchoonebeek!! Sil en Jelle Schepers
maken namelijk deel uit van deze
band. Als in 2013 de klasgenoten
en gitaristen Jelle en Remco naast
school hun passie voor stevige rock
en strakke gitaar riffs beginnen
te delen tijdens een jam sessie,
was het al snel duidelijk dat ze
hier graag meer mee wilden gaan
doen. Al snel begint Sil, de broer
van Jelle, mee te drummen. Het
gelikte en krachtige spel van Sil
zorgde ervoor dat het plaatje steeds
completer werd. Na korte tijd wordt

Het geheel wordt, dit jaar weer
aangekleed met zitjes, houtkachels,
sfeerverlichting, prachtige
bloemstukken en heerlijk eten. Het
geheel krijgt wel een vernieuwend
karakter, laat u verrassen.

COOKHOUSE

DAN FEATHER
& THE WHITE

ROCKET CHAIR
kunt u alvast
t-shirts, hoodies en andere gadgets
bestellen via deze site.
Tot ziens an de Gruppe

De Pre sale voorverkoop is reeds
ten einde maar er zijn nog kaarten
en die zijn te bestellen vanaf 1
juni 10.00 uur. Op fadg.loves.nl
kunt u zich inschrijven voor een
nieuwsbrief die u op de hoogte
houdt van alles wat Folk an de
Gruppe zo bijzonder maakt. Tevens
HEJ ‘T AL HEURD |
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BATTLE
OF
CONCEPTS
WERKGROEP TUSSEN BEEK EN VEEN

14 maart 2019 was een spannende dag
voor onze werkgroep. Het was namelijk de dag van de prijsuitreiking voor
ontwerpwedstrijd ‘Battle of Concepts’,
waaraan wij hebben deelgenomen.
Onze werkgroep werd in eerste instantie verrast door de ontwerpwedstrijd.
Wat was nou precies de bedoeling? We
waren toch al sinds 2016 in gesprek over
dit onderwerp? Maar toen ons duidelijk
werd dat de wedstrijd bedoeld was om
zoveel mogelijk ideeën te genereren
voor de inrichting van de buffer, besloten we om ook deel te nemen. Werkgroeplid Tanja Schepers werd afgevaardigd om een aanvraag in te dienen.
Op 24 februari 2019 moest de inzendin
g voor middernacht binnen zijn. Nog op
de laatste zondag werd er koortsig gesleuteld aan onze bijdrage. De ideeën
‘T AL HEURD
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die door de werkgroep zijn verzameld in
de afgelopen jaren werden omgebouwd
tot een bijdrage voor de ‘Battle’. Ons
plan kreeg de naam ‘Wetlands’ mee. Een
verwijzing naar het Engelse woord voor
moeras en een verwijzing naar Wildlands, de andere grote trekker in Zuidoost –Drenthe. Het idee Wetlands richt
zich op een bijzonder en kleinschalig
recreatiegebied waar wordt uitgegaan
van de individuele belevenis. Het accent
ligt op het beschermen van het unieke
van het gebied en toegankelijkheid voor
iedereen. Het plan omvat Ecolodges, een
horecagelegenheid, kano– en fietsverhuur, Camperplaatsen en eventueel een
kleinschalige camping en een Natuurspeelpad. Toen we ons idee indienden
zagen we dat er al meer dan 100 bijdragen waren ingediend. Dus hadden we
geen enkele verwachting dat we bij de
prijswinnaars zouden zijn.

Maar toen kregen we op 12 maart een
telefoontje met het verzoek om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op 14
maart. De ingediende bijdragen waren
getoetst door een onafhankelijke jury en
we waren bij de laatste vijf! Werkgroepleden Truus, Jacques, Jos en Tanja togen
op 14 maart naar het ‘t Aole Gemientehoes in Schoonebeek waar de prijs onder aanwezigheid van de bestuurscommissie Bargerveen werd uitgereikt door
gedeputeerde van de provincie Drenthe,
de heer Henk Jumelet. Al snel bleek dat
we de tweede prijs hebben gewonnen!
Met daarmee ook een geldbedrag van €
1.250,-. Hoe we dit geld gaan besteden
weten we nog niet, maar we verwachten dat we iets moois kunnen doen als
de bufferzone wordt ingericht. Het jurycommentaar was voor ons een mooie
waardering voor onze inzet als werkgroep.

Het plan Wetlands focust op recreatie
in diverse vormen en heeft daarmee
een welverdiende tweede plaats gekregen (vlak achter de nummer 1). De jury
is vooral te spreken over de aansluiting
bij de stakeholders in het gebied, de
verschillende invullingen van recreatie

spreken verschillende doelgroepen aan.
De diepgang van de uitwerking is goed,
zowel van het plan zelf als ook van de
bonusvraag. Het verdienpotentieel is
mogelijk wat te optimistisch ingeschat,
maar het lijkt een van de meest haalbare plannen. Eén van de juryleden: “dit

sprak mij aan als meest veelbelovend”.
Het winnende idee van de Battle is van
Gusta Hofstee , zij heeft een idee ingediend voor een veenmoskwekerij in
combinatie met een bessenplukkerij en
een camping. Meer informatie over Battle of Concepts is te vinden op https://
www.battleofconcepts.nl/challenges/
prolander/ideeen-verdienmodel-voorwaterbuffer-uniek-natuurgebied
Werkbezoek College
Als werkgroep Tussen Beek en Veen
houden we ons bezig met de recreatieve ontwikkeling van de bufferzone.
In dit kader zijn we samen met LTO en
de dorpsraad uitgenodigd door het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Emmen om op 7 mei
j.l. de bufferzone Bargerveen Zuid te bezoeken. Vanaf restaurant Wollegras zijn
we met de collegeleden naar de plek gefietst waar de toekomstige buffer komt
te liggen. We hebben hierbij een goede
indruk kunnen geven over de mogelijke
ontwikkelingen voor het gebied.
Schetssessies
Op dinsdag 2 April vond er weer een
schetssessie plaats in het kader van de
inrichting van de buffer zuid. Vanuit
onze werkgroep was Jos Fischer hierbij
aanwezig. Op dit moment zijn we in afwachting van het vervolg hierop.
Heb je ideeën voor de toekomstige
Buffer-Zuid? Of wil je eens over dit onderwerp met ons van gedachten wisselen? Je kunt ons een mail sturen
via
tussenbeekenveen@outlook.com
of een reactie achterlaten op onze
facebookpagina. Eén van de werkgroepleden aanspreken kan natuurlijk ook altijd. Dit zijn Jos Fischer, Truus Wubbels,
Jacques Schepers, Arjan Scherpen en
Tanja Schepers.
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afstand / Abstand (km)
café/restaurant /
Einkehrmöglichkeit
uitkijkheuvel /
Aussichtshügel
uitkijktoren / Aussichtsturm
schaapskooi Bargerveen /
Schafstall Bargerveen

WANDELEN
P1

Schöninghsdorf (D) ▶

VIA KNOOPPUNTEN
P2

.nl

knooppunt / Knotenpunkt
2,5

ies,

Legenda / Legende

P3

.V.

P4
P5
P6

P7

P

1: Eemslandweg, Zwartemeer
2: Meerwijk Noordzijde, Zwartemeer
3: Hogeweg, Zwartemeer (Bargerveen Noord)
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Bent u de bordjes al tegen geko- U bepaalt zelf uw route en het aantal
men tijdens een van uw wandelingen kilometers dat u zou willen wandelen,
juni 2019 ook Ontrondom Nieuw Schoonebeek en in het van knooppunt naarVanaf
knooppunt.
het Duitse deel van het
Bargerveen? Bruin/witte bordjes met houd het nummerin van
het
knooppunt
natuurpark!
wegwijspijlen en/of een nummer. Al ge- waar uw wandeltocht begint, zo kunt u
im
dacht wat kan dit nu toch weer zijn?
indien dat gewenst Ab
is Juni
op 2019
het auch
beginpunt
Nou we zullen u verder op weg hel- ook weer eindigen.deutschen Naturpark-Teil!
pen. Het is een systeem van wandel- Wanneer u over het knooppuntensysknooppunten. Het kan u helpen om een teem meer zou willen weten, dan kunt
wandeltocht vooraf makkelijker uit te u terecht bij het Veenloopcentrum in
stippelen. Een ander voordeel van de Weiteveen. Hier zijn ook de wandelkaarzijn
knooppunten is dat men heel eenvou- ten te verkrijgen. De wandelkaarten
Twist
4: Ambachtsweg, Weiteveen (Schaapskooi • Schafstall)
6: Zuidersloot, Weiteveen (Bargerveen Zuid)
ook
te verkrijgen
bij restaurant “Het
dig Weiteveen
onderweg
spontaan van route kan 7: Am
5: Zusterweg,
(Veenloopcentrum)
Silbersee,
Twist (D)
variëren zonder de weg kwijt te raken. Wollegras”.
kaart / Karte: ©H.C. Valstar, Smilde
In het Bargerveen leidt het knooppuntensysteem u langs vele mooie plekjes.

B

5

KBO OP REIS NAAR “HOLLANDS VENETIË”
De eindbestemming was dit jaar Giethoorn. De bus zou om 09.00 uur vertrekken als bestuur hadden we afgesproken
om 08.45 uur bij de kerk zijn en de bus
en de gasten op te vangen. Toen ik bij
de kerk kwam stond de bus er al en zaten de meeste deelnemers al in de bus.
Zodoende konden we al voor negen uur
vertrekken. Het was mooi weer en iedereen had er zin in, de chauffeuse wist veel van de omgeving af en kon dit heel leuk
vertellen. Via kleine weggetjes
kwamen we in Giethoorn aan
waar de boten al gereed lagen.

opdracht van dokter Larij zijn gepland.
De armoede was groot in Drenthe en zo
konden de stoofperen worden verdeeld
onder de arme bevolking. Nog steeds
worden ieder jaar de peren geplukt, je
mag een boom kiezen en dan plukken.
Daarna laten wegen en betalen, de opbrengst gaat naar een goed doel.

raad bussen gezien die in de aanliggende schuur opgesteld stonden. Om kwart
over vijf zat iedereen weer in de bus
We kwamen om kwart over zes weer
in Nieuw Schoonebeek aan. We kunnen
terug kijken op een mooie en gezellige
dag, waar we wel weer een jaar op kunnen teren.

Op de rondvaartboot door
de grachten had de schipper
veel informatie over de historie van het gebied waar we
onder het genot van koffie en
het zonnetje een mooie rondvaart hadden. Hij vertelde ook
dat we een goede keus hadden
gemaakt om ‘s morgens te varen omdat het ‘s middags bijna
file varen is en dat er enorm
veel Japanners en Chinezen
naar Giethoorn komen. Hoe
is Giethoorn ontstaan? Waar
veel dorpen eindigen op Veen
bijvoorbeeld (Wanneperveen)
dat kwam omdat daar het
veen afgegraven is. Zo zijn er
tijdens graafwerkzaamheden
veel resten van geiten gevonden in Giethoorn en daarom
werd het Geithoorn genoemd
en later werd het Giethoorn.
Na de rondvaart ging de bus op
weg door het mooie Fredriksoord en Wilhelminaoord naar
Vledder.
In deze omgeving heeft de
Maatschappij van Weldadigheid veel invloed gehad op
de mensen en de omgeving.
Dit gebied heeft een verzoek
gedaan om op de wereld erfgoed van
Unesco te komen.
In Vledder in hotel restaurant Brinkzicht
hebben we een heerlijk diner gehad.
Daarna gingen we via kleine weggetjes
naar Koekange. Waar we onderweg diverse ooievaarsnesten zagen die bezet
waren en waarover onze chauffeuse een
leuke anekdote wist te vertellen. Hoe
trouw de vrouwtjes zijn maar dat de
man er wel voor moet vechten.

In Koekange hebben wij het Blikken museum bezocht. De eigenaresse stond
ons op te wachten we kregen eerst koffie met wat lekkers en toen begon zij
met haar verhaal. Ze is al 38 jaar bezig
met blikken verzamelen ze heeft er ongeveer 3000 blikken. Een tafel stond vol
met blikken en bij ieder blik had zij een
verhaal, waar veel mensen ook een bepaalde herinnering bij hadden. Een opmerking heb ik onthouden, ze vroeg ons
wat BONA op het boterblikje betekende,
niemand die het wist.

In Ruinerwold reden wij door de Perenstraat van 7 kilometer lang waar stoof- (Bij ongelukken niet aansprakelijk) Na de
perenbomen staan die destijds in 1925 in presentatie hebben we de enorme voor-

HEJ ‘T AL HEURD |
JAARGANG 11 / EDITIE 2

15

UIT DE BUURT: EGELANTIERS
Gelegen aan De Koele/Kerkenweg
Onze buurt vereniging is ontstaan in 1980.
In 1978 is er voor het eerst grond aangekocht door de
gemeente. De straatnaam de Koele is ontstaan, doordat er
een koele was door afgegraven veen. De eigenaren van de
grond waren destijds Johan Stevens en Willem Juurlink. De
woningen zijn gebouwd in 1979. De eerste bewoners van de
Koele waren Cocky en Gienus Homan in Mei 1980. Daarna
volgenden Fenny en Herman Buter, Herman en Riet Homan,
Ans en Ronnie Heller, Gerda en Jans Kamps en Geert en
Tineke Lubbers. Zo is de buurtvereniging De Koele ontstaan,
met Ronnie Heller als voorzitter.
In 1994 is de buurtvereniging naam veranderd naar De KoeleKerkenweg. Aan de kerkenweg zijn toen meerdere woningen
gebouwd, en zij zijn bij onze buurtvereniging aangesloten.
We zijn in totaal met 14 huishoudens. Alle huishoudens
zijn bij de vereniging aangesloten. Later in 1995 Is de naam
veranderd in Egelantiers, omdat de buurt het geen mooie
naam vond. De toen aanwezige wonende Eric Blaauwe heeft
deze naam bedacht.

Er zijn veel kinderen geboren in deze buurt. Met de volksfeest
in 1995 zaten er 24 kinderen op de kar, waarvan 3 niet mee
konden qua leeftijd. Met deze kar werd de eerste prijs
behaald met het onderwerp de bakkertjes. De Buurt heeft
geweldige buurtfeesten. Vroeger liep het vaak uit op 3 dagen

feest. Vrijdag opbouwen, zaterdag
buurtfeest en zondag playbackshow en
opruimen. De Grootste feestgangers
waren Jans Kamps en Ronnie Heller en
een Zwien aant spit kon dan ook niet
gemist worden. Zondags was er een
playbackshow voor de kinderen, wat de
kinderen zelf organiseerden.
In oktober werd er altijd een kippenfeest
georganiseerd door Riet Veenker.
Dit onder genot van Ranja, snoepjes,
en activiteiten. Hier werd altijd van
genoten door alle kinderen, maar ook
volwassenen. Twee keer is er ook een
pinksterbroed feest georganiseerd in de
buurt. Verder worden er bij bruiloften
en jubilea altijd nog een boog geplaatst
volgens oude traditie.
In de jaren is er veel veranderd in de
buurt. We hebben hoogtepunten gekend,
maar ook verdrietige momenten, waarbij
we dan denken die ons ontvallen zijn.
‘T AL HEURD
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Tijdens ons buurtfeest in 2015 werd onderstaand verslag
geschreven door Lisa Gerdes. Dit willen wij graag met jullie
delen,
In het mooie dorpje Nieuw-Schoonebeek ligt de elite wijk de
Egelantiers. En hier wonen de meeste prominenten van ons
mooie Nederland.
Als eerst noem ik Koningin Astrid gehuwd met de jonkheer Jos
Fischer bezitter van de grootste winkelketen van Nederland
bij U allen bekend De Plusmarkt.
De naaste buren Groothertog en hertogin Hermanus en
Femmie Nicol von Buter, de hertog heeft de touwtjes strak
in zijn handen, hij is voorzitter van de buurt en zorgt dat alles
naar wens verloopt.
Tegen over woont de deftige freule Anna Margaretha Von
Hemme tot Heijnenbats deze sjieke dame ziet er altijd uit om
door een ringetje te halen. Haar zoon die nog bij haar woont
bezorgt ze een prinselijk leven.
Naast de Freule woont De Burgemeester Hannes Gert met
de schoonste en knapste prinses Gerdinna. Ook woont de
dochter Rosannelientje (even knap als moeder) nog thuis.
Vele prinsen hebben dan ook om haar hand gevraagd, maar
niemand was knap en lief genoeg om aan de eis te voldoen.
Burgemeester Hannes stelt hoge eisen.
Schuin tegenover woont Lord Nelson Lowie met de mooie
meesteres Renate, de mooie dochters hebben hun stekkie
allemaal verlaten en wonen op korte afstand op stand.
En dan hebben we nog de Graaf Harm Hindrik nog zijn enkel
gebroken, maar door Elisabeth werd hij netjes en keurig
verzorgd en daar heeft hij het ook aan te danken dat hij nu
weer dagelijks zijn wandeling kan doen, en dit is natuurlijk
wind op zijn molen. Hij maakt dan praatjes met Jan en alle
man.
Maar over Jan gesproken die in een prachtig stulpje woont
Koning Jan Frederik Gels met zijn schone dame Koningin
Margaretha Gre. Jan Frederik is de man van Staal, en helemaal
bezeten van zijn prachtige Tuin. Als U zich op paden begeeft
mag u er een wandelingetje maken en dat is zeker de moeite
waard. Koning Jan is verslaafd aan zijn tuin, en dat zet nog
weleens kwaad bloed bij zijn eega Gre, die het woordje tuin
niet meer kan horen.
Naast Familie Gels in een schitterend huisje woont Marie Cecill
Brockman en deze warme lieve dame heeft voor iedereen een
goed en lief woordje over, ondanks haar mankementjes, is ze

op elk feestje aanwezig wat enorm op prijs gesteld word.
Het laatste kasteeltje aan het eind van deze dure wijk, werd
voor jaren terug gekocht door een rijk echtpaar de wel
edelheer Frits en zijn gemalin Arianne Lobbes uit het midden
van ons land uit Soest. Ondanks dat ze naast een rattensloot
wonen weten ze van geen wijken. Ze zijn verknocht geraakt
aan ons prachtig dorpje.
Ja en dan onze kindjes van de wijk de Egelantiers. De zeer
rijke boer Lars Jozef samenwonend met Marijke Wegkamp,
eveneens afkomstig van een zeer rijke familie Schepers en
hun werd ook nog een zeer vermogend huis in de schoot
geworpen. Door de Herenboer Jans en Gerda Kamps voorheen
ook bewoners van deze wijk.
En zo belanden wij bij de laatste nieuwkomers in onze
buurt: Herman Meier met zijn schone Godin Nadine en hun
beeldschone jongelingen Jesse en Daan. Ook zij verkochten
hun kapitale boerderij om zich hier te vestigen in hun mooie
villa.
Er naast woont de honkheer Franciskus Veenker meestal
alleen in de weekenden aanwezig in verband met zijn
werkzaamheden als lakei in Amsterdam, met geen haar op
zijn hoofd wil hij zich daar vestigen, omdat zijn hart hier ligt,
reist hij wekelijks op en neer.
En dan hebben we nog de Kasteelheer Ginus Huberto
Homan met zijn hart werkende vrouw… Cocky. Zowel door
hem en door haar wordt dag en nacht gewerkt. Ze zijn dan
ook eigenaren van het grootste bedrijf van het noorden in
rolluiken. Tevens ook penningmeester van onze buurt wat hij
zeer goed doet, en er wordt op onze euro`s gelet en menig
feestjes worden dan ook door hem bekostigd.
Tja en dan onze laatste bewoners Prins Ronald en de
zorgzame prinses Ansolien Marjetta. Prins Ron eigenaar van
groot tegelzetbedrijf, bekend van Amsterdam tot Maastricht.
Meestal is Prins Ron door de week van huis om samen met zijn
zoon het bedrijf te runnen. Zijn gemalin Ansolien is actief in de
buurt en zeer sociaal, niets ontgaat haar, haar overbuurvrouw
Marie bewaakt ze dag en nacht en draagt menig steentjes bij.
Ook Graaf Harm Hindrik werd menig keer bezocht toen hij
met een gebroken enkel 3 maanden bedrust had, en vaak wist
ze hem weer op te vrolijken als hij weer eens depressief was.
Ja deze prinses kunnen we niet missen in onze buurt. En zo
komt mijn droom ten einde van dit sprookje.
Het is aangenaam wonen in de buurt Egelantiers. Kortom
GEZELLIG.
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EEN MARATHON
LOPEN
EEN MARATHON LOPEN, DAT WILDE IK ALTIJD AL EEN KEERTJE
DOEN. NA AL VELE JAREN MET DE HARDLOOPSPORT BEZIG
TE ZIJN EN VERSCHILLENDE HALVE MARATHONS GELOPEN TE
HEBBEN MOEST HET ER NU EEN KEER VAN KOMEN. ENKELE
JAREN GELEDEN HEB IK DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN
GEWANDELD, VIER DAGEN ACHTER ELKAAR 50 KILOMETER
PER DAG. DAN ZOU 42 KILOMETER EN 195 METER HARDLOPEN
OP ÉÉN DAG OOK WEL MOETEN LUKKEN, DACHT IK.

Daarom heb ik me afgelopen november samen met mijn loopvriendin Geke de Leeuw
uit Schoonebeek ingeschreven voor de NN
Marathon van Rotterdam die zou plaatsvinden op 7 april 2019. Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden hielden we een trainingsschema van 16 weken aan, waarmee
we startten in december. We trainden vier
keer per week en elke week kwamen er enkele kilometers per afstand bij. We liepen
door de meest barre weersomstandigheden: sneeuw, hagel, regen, en harde wind.
Het maakte ons echter niets uit, want we
waren vastberaden om deze kilometers te
maken. De laatste twee weken hebben we
de langste afstanden gelopen, deze voelden
goed. We waren er klaar voor!
Op zaterdag 6 april gingen we richting Rotterdam. We hadden een leuk appartement
op het Noordereiland geboekt. Bij aankomst haalden we eerst ons startnummer
op, daarna verkenden we de route en ’s
avonds gingen we lekker uiteten. ’s Nachts
kwam ik slecht in slaap door de spanning.
‘T AL HEURD
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Zondag 7 april, oftewel: ‘de grote dag’.
Om 10.28 uur mochten wij starten. Wat
was het druk in Rotterdam! In totaal
deden er 17.000 lopers mee, deze werden allemaal aangemoedigd door de
vele toeschouwers. Het was die dag erg
warm, de temperatuur hing rond de
23˚C. Na een high five van burgemeester Aboutaleb en Lee Towers gingen
we van start. Eerst moesten we over de
Erasmusbrug, richting Rotterdam-Zuid.
Onderweg werden we flink aangemoedigd. Doordat we onze voornamen op
ons startnummer hadden staan, werd
er vanuit het publiek geschreeuwd:
“Kom op Sylvia, je kan het!” Geweldig,
wat krijg je daar een boost van.
Na ongeveer 11 kilometer moest ik Geke
jammer genoeg achter me laten. We
hadden van tevoren afgesproken we
beiden onze eigen ‘run’ zouden lopen.
Toen ik bijna op 25 kilometer zat kwam
ik weer over de Erasmusbrug. Plotseling kwam ineens mijn zoon Twan naast

me lopen. “Hé mam, gaat ‘ie?”, vroeg hij.
Wat een verrassing! Vera en Twan, mijn
kinderen, waren samen naar Rotterdam gekomen om me aan te moedigen.
Na 30 kilometer kwam ik in het Kralingse bos. Vanaf dat moment kreeg ik het
moeilijk, voornamelijk door de hitte.
Op dat moment kreeg ik een tweestrijd
met mezelf, steeds weer dacht ik: ik
moet wandelen, nee, je moet blijven lopen, nee, ik moet toch echt even wandelen, nee, blijven lopen!
Een poosje later was ik (eindelijk) de 40
kilometer gepasseerd. Ik liep de Coolsingel op, met de finish in zicht. Geweldig, dacht ik, ik ga het redden, nog
maar een kleine 2 kilometer te gaan.
“Hup Sylvia!” hoor ik manlief Edward
vanuit het publiek roepen.
Op precies 4 uur, 33 minuten en 58 seconden na het starten kwam ik over de
finishlijn. Ik voelde me zo ontzettend
blij. Ik had eigenlijk een betere tijd wil-

len neerzetten, maar dat maakte niet
meer uit, want ik had het gehaald, en
daar deed ik het voor! Terwijl ik de medaille omgehangen kreeg werd ik overspoeld door blijdschap.
Met recht draagt deze marathon de
naam: ‘de mooiste van Nederland’. Om
de 5 kilometer was er muziek, het publiek was geweldig en er was verzorging aanwezig onderweg. Al met al: gewoon super!
Mijn antwoord op de vraag of ik het nog
een keer zou doen? Zeg nooit nooit!
Iedereen bedankt voor jullie lieve kaartjes, appjes en berichtjes om mij succes
toe te wensen. Daarnaast veel dank aan
mijn gezin voor hun support naar mij
toe zodat ik deze marathon kon lopen!
Groetjes,
Sylvia Steffens
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DE NIJMEEGSE 4 DAAGSE
Zo af en toe wandelden eens een aantal dames een stukje
om Nieuw Schoonebeek. Totdat er het idee ontstond om
zich eens te gaan inschrijven voor de Nijmeegse 4 daagse
van 2019. Zo gezegd, zo gedaan. De inschrijvingen waren
verstuurd en nu was het wachten op de dag van inloten.
Deze zou zijn op vrijdag 29 maart. De gehele avond in
spanning zitten wachten op die ene mail. Ja hoor van
ons groepje van 4, waren er 3 die ingeloot waren. Voor
de laatste nog meer spanning of ze er de 2e loting wel
bij zou zijn. Weer afwachten dus. Ook bij de 2e loting zat
ze er nog niet bij. Voor 1 persoon dus geen Nijmeegse 4
daagse. De rest al druk in training om toch wel de nodige
kilometers aan voorbereiding in de benen te hebben.
Met grote regelmaat worden er korte en langere tochten
gelopen.
Dan toch nog een mooi bericht op donderdag 2 mei, onze
4e deelnemer kan alsnog mee doen met de Nijmeegse 4
daagse. Er is een be vestiging gekomen voor deelname.
Helemaal te gek natuurlijk!! Gaan we dus toch met z’n
vieren ons best doen om de Nijmeegse 4 daagse te gaan
lopen. De voorbereidingen zijn in volle gang, we lopen
zeer regelmatig. We hebben er zin in. Op dinsdag 16 juli
2019 zal het dan zover zijn, de start van onze Nijmeegse
4 daagse. Hopelijk komen we allemaal op vrijdag 19 juli
binnen gelopen op de Via Gladiola in Nijmegen.
Vanuit Nieuw Schoonebeek doen er nog meerdere
mensen mee aan de Nijmeegse 4 daagse, wat wij weten;
Patrick Scherpen en Renske Loves, maar misschien zijn er
nog meer die mee doen, laat het ons weten, altijd leuk om
ervaringen te delen.
Groeten van Carolien, Chantall, Winda en Agnes

NIEUWE WIJKAGENT
De nieuwe wijkagent voor ons dorp is Marcel de
Vries. In een volgende editie zal hij zichzelf nader
voorstellen. U kunt deze wijkagent benaderen via
het algemeen nummer 0900 8844.
Als u hem persoonlijk wilt spreken kunt u dit
alvast via het bovenstaande nummer aangeven,
Marcel de Vries neemt dan contact met u op.

BUITEN BETER APP
Die lantaarnpaal doet het al weken niet meer, dat
kapotte deel van het fietspad levert nu toch echt
gevaar op en u bent vast van plan om “morgen
even de gemeente te bellen”….
Dat melden kan nu ook via de app Buiten Beter.
De app helpt om gemakkelijk problemen bekend
te maken bij de gemeente.
De app is te downloaden via de Apple appstore of
Google playstore.
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BUURTCULTUURFONDS

GEMEENTE EMMEN
Het heeft al meerdere keren in de weekbladen gestaan
en nu nog een keer in Hej’t al heurd. Omdat het
jammer is dat de subsidie aan ons dorp voorbij zou
gaan, terwijl er misschien wel ideeën en plannen zijn.

PASTOOR JANNING MUSEUM
Tijdens de Palmzondagdienst is in de RKgeloofsgemeenschap H. Bonifacius Kerk in NieuwSchoonebeek door middel van een symbolische
sleuteloverhandiging uiting gegeven aan het feit
dat het Pastoor Janning Museum na een 35-jarig
succesvol verblijf in Workum officieel is verhuisd
naar Nieuw-Schoonebeek.
Het museum zal daar in de pastorie naast de
kerk een passende invulling geven aan de door
Pastoor Janning verzamelde collectie op het vlak
van kerkelijke kunst en cultuurgeschiedenis en
zelfgemaakte schilderijen.
Pastoor Janning (1914 – 1980), Nieuw
Schoonebeker van geboorte, heeft zijn
werkzame leven altijd vergezeld laten gaan van
het verzamelen en maken van uiteenlopende
attributen op het vlak van kerkgeschiedenis- en
religieuze cultuurschatten. Zo omvangrijk dat er
in Workum, waar hij werkte, een museum aan
gewijd is.
De gehele collectie, in casu de erfenis van
Pastoor Janning, krijgt nu een onderkomen in
de RK Pastorie in Nieuw-Schoonebeek. Het is de
bedoeling dat na de zomer de collectie op een
passende wijze geëxposeerd wordt in de pastorie
en openbaar toegankelijk wordt voor het publiek.
Voor verdere toekomstperspectieven, om tot
een bovenregionale en grensoverschrijdende
museumfunctie te komen op het vlak van
kerkgeschiedenis en religieuze cultuurschatten,
wordt nader onderzoek gedaan. Aanvullende
ideeën en plannen daartoe zijn in voorbereiding.
Op de foto ontvangt van links naar rechts
Margreth Eikens (bestuurslid Pastoor Janning
Museum) uit handen van Paul Steffens
(vicevoorzitter parochiebestuur Emmanuel
Parochie Zuidoost Drenthe) en Harry Huser
(voorzitter Locatieraad Geloofsgemeenschap H.
Bonifatius, Nieuw-Schoonebeek) de sleutel van de
pastorie, de toegang tot het toekomstige museum.

Heeft u voor uw buurt een plan om de buurt op te
vrolijken, de onderlinge band te verstevigen en wilt
u daar kunst of cultuur voor inzetten? Dan is er een
subsidie aan te vragen!
VOORBEELDEN GENOEG:
• Een kunstwerk op een mooie plek in de buurt dat
door een plaatselijke kunstenaar gemaakt, wordt, naar
gezamenlijk ontwerp van de buurt.
• Een muzikale bijeenkomst waarbij vooraf les gegeven
is door professionele muzikant(en) en uiteindelijk
resulteert in buurtoptreden op het buurtfeest.
• Al die mooie plekken fotograferen op een speciale
manier en deze foto’s een vaste plek geven in de buurt
• ……………noem maar op…..
Voorbeelden genoeg, maak het eens bespreekbaar
in de buurt. Wellicht is hier ook iets voor in te zetten
voor volksfeest 2020.
Als buurt hoef je het niet allemaal zelf te betalen of te
bedenken, maak vooral gebruik van de ondersteuning
die geboden wordt.
Aanvraagtermijnen voor dit jaar zijn ; 15 augustus
en 15 november. Uiteraard zijn er voorwaarden, zie
onderstaand kader. Op buurtcultuurfondsemmen.nl
staat alle informatie.
KOMT MIJN IDEE IN AANMERKING?
Er zijn spelregels waar je aan moet voldoen:
• Je hebt een zelfbedacht idee en je woont in de gemeente
Emmen.
• Je activiteit vindt plaats in de wijk of het dorp waar je woont.
• Je betrekt buurtgenoten en/of b.v. de wijkvereniging of
andere (amateur- of professionele) kunstenaars bij het project.
• Je plan komt de buurt of wijk ten goede en het plan heeft de
potentie iets blijvends te kunnen zijn.
• Je activiteit kost minimaal € 200,00 euro.
• Je werft zelf 20% van de totale kosten door bijvoorbeeld het
werven van donateurs en sponsoren. De Kunstbeweging kan je
hierbij adviseren.
* Verenigingen doen in de regel zelf een subsidieverzoek voor
eigen projecten. Wel kunnen (culturele) verenigingen, instellingen,
stichtingen en zowel amateur- als professionele kunstenaars betrokken
worden door buurtbewoners bij de uitvoering van het plan.
HEJ ‘T AL HEURD |
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GROETEN VAN

ADELE

BOSCH

Het is in augustus 42 jaar geleden
dat ik Nieuw Schoonebeek verliet
om te gaan studeren aan de Katholieke Sociale Academie.

Na het behalen van mijn HAVO
diploma (toen nog KDC Katholiek
Drents College) heb ik bijna 1 jaar
gewerkt bij de NAM. Als je daar
familieleden had die daar werkten had je vrij makkelijk een baan.
Maar het werd al snel duidelijk
dat ik dit werk niet lang zou willen
doen. Via een klasgenoot van de
HAVO kreeg ik verhalen te horen
over de Sociale Academie en dat
was wat ik wilde worden: hulpverlener.
Sinds 1981 ben ik dus maatschappelijk werker en dat doe ik nog
steeds met erg veel plezier. Ik ben
begonnen binnen het Algemeen
Maatschappelijk Werk : een groot
publiek met verschillende problemen kan hier terecht. Je moet
dan denken aan relatieproblemen,
identiteitsvraagstukken, rouwverwerking, schuldenproblematiek.
De hulpvragen zijn zeer divers.
Ik ben dankbaar dat ik voor veel
mensen iets heb kunnen betekenen.
In januari 2013 heb ik de overstap
gemaakt naar het onderwijs en
ben ik hulpverlener op het Voortgezet Onderwijs en in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).
Hier probeer ik leerlingen te ondersteunen die het moeilijk hebben en die dreigen geen diploma
te krijgen. Ik word door school
‘T AL HEURD
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ingeschakeld als er sprake is van
problemen in huiselijke kring of
als de leerling die niet lekker in
zijn vel zit waardoor thuiszitten
dreigt. Ook hier vind ik veel voldoening in mijn werk.
Mijn privé situatie ziet er als volgt
uit. Tijdens mijn studie heb ik Jan
leren kennen en in april 1983 zijn
we gaan samen wonen. Jan heeft
uit zijn 1e huwelijk zoon Job, samen hebben we zoon Geert-Jan
gekregen en sinds 2003 wonen
Niels en Brian als pleegzonen bij
ons. Dus 4 prachtige jongens is
ons ten deel gevallen. Sinds de geboorte van Geert-Jan is Jan huisman en kon ik mijn werk gewoon
blijven doen. Naast de opvoeding
van de jongens had Jan als hobby
het runnen van een hengstenhouderij en het fokken van Welsh
pony’s. Het was daardoor een hele
bedrijvigheid in ons huis. Nu is het

allemaal wat minder: kinderen zijn
nu ouder en gaan hun eigen gang
en Jan is fysiek niet meer in staat
iets met de dieren te doen.
We bewonen een prachtige woonboerderij in Haarlo (Achterhoek).
Het is hier prachtig wonen. Er
zijn nog wel wat overeenkomsten
met Nieuw Schoonebeek: zo is
het noaberschap hier nog steeds
belangrijk echter niet meer zo
nadrukkelijk als toen we hier in
1987 kwamen wonen. Het is een
kleine gemeenschap en ieder kent
iedereen.
Ik probeer een aantal keren per
jaar in Nieuw Schoonebeek te komen om familie te bezoek. Ook
vind ik het fantastisch om elke 5
jaar het Volksfeest van de zijkant
mee te beleven.
Dit is in vogelvlucht mijn leven in
de Achterhoek

COLUMN

“VOLKSFEEST IS VOOR NIEUW SCHOONEBEEK”
ALS IK DE TITEL VAN DEZE COLUMN LEES SCHIET IK ZELF ALWEER HARDOP
IN DE LACH. DEZE REGEL STOND IN DE NOTULEN VAN DE VOLKSFEEST
BUURTENVERGADERING EN WAS INGEBRACHT DOOR IEMAND UIT DE ZAAL.
SINDS IK DEZE ZIN LAS HEEFT HET ME NIET MEER LOS GELATEN EN GING MIJN
FANTASIE ERMEE OP DE LOOP. OOK OMDAT EEN DORPSGENOTE JUIST DEZE WEEK
VERZUCHTTE “IK WOON HIER AL BIJNA 35 JAAR, MAAR MEN VINDT DAT IK NOG
STEEDS GEEN NIEUW SCHOONEBEKER BEN”. TOEN IK DIT MET MIJN JONGENS
BESPRAK, ROLDEN WE VAN ONZE STOEL VAN PRET EN BEGONNEN WE HARDOP
TE FANTASEREN: BEN JE NIEUW SCHOONEBEKER ALS JE ER GEBOREN EN/OF
WOONACHTIG BENT? EN WAT ALS JE ÉÉN VAN JE (VOOR)OUDERS DAT NIET IS?
Als er ook maar één van je (voor)
ouders niet in het land geboren is
waar je woont, dan ben je volgens
de wet allochtoon van de 1e, 2e of
3e generatie. Geldt deze wettelijke
regel ook voor het “allochtoon
zijn” in Nieuw Schoonebeek? Dus
wat wanneer 1 of meer ouders,
groot- of overgrootouders van
Duitse komaf is? Of als je (voor)
ouders wel uit Nederland maar niet
uit Nieuw Schoonebeek komen, tel
je dan ook niet mee? En heb je een
partner buiten Nieuw Schoonebeek
gevonden? Tja, dan zijn ook je partner
en jullie kinderen zijn geen “echte”
Nieuw Schoonebekers. Ook degene
die in een ziekenhuis geboren zijn,
bijvoorbeeld Hardenberg of Emmen
horen zij er dan ook niet bij? En wat
als je verhuisd bent, hoef je dan ook
niet terug te komen voor Volksfeest?

Hetzelfde geldt voor de buren, hun
buren, overburen en hun aanhang.
En stel je eens voor dat op school
geen aandacht wordt besteed aan het
Volksfeest, want meesters en juffen zijn
toch niet welkom, alsmede 90% van
de leerlingen want deze zijn ook geen
volbloed Nieuw-Schoonebeker. Onze
(groot)ouders die in een bejaardenhuis
of verzorgingshuis verblijven hoeven
niet opgehaald te worden. De gasten
van dagverblijf Beekzicht blijven
binnen tijdens de optocht. En al die
nieuwe bewoners van buiten Nieuw
Schoonebeek die lang of kort geleden
hier naar toe zijn gekomen om tussen
ons te wonen en door hun komst ook
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid
van het dorp? Mogen zij tijdens
Volksfeest een weekendje weg boeken?

Er hoeven geen gasten en/of jury
uitgenodigd te worden. Ook geen
Zo blijven er niet veel “echte” Nieuw pastores, burgemeester, geen
Schoonebekers meer over en moeten pastoor De Vries en dokter Engbers.
Zelfs de koning en koningin mogen
veel van ons thuisblijven dus.
thuisblijven die dagen. Er worden
geen toeschouwers verwacht uit onze
In mijn geval is ons hele gezin met
naoberdorpen, dus geen Weiteveners,
aanhang en kleinkinderen niet
Schoonebekers en Twisters tijdens de
welkom. Mijn moeder kwam niet
optocht met praalwagens. Vraagstuk
uit Nieuw Schoonebeek en van
wel of niet door Twist is daarmee ook
onze jongens wonen er ook drie al
opgelost. Mogen er nog wel mensen
behoorlijk lang niet meer in Nieuw
meegenieten van het “Volksfeest
Schoonebeek en mijn man, onze
voor Nieuw Schoonebeek” de
schoondochters en kleinkinderen
optocht bewonderen, de route van de
zijn ergens anders geboren.
straatversiering rijden of feesten in
Zijn zij daarom dus geen Nieuw
Schoonebekers en dus niet welkom? de tent?

Blijft er nog een bestuur over? En die
twee man en een paardenkop die een
wagen proberen te bouwen en een enkel
kind en overgebleven pensionado die
samen druk doende een straatversiering
in elkaar te trachten knutselen, staan ze
er alleen voor? Jammer, het wordt er
niet leuker van.
Hoe zou je kunnen aantonen dat je bent
geboren, volbloed bent of een verbinding
hebt met ons dorp? Zal er worden
gescreend? Wie is er wel of niet welkom
en wat is precies het criterum? Het zal
toch niet mogen gebeuren dat elke
“echte” Nieuw Schoonebeker duidelijk
zichtbaar een kenteken van geel katoen
op zijn/haar kleding zou dragen op een
duidelijk zichtbare plek, zodat je goed
herkenbaar bent. Bizar!
Wordt het Volksfeest 2020 een variant op
“Eenzame Kerst” of wordt het een feest
dat door een onbepaald aantal personen
en het gehele volk wordt gevierd. Het
zou best kunnen dat het slechts een
schrijffout in de notulen is en zou de titel
van deze column “Volksfeest door Nieuw
Schoonebeek” moeten zijn. Ik hoop het
van harte; zodat we kunnen laten zien
wat saamhorigheid en trots in ons dorp
teweeg kan brengen en dat we dit graag
vieren met iedereen die daar bij wil zijn!

Riet

RIET VEENKER
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Activiteitenkalender

17/18/19 juli 2020

SEIZOENSSLUITING
26 mei V.V.SCHOONEBEEK
APOSTELENTOERNOOI
1 juni V.V.SCHOONEBEEK
ESCAPEROOM EMMEN
1 juni TIENERWERK
INSTUIF
15 juni TIENERWERK
ACTIVITEITENWEEKEND
15/16 juni V.V.SCHOONEBEEK
LASERGAMEN (AFSLUITING)
22 jun TIENERWERK
LIVE
WULF - HARDCORE VIBES - STONES SESSIONS
29 juni &RUMAH
ROCKET CHAIR

OPSTAP MET DE BARGERVEEN EXPRES
10 sept KBO
AAN DE GRUPPE
FOLKMUZIEKFESTIVAL
21 sept FOLK
DE HEER NIJKEUTER OVER CULTUUR VAN DRENTHE
15 okt KBO
DE STEENUILENWERKGROEP OVER HET LEVEN VAN DE UIL
12 nov KBO
KERSTMIDDAG MET 3D FILM IN KERSTSFEER
10 dec KBO

VOLKSFEEST 2020

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

ST. WILLEHADUS
ZOMERKAMP VERKENNERS EN VERROWS
10/17 aug STICHTING
JAAR BESTAAN STICHTING ST. WILLEHADUS
DAGJE UIT MET DE HELE VERENIGING
7 sept 70

PUZZEL
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 bestaat de oplossing uit 1 woord
van 9 letters.

Oplossingen kunnen gestuurd worden
naar:
hejtalheurd@live.nl
Uit de juiste inzendingen verloten we
de supergave biologisch verantwoorde
boodschappentas.
Vorige editie:
Het antwoord van de puzzel
in de vorige editie was
GRENSOVERGANG. Deze is
meermaals juist ingezonden. Van
alle juiste inzendingen is Adele
Bosch als winnaar uitgeloot.

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:
In de vorige editie was een foto van een
jonge Joop en Harm Schwieters afgebeeld.

Gefeliciteerd!
Aangezien
we toch al
de provincie
moesten verlaten
om de tas te
overhandigen
aan Adele.
Hebben we er
meteen een
interview van
gemaakt. Zie
elders in dit
blad:
“Groeten van”

Vele personen hebben het juiste antwoord
gemaild. Hieruit is Ida Boerma als winnaar
uitgeloot. Gefeliciteerd met de eeuwige
roem!
NIEUWE FOTO:

