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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 2020:

Editie September- Deadline 15 aug.
Editie December - Deadline 1 dec 
 
*Edities en deadlines onder voorbehoud OP BERENJACHT
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In deze tijden waarin we leven tijdens 
een Corona/COVID19 pandemie, is dit 
natuurlijk ook terug te vinden in de diverse 
artikelen van deze uitgave van Hej’t al 
heurd. Ondanks dat wij ons in het noorden 
van het land tot dusver goed aan de regels 
houden en de gevolgen in verhouding nog 
meevallen, hebben het virus en met name 
de maatregelen wel een enorme impact 
op het leven in Nieuw-Schoonebeek. 

In deze editie hebben we dan ook een 
aantal pagina’s gevuld met artikelen 
over het coronavirus o.a. geschreven 
door Nieuw-Schoonebeekers vanuit de 
frontlinie of waarbij het virus een impact 
heeft op het werk en/of dagelijkse leven.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat 
ook de reguliere artikelen en onderwerpen 
een plek moeten krijgen in deze editie. 
We zijn dan ook blij dat dit gelukt is door 
de inzet van de redactieleden, maar ook 
door alle inzendingen en bijdragen  van 
Nieuw Schoonebeekers. Graag zien we 
dan ook in de toekomst diverse artikelen, 
onderwerpen en tips binnenkomen op ons 
e-mailadres: hejtalheurd@live.nl

Inmiddels zitten we meer dan 2 maanden 
in deze coronacrisis en is er de hoop 
dat we bij de volgende uitgave terug 
kunnen kijken op een pandemie die is 
afgenomen en qua gezondheid zo min 
mogelijk gevolgen heeft gehad op de 
gezondheid van eenieder.  Echter zijn er 
op het moment van schrijven dagelijks 
nog altijd veel meer ziekenhuisopnames, 
geïnfecteerden en doden dan begin 
maart, toen de beperkende maatregelen 
van kracht werden. Daarom ook van de 
redactie de oproep: Denk bij elk risico 
dat je neemt wat de gevolgen voor jezelf, 
je naasten en anderen zijn. Wat is het je 
waard? En luister naar de mensen die er 
verstand van hebben!

OP BERENJACHT
D E  B E R E N J A C H T  I S  E E N  I N I T I AT I E F  O M  K I N D E R E N  A F  T E  L E I D E N  V A N  H E T  C O R O N AV I R U S . M E N S E N  Z E T T E N  E E N  K N U F F E L B E E R  V O O R  H E T 
R A A M  W A A R O P  K I N D E R E N  T I J D E N S  H U N  D A G E L I J S E  W A N D E L I N G ,  O P  Z O E K  G A A N  N A A R  D E  B E R E N  I N  D E  V E N S T E R B A N K E N  I N  D E  B U U R T . 
I N  N I E U W  S C H O O N E B E E K  I S  M A S S A A L  M E E G E D A A N .  V O L G E N S  T E L L I N G E N  Z I J N  E R  R U I M  8 0  B E R E N  G E S P O T  A C H T E R  R A M E N  I N  N I E U W 
S C H O O N E B E E K



4 | HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 10 / EDITIE 3 

CHANTALL STRIPER
AMBUCANCEVERPLEEGKUNDIGE
UMCG AMBULANCEZORG

Hallo, mijn naam is Chantall Striper 
en ik ben getrouwd met Arnold 
en samen hebben we 3 dochters: 
Nynke, Carmen en Vera. We wonen 
sinds 2001 aan de Europaweg 
39. Sinds 2003 werk ik bij UMCG 
ambulancezorg als ambulance-ver
pleegkundige. Het is erg afwisse-
lend. Ik weet vooraf niet welke mel-
dingen er die dag binnenkomen.
Soms begin ik rustig met een kop-
je koffie, andere dagen kan ik gelijk 
aan het werk. 

De meldingen variëren van rustige 
ritten zoals iemand naar het zieken-
huis brengen voor een röntgenfoto, 
tot heftiger ritten als ongevallen, 
branden en reanimaties. Soms ook 
hele leuke ritten zoals een goed ver-
lopen bevalling.  

Sinds een paar weken is ook in onze 
provincie corona vastgesteld. Dat 
maakt ons werk ineens heel anders. 
Patiënten zien er vaak niet ziek uit  
, maar blijken dan toch ineens heel 
slechte waarden te hebben op de 
monitor. Ook kunnen ze ineens snel 
verslechteren.

Bij elke 112 melding vraagt een 
centralist eerst een aantal extra 
vragen uit. Dit zijn vragen als: 
Hoest u? Heeft u koorts? Bent u 
kortademig? Ben u in contact 
geweest met mensen die corona 
hebben? Is er op één van deze 
vragen met ja geantwoord, dan 
betekent dit voor ons dat het 
coronaprotocol in werking treedt. 
Voor vertrek kleden we ons dan 
van top tot teen in beschermende 
kleding. Er gaat een overall over de 
kleding aan, schoenbeschermers, 
handschoenen, spatbril en 
mondmaskers. Voor een patiënt 
kan dat angstig zijn. We zijn immers 
nauwelijks meer te herkennen. 
We proberen ons duidelijk voor 
te stellen, stellen vragen en doen 

onderzoek. Als het nodig is wordt 
degene dan naar het
ziekenhuis gebracht of verwezen 
naar de huisarts. Er kan op dit 
moment niemand meer mee van 
de familie in de ambulance. Dit om 
besmettingen te beperken. Dit is 
erg moeilijk voor de patiënt en voor 
de familie. Zeker bij ernstig zieke 
patiënten weet je niet zeker of ze 
elkaar terug gaan zien. Ik probeer 
dan ook iets meer tijd te nemen 
voor het afscheid en vraag familie 
om meerdere telefoonnummers op 
te schrijven, zodat er snel contact 
gelegd kan worden. 

In het ziekenhuis zijn er op dit mo-
ment twee ingangen. Eén is voor 
corona verdachte patiënten en bij 
de andere ingang kunnen de ove-
rige patiënten naar binnen. Zo pro-
beren wij en het ziekenhuis de ver-
schillende groepen gescheiden te 
houden en de besmettingen te be-
perken. Wij gaan dan in de 
beschermende pakken terug naar 
de post om de ambulance schoon te 
maken. Dat moet eerst met water en 
allesreiniger. Daarna nog een twee-
de ronde met water en chloor. Dan 
gaat het pak uit en melden we ons 
beschikbaar voor een volgende rit.  
Met een rit zijn we nu dan ook zo’n 2 
tot 3 uur bezig. Dit gebeurt dan een 
aantal keer per auto, per dienst. 

Het bijzondere is dat er veel minder 
“gewone” ambulanceritten zijn dan 
normaal. Veel mensen zijn op dit 
moment bang om naar het zieken-
huis te gaan. Maar in het ziekenhuis 
worden de mensen zonder coro-
na op andere plekken opgevangen. 
Sinds deze week dragen zowel het 
ambulancepersoneel als ook het 
ziekenhuispersoneel mondkapjes 
om de kans op overdragen nog klei-
ner te maken. Hopelijk straalt dit 
genoeg vertrouwen uit om bij nood 
toch te durven komen. Het zou toch 

jammer zijn als mensen langdurige 
schade overhouden doordat ze te laat 
hulp hebben gezocht. 
Er is een tekort aan beschermende 
pakken, daarom deed ons bedrijf een 
tijdje geleden de oproep om mond-
maskers, overalls, brillen et cetera te 
doneren. Hier in Nieuw Schoonebeek 
was de reactie overweldigend. We 
hebben veel spatbrillen gekregen via 
bedrijven uit ons dorp. Mondmaskers 
van bedrijven van vrienden et cetera. 
Vuurwerkbrillen lagen in mijn brie-
venbus. Op ons hoofdkantoor heeft 
het stafpersoneel er pakketten van 
gemaakt. We maken er nog dagelijks 
gebruik van. Echt heel erg bedankt 
allemaal!

Thuis draait alles rustig door. Arnold 
werkt nu vanuit huis. De oudste twee 
dochters krijgen 30 minuten lessen 
via hun iPad. Ze beginnen hun dag 
met een gymles om 9 uur. Leuk om 
te zien hoe creatief de docenten daar 
mee omgaan. Daarna moeten ze in-
loggen voor de eerste les. Daar krij-
gen ze uitleg van hun leerkrachten en 
instructies voor het huiswerk. Ook de 
toetsen gaan gewoon door. Ze krijgen 
minstens zoveel huiswerk als in de 
periode ervoor. 

De jongste gaat naar de GMS hier in 
Nieuw Schoonebeek. Ze begint de 
dag met een klassikaal half uurtje 
waar ze elkaar even kunnen zien en 
de juffen geven de klas dan instructie. 
Daarna gaan ze zelfstandig verder. 
Het verloopt eigenlijk heel goed. 
Knap van de leerkrachten hoe snel ze 
dit opgepakt hebben, maar ook van 
de kinderen. Ze heeft een paar uurtjes 
aan huiswerk en dan kan ze lekker 
buitenspelen. Ze wil graag weer naar 
school en ze mist haar vriendinnen. 
Na de meivakantie kan ze weer 
starten met halve weken. De oudste 
twee moeten nog even wachten. 

Hopelijk snel weer betere tijden. 
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Mijn naam is Michelle Prenger. Ik werk 
vanaf september 2019 als verpleegkun-
dige in het Isala ziekenhuis Zwolle op de 
afdeling Cardiologie. Ook hier in het zie-
kenhuis wordt de strijd aangegaan met 
het Corona-virus. Het ziekenhuis heeft 
zich in een korte tijd aangepast aan de 
steeds snellere instroom van patiënten 
die besmet zijn geraakt met het virus. Er 
zijn verschuivingen geweest van afde-
lingen en het personeel wordt op ver-
schillende plekken ingezet. Nu werk ik 
dan ook met name op de afdeling Acute 
Opname, die momenteel wordt gebuikt 
als een zogenoemde Cohort-afdeling. 
Dat is een afdeling die is ingericht als 
isolatieafdeling voor patiënten met een 
bewezen infectie van het Coronavirus. 

Op de Cohort-afdeling verblijven de pa-
tiënten allemaal in isolatie. Binnen het 
afgesloten isolatiegedeelte op de afde-
ling wordt er in beschermende kleding 
gewerkt, waar ik eerst best wel even aan 
moest wennen. Het pak is warm en het 
mondneusmasker maakt het ademen 
lastiger, wat een benauwd gevoel geeft 
en je eerder vermoeid maakt. Toch ver-
geet je al snel dat je hier last van hebt, 
als je ziet hoe slecht de patiënten zich 
voelen en hoeveel moeite zij hebben 
met ademen. 

Wat mij opvalt is dat er op deze 
afdeling een bepaalde stilte aanwezig 
is. Normaal gesproken zie je patiënten 
vaak een praatje met elkaar maken, op 
de gang wandelen of televisie kijken. 
Hier liggen de patiënten met name zwak 
en kortademig in bed. Je hoort eigenlijk 
alleen het sissen van de zuurstofslangen. 
De patiënten op deze afdeling zijn helaas 
erg ziek, zowel oudere als jongere 
patiënten. Hier komt bij kijken dat de 
medicatie die de symptomen van het 
virus juist moet bestrijden, kan zorgen 
voor vervelende bijwerkingen. Hierdoor 
voelen de patiënten zich soms nog 
zieker dan ze al zijn. 

Het Corona-virus verloopt niet als een 
gewoon virus. Op het ene moment lijkt 
het goed te gaan, maar op het andere 
moment kan het ineens helemaal mis 
zijn. Dat geeft stress op de afdeling, 
omdat het virus soms zonder enige 
aankondiging toeslaat. Angst speelt bij 
deze patiëntengroep dan ook een grote 
rol. Angst om dood te gaan, maar ook 
onmacht en frustratie omdat ze niet 
weten wat ze overkomt en wat er nog 
gaat gebeuren. Het liefst neem je deze 
zorgen weg, maar doordat dit virus voor 
ons ook nieuw is, is het soms lastig om 
echt geruststelling te kunnen bieden. 

Wat het verder zwaar maakt voor de 
patiënt is de eenzaamheid. Helaas is het 
op deze afdeling niet toegestaan om 

MICHELLE PRENGER 
VERPLEEGKUNDIGE 
COHORT AFDELING 

ISALA ZIEKENHUIS ZWOLLE

familie op bezoek te laten komen. 
Wij hebben veel telefonisch 
contact met de familie om ze op 
de hoogte te houden en bieden 
mogelijkheden tot bijvoorbeeld 
(video)-bellen aan, maar soms 
zijn de patiënten zo zwak dat er 
geen direct contact tussen beide 
mogelijk is. Dit maakt de situatie 
erg lastig, ook voor de familie die 
vanaf de zijlijn moeten meekijken 
en moeten afwachten. 

Van familie hoor je vaak terug dat 
het ze toch enigszins troost geeft 
dat wij als verpleegkundigen 
wél bij de patiënt kunnen zijn. 
Ook als de patiënt helaas komt 
te overlijden. Hier overlijden 
de patiënten soms letterlijk in 
je armen. Soms heeft de familie 
zelfs geen kans gehad om 
afscheid te nemen. Dat vind ik 
verdrietig voor de patiënt en 
familie, omdat je ze juist in deze 
periode veel tijd samen gunt. Het 
maakt het waardevol als je op 
deze momenten de patiënt kan 
bijstaan en ondanks alles veel 
dankbaarheid ervoor terugkrijgt. 
Toch blijft het pijnlijk om te 

zien hoe de patiënt (niet alleen 
lichamelijk, maar ook geestelijk) 
op verschillende manieren door 
dit virus wordt aangevallen. 

Gelukkig zie je ook patiënten die 
met ontslag gaan, dat geeft hoop. 
Ook voor de andere patiënten op 
de afdeling. Het is super om door 
het raam van de afdelingsdeuren 
te zien hoe de patiënt buiten het 
isolatiegedeelte weer herenigd 
wordt met een familielid. 
Dit brengt ondanks de nare 
gebeurtenissen in de diensten 
toch wat positiefs met zich mee. 
Ook is het bijzonder hoe iedereen 
met elkaar samenwerkt, terwijl er 
veel veranderd is en iedereen op 
verschillende plekken werkt. Je 
merkt nu pas hoe snel iedereen 
zich heeft aangepast aan de 
nieuwe omstandigheden. Het is 
super om te zien dat iedereen 
zich volledig inzet om met elkaar 
dit virus aan te pakken. 
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AFGELOPEN KONINGSDAG IS DOOR DE CORONAMAATREGELEN 
OMGEDOOPT TOT WONINGSDAG. 

In de Woudlopersbuurt heeft men om 16.00 u gezamenlijk geproost 
op onze koning. De hapjes werden keurig op 1,5 meter afstand 
geserveerd. Zo werd het, ondanks de quarantaine tijd, toch een 
feestelijke Koningsdag en we hopen op een gezellige, gezamenlijke 
Koningsdag in 2021. Dat het lang wachten was tot 16.00 u blijkt uit 
deze opstelling  die ‘s ochtends al in een tuin neergezet werd.

WONINGSDAG 
BIJ DE WOUDLOPERS

LESGEVEN MET 
BADSLIPPERS EN 
PANTOFFELS AAN 
OP DE GERARDUS 
MAJELLA SCHOOL 

houden met onze toppers uit groep 
3 en 4. Na eerst twee weken met 
alleen huiswerkpakketjes te hebben 
gewerkt, zijn we op 30 maart gestart 
met Google Classroom. We hebben 
van maandag tot en met vrijdag een 
meet met de kinderen. Een meet is 
eigenlijk een videovergadering. Tij-
dens deze meets wordt er gelezen, 
gerekend, een dictee afgenomen en 
de dagtaak besproken. De kinderen 
worden super goed ondersteund 
door hun (groot-) ouders thuis. Fan-
tastisch hoe we dit samen doen. 

We kletsen ook veel natuurlijk. 

Want het sociale contact vinden 
we heel belangrijk. We praten over 
de berenjacht, de paasdagen, of de 
mooie zonnige dagen. Op vrijdag 
worden er moppen en raadsels 
verteld….maar we zeggen elkaar 
ook dat we school missen. Het 
samen zijn met de vriendjes en 
vriendinnetjes…het gewone leven. 
We missen het enorm. 

We hopen dat als het weer 
verantwoord is, dat we dan weer de 
draad samen mogen oppakken en 
samen de mooie momenten in real 
life mogen beleven. 

juf Elise en juf Leonie

Sinds enkele weken geven wij les 
met onze badslippers of pantoffels 
aan, want thuis vanuit de keuken of 
slaapkamer proberen we contact te 
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Ook wij werden in maart volledig 
verrast door het Corona virus.

Het begon met een ongekende ham-
sterwoede: karrenvol met wc papier 
en houdbare producten. We zijn er 
door overvallen.

Iedere dag kwamen er nieuwe 
berichten en nieuwe regels. Algauw 
werden bij ons de winkelwagentjes 
professioneel gereinigd, maar dat 
was niet voldoende. Op diverse 
plaatsen werden er tafels met papier 
en ontsmettingsmiddel neergezet 
om iedereen de gelegenheid 
te geven om de handvatten te 
kunnen ontsmetten. Kassières met 
handschoenen aan werden verstopt 
achter plastic schotten. Het was 
bijna een onwerkelijke wereld 

geworden.

1,5 meter uit elkaar was het de-
vies. Dat is wel een dingetje in een 
drukke supermarkt. Klanten die het 
druk hebben, of klanten die het alle-
maal niet zo nodig vinden, maken 
het soms erg lastig. Gelukkig gaat 
het nu behoorlijk goed, nu we er zo 
langzamerhand aan gewend zijn en 
iedereen de ernst van de situatie in-
ziet. Hiervoor zijn we onze klanten 
erg dankbaar.

Ook jongeren zien het vaak als een 
ver-van-je-bed-show en hebben 
dan ook veel moeite met de 1,5 me-
ter cultuur. We stellen ze dan ook de 
vraag: als je door dit gedrag je va-
der, moeder of grootoudres besmet 
en die moeten dan naar de IC! Hoe 
zou je dat vinden? Dan kijken ze je 
aan en worden stil. Ook hier gaat 
het gelukkig steeds beter.

De grootste drukte uitte zich in de 

online-bezorgingen. In no-time 
hebben we een organisatie op poten 
moeten zetten met 4 bestelbussen 
en een hele groep mensen die de 
boodschappen gingen verzamelen 
en uitrijden. Daardoor kwam de 
beschikbaarheid aan producten 
wel eens in gedrang, maar in goed 
telefonisch overleg met de klant, 
werd en wordt er zoveel mogelijk 
naar een alternatief gezocht. Onze 
fabrikanten en leveranciers hebben 
er best wel moeite mee om aan 
de verhoogde vraag te voldoen. 
Geluk bij een ongeluk was dat 
bijna iedereen extra beschikbaar is 
omdat de meeste opleidingen stil of 
nagenoeg stil liggen.

We zijn heel erg trots op onze me-
dewerkers, die toch maar iedere 
dag in de frontlinie staan en zorgen 
dat de voedselvoorziening niet in 
gevaar komt.

De eerste berichten komen binnen, 
“Uitbraak van het Coronavirus”. Daarbij  
gaan er direct gedachten door je hoofd, 
welke maatregelen moeten we treffen? 
Zal het hier gaan meevallen?? Welke 
complicaties geeft dit virus? Kortom 
vele vragen. 

Je denkt eerst nog wat simpel: We moe-
ten het allemaal krijgen en in de mees-
te gevallen verloopt het virus mild.  Dus 
misschien gaat het meevallen?

JENNY STEFFENS 
DOKTERSASSISTENTE 
MEDISCH CENTRUM 
NIEUW-SCHOONEBEEK

Eerst waren alleen mensen uit 
bepaalde gebieden een risico, een 
dag later was iedereen een risico. 
Het beleid wisselt steeds. En dan 
opeens de landelijke richtlijnen.

Te denken valt aan; het organi-
seren van aparte, ruim geplande 
spreekuren voor patiënten met 
luchtwegklachten, het opschor-
ten van reguliere niet spoedei-
sende zorg, het annuleren van 
inloopspreekuren, aanpassing 
van het deurbeleid, het com-
municeren met patienten via 
beeldbellen, email en appen en-
het saneren van de wacht- en 
spreekkamer door speelgoed en 
tijdschriften te verwijderen en 
stoelen uit elkaar te zetten.

Onze patiënten reageren gelukkig 
allemaal vol begrip. Maar hebben 
ook vragen en hun angsten.

Direct merk je het aan de telefoon, 
dat het stiller wordt en het 
binnen lopen ook. Als er toch een 
handeling moet worden gedaan, 
bijv. injecties geven, wonden 
hechten, hartfilmpjes maken, 
dan moet er eerst goed worden 
geïnformeerd bij de patiënt of hij/
zij ook enige “Corona klachten” 
heeft. Is dat het geval, dan wordt 
deze patiënt op een apart tijdstip 
gezien.

Verder nemen we geen enkel 
risico en pakken we ons steeds 
goed in, om de patiënt en onszelf 
te beschermen. Als iemand hoest 

en koorts heeft en de patiënt moet 
écht gezien worden, dan kan het 
corona zijn. En dus nemen we dan 
altijd voorzorgsmaatregelen. Het 
kan griep zijn, een verkoudheid, 
maar ook corona. Een beetje 
Russisch roulette. Na elke bezoek, 
wordt alles weer gedesinfecteerd.

Medicijnen worden in het halletje 
afgegeven, door deze op de stoel 
te zetten. Afstand van de patiënt. 
Betalen  gebeurt met de pin.
Het contact met de patiënt zo 
kort mogelijk. Hebben ze vragen, 
dan wordt er verzocht om dit 
toch dit telefonisch te doen.
Toch zie je af en toe toch mensen, 
die na het ontvangen van hun me-
dicatie, een praatje gaan maken, 
voor de praktijk.  Wel op gepas-
te afstand, maar wel groepsvor-
ming. Dus niet meer doen!

Het is en blijft vreemd om afstand 
te nemen; van iets wat je niet ziet, 
hoort, ruikt of proeft. 
Het is iedere keer weer schakelen.
Wat me verder opvalt is dat het 
tempo bij de meeste mensen 
gelijk wat rustiger wordt. Meer 
oog en tijd voor elkaar (op 
afstand) Het brengt zelfs in deze 
onzekere tijd, toch weer warmte 
en aandacht voor elkaar.

Ik hoop echter dat de mensen 
met Corona zullen herstellen en 
dat velen er met milde klachten 
doorheen komen.

JOS EN
ASTRID FISCHER
PLUS SUPERMARKT
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Mijn naam is Dennis Hemme, kleinzoon 
van ‘Toren Bats’/ Bats Heijnen en zoon 
van Bennie Hemme en Gre Hemme 
Heijnen. Sinds 2011 ben ik werkzaam op 
de Intensive Care (IC) van het Scheper 
Ziekenhuis in Emmen. In 2018 ben ik 
verhuisd naar Emmen waar ik samen met 
mijn vriendin Anneloes woon. Ook zij is 
werkzaam binnen het ziekenhuis, maar 
dan in een andere functie,  als deskundige 
infectiepreventie. Alles met betrekking 
tot micro-organismen, isolaties en 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
gaat via deze afdeling.  Hierdoor is het 
spitsuur op haar afdeling en drukker 
dan menig andere afdeling (zoals de IC). 
Via Anneloes werd ik iets eerder dan dat 
in de media bekend werd op de hoogte 
gebracht van het COVID-19 probleem. 

Vanaf het moment dat er een Corona 
probleem in China werd gemeld had 
ik niet de indruk dat dit probleem ook 
‘zo groot zou worden’ in Nederland. Het 
Corona virus is een bekend virus in de 
gezondheidzorg, en levert meestal geen 
problemen op voor de normale gezonde 
Nederlander. Helaas geldt dit niet voor 
dit nieuwe Corona virus waardoor we 
de problemen (qua gezondheid en eco-
nomisch) hebben zoals we nu weten. 

Op het moment van schrijven (1-5-
2020) mogen we gerust zeggen dat 
we in Drenthe (en eigenlijk in heel 
Noord Nederland) de dans relatief 

DENNIS HEMME
IC VERPLEEGKUNDIGE/ 
AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE
SCHEPER ZIEKENHUIS EMMEN/ 
UMCG AMBULANCEZORG 

goed ontsprongen zijn. Er 
zijn schrijnende verhalen te 
vermelden, helemaal als het een 
familielid betreft. Echter zijn de 
aantallen overleden en besmette 
personen relatief laag ten aanzien 
van het zuiden van het land. 

Halverwege februari bereikte ons 
het bericht dat het Corona virus 
in het zuiden van het land een 
serieuze omvang betrof. Tevens 
kwam het bericht ons ter ore dat 
COVID in Italië een schrikbarend 

aantal slachtoffers maakte. Op 
dat moment werd vanuit het zie-
kenhuis besloten om op te scha-
len. Vanaf dat moment is er hard 
gewerkt om op de IC bijna 100% 
extra capaciteit te creëren. 

Op een IC liggen de mensen 
die kritiek ziek zijn, waarbij 1 of 
meerdere vitale (van levensbe-
lang) functies uitgevallen zijn of 
in gevaar is. Een voorbeeld hier-
van is een laag zuurstofgehalte, 
een lage bloeddruk of een bloed-
vergiftiging waardoor meerdere 
organen niet meer naar behoren 
functioneren. Bij COVID zien we 
dat mensen een laag zuurstof 
gehalte hebben (zogeheten sa-
turatie) en door vermoeidheid 
uitgeput raken. Er wordt op dat 
moment extra zuurstof gegeven 
middels een slangetje in de neus 
of een kapje op de mond, mocht 
dit niet afdoende zijn dat kan 
een dokter besluiten dat de pa-
tiënt aan de beademing moet, en 
daarmee opgenomen moet wor-
den op de Intensive Care. 

In de afgelopen weken hebben 
we het redelijk druk gehad, 
maar niet vergelijkbaar met 
verpleegafdelingen waar COVID 
positieve patiënten opgenomen 
liggen. In de media wordt steeds 
geschreven over de IC’s, echter 
wordt het meeste werk verricht 
op deze verpleegafdelingen (en in 
verzorgingstehuizen ) en maken 
ondersteunde diensten zoals 
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Logistiek, Inkoop, Infectiepreventie, ICT 
en het Intern Uitzendbureau overuren. 
We lagen steeds half vol, waarbij er met 
name mensen uit andere provincies 
dan Drenthe opgenomen lagen. Deze 
mensen zijn met een speciale bus of 
speciale ambulances vanuit het zuiden 
naar het noorden gebracht. Ook zijn 
er veel mensen op verpleegafdelingen 
opgenomen vanuit andere provincies. 

Patiënten op de IC met COVID zijn moe-
ilijk te beademen. Hierdoor moeten 
mensen soms tijdelijk op de buik wor-
den beademd. Ook liggen mensen vaak 

lang (5-7 weken) op de Intensive Care. 
Wat ik persoonlijk zwaar vind is dat 

patiënten geen of amper bezoek mogen 
ontvangen, familie woont ver weg 
en kan in de ziekte periode van hun 
dierbare hem/haar niet tot steun zijn 
en soms overlijden mensen zonder 
dat familie een waardig afscheid heeft 
kunnen nemen. Ook de persoonlijke 
beschermingsmaatregelen (haarnet, 
bril, mondkapje en een beschermende 
jas) maakt het werk zwaar en warm. Na 
een bepaalde tijd merk je dat ook voor 
jezelf het ademhalen zwaar gaat omdat 
het mondkapje verzadigd raakt met 

vocht dat jezelf uitademt. Pauzes 
nemen is dan van belang, maar 
ook dat laat zich niet plannen. 

Voor mij is vanwege een 
crisisrooster veel veranderd. 
Allereest ben ik ook Ambulance 
verpleegkundige (collega van 
Chantall). Ik heb een 50/50 
contract waarbij ik iedere maand 
of in het ziekenhuis, of bij de 
ambulance werk. Per maart werd 
gezegd dat uitwisseling niet 
meer mocht, waardoor ik weer 
volledig  in het ziekenhuis moest 
werken. In het ziekenhuis is het 

rooster bevroren, alle verloven 
zijn ingetrokken en er werd 
een continu rooster opgesteld 
waardoor ik veel moet werken 
en weinig vrij ben. Dit is van 
belang om alle bedden van de 
IC te kunnen bemannen. Omdat 
het niet alleen mij, maar ook 
alle collega’s van de IC betreft, 
is het gedeeld leed en daardoor 
goed te dragen. Het positieve 
van deze periode is dat iedereen 
welwillend is, iedereen (dus ook 
verpleegkundigen van andere 
afdelingen) willen ondersteunen 
en hierdoor is de werksfeer goed. 
Het nadeel is dat belangrijke 

en geplande zaken thuis blijven 
liggen omdat vrije tijd schaars is. 

Via Dagblad van het Noorden en 
het Youtube kanaal van Treant is 
onze afdeling te volgen in Corona 
tijd (de meest recente filmpjes 
zijn alleen te vinden op DVHN.nl 
(typ op google DVHN Dennis en 
de filmpjes komen tevoorschijn). 
Zo proberen we mensen in 
Drenthe op de hoogte te houden 
van onze werkzaamheden en 
veranderingen in de zorg rondom 
Corona, en een inkijkje te geven 
wat ons werk inhoudt. 

Tot slot: houdt je alsjeblieft aan 
de regels die opgesteld zijn door 
de overheid. Dit doen we, gezien 
het aantal besmettingen in 
Drenthe, goed. Echter zijn we er 
in mijn optiek nog niet. Wanneer 
er een Nieuw Schoonebeeker/
een bekende op de afdeling ligt, 
maakt dit mijn werk zwaarder 
en emotioneler. Hopelijk kunnen 
we snel afscheid nemen van 
dit vervelende virus en minder 
essentiële maar leuke zaken zoals 
voetbal, volksfeest en andere 
dorpsfeesten weer oppakken! 
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VOLKSFEEST 2021
23, 24 & 25 JULI 2021

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER HET VOLKSFEEST OP 
NIEUWSCHOONEBEEK.COM

HEB JE VRAGEN OVER BIJVOORBEELD JE OPGAVE OP ONZE 
WEBSITE OF  M.B.T. HET VOLKSFEEST IN HET ALGEMEEN? 
MAIL DAN GERUST NAAR INFO@NIEUWSCHOONEBEEK.COM

VOLKSFEEST
UITGESTELD NAAR 2021

2021

Het bestuur van de Stichting Volksfeest 2020 heeft 
onlangs het besluit genomen om het feest te verzetten 
naar 2021. Het nemen van dit besluit, met de kennis van 
dat moment, is een lastige geweest. Dit komt omdat er 
meerdere belangen spelen.

Het besluit om te kiezen voor 2021 is dat we niet aan 
kwaliteit van het feest willen inboeten. We willen 
graag een Volksfeest organiseren waarbij iedere straat, 
iedere buurt, iedere vriendengroep de mogelijkheid en 
de voorpret heeft gehad die horen bij het Volksfeest. 
Ieder ander alternatief deed afbreuk aan een volledig 
Volksfeest zoals we dat graag met elkaar willen vieren.

 Met het verzetten van het Volksfeest naar 2021 hopen 
wij dat het Coronavirus tezijnertijd geen belemmering 
meer is. We hopen dat bijeenkomsten en evenementen 
met meer dan 1000 bezoekers veilig te bezoeken zijn. 
Voor jong en oud. Dit houdt dus in dat we hopen dat 
het Coronavirus binnen nu en een jaar verdwijnt of 
dat er geneesmiddelen zijn die ons helpen. Echter, 
we blijven het nieuws en de richtlijnen van het RIVM 
volgen. Alleen door het luisteren naar de deskundigen 
en het volgen van hun richtlijnen en adviezen 
kunnen wij als bestuur het “hopen” omzetten naar 
“zeker weten”. Ook de input die we krijgen vanuit de 
bewoners van Nieuw Schoonebeek nemen wij mee in 
onze besluitvorming.

Het Volksfeest moet een feest zijn waarbij het 
voor iedereen veilig is om bij elkaar te komen, in 
de voorbereiding en tijdens het feest. Dit is een 
belangrijke voorwaarde.

 Bij het nemen van het besluit om het Volksfeest 
te verplaatsen hebben we ook gekeken naar de 
praktische zaken zoals de wagens die in meer of 
mindere mate al gebouwd zijn en de staarversieringen 
die ook al in vergevorderd stadium klaar zijn. Waar 
laat je die zaken? Kunnen de wagens zo maar een jaar 
blijven staan? Welke kosten zijn er mee gemoeid nu er 
een uitstel is?

We hopen dat de lege schuren in Nieuw Schoonebeek 
gebruikt mogen worden voor opslag. Van enkele 
plekken waar wagens gebouwd worden  hebben we 
begrepen dat de wagens mogen blijven en dat er in 
de voorbereiding 2021 gebouwd mag worden. Dit is 
fantastisch nieuw. We willen de eigenaren bedanken 
voor het meedenken in oplossingen.

 Het bestuur van Stichting Volksfeest wenst iedereen 
gezondheid toe en dat we deze lastige periode goed 
doorkomen. Blijf gezond.

 
Namens het Volksfeestbestuur 2020,
Richard Eising
Voorzitter.

Voor de groepen en buurtverenigingen die 
straatversiering en/of een praalwagen in een 
schuur bouwen, adviseren wij om contact op te 
nemen met de eigenaar van de stalling om de 
gevolgen en/of
mogelijkheden te bespreken. Vergeet hierbij niet 
de eventuele verlenging van of melding bij de 
verzekering. Mocht dit leiden tot moeilijkheden 
dan zal men zelf op zoek moeten naar een 
alternatief . Wel vragen we om dit bij ons te 
melden. Ook vragen we personen die een locatie 
beschikbaar hebben of een beschikbare locatie 
kennen zich bij ons te melden. Dit kan per e-mail 
aan:
volksfeest@nieuwschoonebeek.com.

Daarnaast verzoeken we de deelnemers van de 
optocht die zich nog niet hebben aangemeld dit 
zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Dit maakt 
het voor de organisatie gemakkelijk om met deze 
groepen te communiceren. De opgave voor de 
optocht blijft dan ook geopend op 
www.nieuwschoonebeek.com
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STEL, U HEEFT EEN PROBLEEM MET DE BUREN, DE 
RIJDENDE RECHTER HOEFT ER NOG NIET AAN TE PAS 
TE KOMEN MAAR HET IS WEL TÉ LASTIG OM ZELF HET 
GESPREK AAN TE GAAN MET DE BUREN OVER IETS DAT U 
STOORT.  IS DAT DAN HET MOMENT OM CONTACT OP TE 
NEMEN MET BUURTBEMIDDELING EMMEN? 

Hejtalheurd ging in gesprek met Willy Afman, 
Coördinator Buurtbemiddeling voor de gemeente 
Emmen.

Gevraagd naar het beste moment gaf zij aan dat het 
belangrijk is om niet te lang te wachten, de ruzie of 
irritatie niet op te laten lopen tot het zo verhardt is dat 
beide buren er eigenlijk niet meer uit wíllen komen. 
Als zelf oplossen ook na een aantal toenaderingen 
niet lukt, of u vindt het te spannend of een te grote 
stap om de buren zelf te benaderen is het fijn om 
buurtbemiddeling te vragen om met u mee te denken. 
Buurtbemiddeling helpt zoeken naar een 
goede oplossing, waarbij Willy benadrukt dat 
buurtbemiddeling neutraal is, niet oordeelt en dus 
geen partij kiest. Er wordt geluisterd naar beide 
partijen. Het belangrijkst is om een oplossing te vinden 
waarmee men verder kan en als buren prettig naast of 
bij elkaar in de buurt te kunnen blijven wonen. 

HOE GAAT HET IN Z’N WERK;
U belt/appt/mailt naar Willy Afman (zie 
contactgegevens hieronder). Ze vraagt 2 vrijwilligers 
of zij in deze zaak willen bemiddelen. Deze vrijwilligers 
nemen binnen 2 dagen nadat Willy hen heeft 
geïnformeerd contact op met “de aanvrager”. In totaal 
duurt het ongeveer een week voordat de aanvrager 
weer contact heeft met buurtbemiddeling. Hiervan 
hoeven de buren door u niet op de hoogte gebracht te 
worden. 

Na het eerste gesprek gaan de vrijwilligers (altijd met 
z’n tweeën, en man en vrouw)  naar de buren om ook 
daar het verhaal te horen. De bemiddelaar doet niets 
wat de aanvrager niet wil, alles gaat in goed overleg.
Het uiteindelijke doel is dat er begrip ontstaat voor 

elkaar en de relatie tussen buren verbeterd wordt. 
Natuurlijk wordt er door alle partijen gewerkt aan 
oplossing van het probleem. Is een probleem op deze  
manier niet op te lossen dan kan buurtbemiddeling u 
op weg helpen naar andere instanties die meer kunnen 
doen. Soms is het 
niet eens nodig dat 
buurtbemiddeling 
naar de buren gaat, 
maar volstaat een 
gesprek waarin 
de aanvrager 
voldoende 
handvatten krijgt 
om dan zelf het 
gesprek met de 
buren aan te gaan.

De hulp van 
buurtbemiddeling 
is gratis en de vrijwilligers hebben 
geheimhoudingsplicht.

Wilt u zelf buurtbemiddelaar worden?
Er is vraag naar meer, nieuwe vrijwilligers, dus van 
harte welkom!

Iedereen kan bemiddelaar worden, leeftijd of opleiding 
maakt niet uit. Wat er wel voor nodig is, is oprechte 
interesse in mensen, kunnen luisteren, rustig zijn, 
er tijd in willen steken, niet oordelen en zelf geen 
oplossingen willen bedenken. Als bemiddelaar werk 
je niet in je eigen dorp en word je niet ingezet bij 
mensen die je kent. Je krijgt een opleiding die bestaat 
uit een driedaagse training, er is 1 keer per maand een 
intervisiebijeenkomst en 1 keer per jaar een thema 
training.

Contactgegevens;
Willy Afman 
06 12813261
buurtbemiddeling@sednaemmen.nl

De folders van buurtbemiddeling zijn af te halen bij de 
Dorpshoeve, huisarts, fysiotherapie Barla| Hoff

BUURTBEMIDDELING 
EMMEN2021
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De schrijver van onderstaand verhaal 
is benieuwd of geraden wordt over 
welke familie dit gaat. U kunt het 
melden bij een van de familieleden, 
ook wij zijn benieuwd! 

Tijdens het ruimen van ons ouderlijk 
huis kwamen we van alles tegen en 
daarbij kwamen ook de belevenissen 
weer naar boven. In de kelder staan 
al jaren nog 58 weckflessen met 
gummi ringen en metalen klemmen 
keurig in het gelid. Onze moeder 
was er dagenlang verhit mee bezig 
geweest.Eerst het koken van de 

inmaakringen en weckpotten 
daarna de glazen potten vullen met 
voorgekookte appelmoes, pruimen 
kersen, sperziebonen, snijbonen, 
wortels en erwten etc. Tot slot de 
weckpotten vacuümtrekken.
De bijzondere vruchten werden 
gebruikt voor taart en vla.

Zo ging moeder op een middag 
bramen plukken in Duitsland. Ze was 
weg en bleef weg. Vader stond al 
voor het raam te kijken waar ze toch 
bleef. Toen ik thuis kwam vroeg hij 
“ga haar eens zoeken”.  Ik stapte in 

de auto, het begon al te schemeren.
Op mijn manier ben ik niemand 
tegen gekomen en ik was al bijna in 
Anna -Veen,  niets te vinden.

Maar op de terugweg zag ik iemand 
op de fiets, zag eruit als een zwerver, 
haren wild om haar hoofd, blauwe 
mond en gaten van de bramen in de 
kousen.

De kleding zag er niet uit, toen ik 
dichtbij kwam bleek het mijn eigen 
moeder te zijn. “Moeder, ik herken 
je niet,  ben je net ook al voorbij 
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gereden”. “Dag jongen, zoek je me 
? hoe laat is het?” was het nuchtere 
antwoord.

“Moet je eens kijken in de fietstas, 
helemaal vol met bramen die gaan 
in de weck.
Daar kun je mooie taartbodems 
van maken”. Mijn antwoord was 
wat minder enthousiast:”Ga eerst 
maar mee naar huis, want vader 
staat al wel  twee uur voor het raam 
ongerust te zijn”. 
 
Wat je dan ook weer voor je ziet hoe 
we vroeger gewassen werden. Een 
douche hadden we toen nog niet.
Samen met je broertjes en zusjes op 
zaterdagavond in de tobbe. Je werd 
gewassen met groene- of Sunlight 
zeep. Om de beurt in de teil en als je 
als laatst aan de beurt was had het 
water dezelfde kleur als degene die 
er instapte.

Daarna opblijven, met natte haren 
en een warme kop thee Swiebertje 
kijken. En dan met een lepel 
levertraan naar bed.
 
Maandag wasdag. Moeder moest ‘s 
morgens  eerst water koken voor de 
was, als het water kookte was ook 
de tijd dat de bakker voorbij kwam 
, hij moest dan helpen water in de 
wastobbe te gooien, dat kon moeder 

niet alleen .
 
Wat ik mij ook kan herinneren is dat 
de kleding van opa, oma en oom en 
tante en kennissen werden vermaakt 
voor ons, de kinderen bij kleermaker 
Tallen aan de Europaweg in het 
centrum. 
Aaltje Tallen was de oudste 
supporter van Schoonebeek 4. Op 
haar hoge leeftijd was ze bij alle 
thuiswedstrijden aanwezig. En als 
er geslacht was bij ons thuis werd 
er een stukje vlees naar de familie 
Tallen gebracht.

Bij het avondeten kregen we als toetje 
melk met beschuit en een beetje 
suiker en hielden we onderling een 
wedstrijd wie de grootste beschuit 
kon maken, die kreeg een extra 
schep suiker.

Bij ons thuis werd vroeger veel 
verbouwd op het land. De dikste 
bieten en aardappels had volgens 
mijn vader hijzelf altijd, hij pronkte 
er altijd mee tegenover familie en 
kennissen.

Als de bieten van het land moesten 
was de wagen wel heel hoog 
opgestapeld. Eerst de buurt in of 
familie vragen of ze nog een paard 
met wagen over hadden.

Een keer had pa een paard geleend, 
het paard trok wat hij kon maar er 
kwam geen beweging in de wagen 
met bieten. Toen de halve vracht 
eraf gehaald, en wij met zijn allen 
drukken. Na een uur kwam er 
beweging in. 

Bij andere werkzaamheden kwam 
er natuurlijk een ander paard, maar 
tussen de middag, als het paard in de 
wei stond te grazen werd het geen 
trekpaard maar een springpaard. 
Het dier sprong over de afrastering 
en in galop de Europaweg over en 
naar huis. Vader moest hem weer 
met de  fiets  terughalen.
 
Op zondagmorgen na de kerk  ging 
pa een pilsje pakken bij het café in 
de buurt en dat liep wel eens uit de 
hand. En op zondagmiddag zei ma 
“haal die kerel eens op, we moeten 
eten. De broers of zwagers die nog 
thuis zaten lieten zich dat geen 
twee keer zeggen. Het was nog lang 
gezellig.
Als we lekker in de zon zaten en  
buurman René Lelieveld van Café 
de Ja-knikker had ons gezien, dan 
kwam hij, netjes met slipjas en 
dienblad vol met bier en fris voor 
de dames en heren en voor oma een 
advocaatje en de kinderen snoep.            
                                                                
Dan zei hij: Rondje van de zaak!
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T U S S E N  B E E K
E N  V E E N
TOT HET LAATSTE MOMENT BLEEF SPANNEND OF DE INFOR-
MATIEAVOND OVER DE BUFFER-ZUID OP DINSDAGAVOND 10 
MAART DOOR KON GAAN. WAT WE TOEN NOG NIET WISTEN, 
IS DAT OP 12 MAART WERD AFGEKONDIGD DAT VANWEGE CO-
VID-19 ALLE BIJEENKOMSTEN MET MEER DAN HONDERD PER-
SONEN ZOUDEN WORDEN VERBODEN. OOK WAS HET VOOR 
ONS SPANNEND OF DE INWONERS VAN NIEUW-SCHOONE-
BEEK ZOUDEN KOMEN OM HUN IDEEËN OVER DE BUFFERZONE 
TE DELEN. GELUKKIG DEDEN ZE DAT! EN IN GROTE GETALE, 
ER KWAMEN ZO’N 100 PERSONEN BIJEEN IN DE PRACHTIGE 
NIEUWE ZAAL VAN DE DORPSHOEVE

We waren benieuwd of ons 
interactieve idee met zo’n grote 
groep haalbaar zou zijn, en het 
allerbelangrijkste: of iedereen zijn 
of haar wensen en dromen zou 
kunnen delen. Maar zeker ook of 
iedereen zijn kritische punten kwijt 
zou kunnen.

INTERACTIEVE AVOND
Na een korte toespraak van Nienke 
Houwing (voorzitter van de Bestuur-
scommissie Bargerveen-Schoo-
nebeek) en een korte presentatie 
door Bert van Guldener (secretaris 
van de Bestuurscommissie) werd 
er gewerkt! In groepjes werden 
ideeën uitgewerkt en vervolgens 
konden de groepjes hun invulling 
van de buffer invullen op een grote 
landkaart. Daarvoor konden voor-
gedrukte kaartjes worden gebruikt, 
maar ook overige ideeën konden in 
de gereedstaande bussen worden 
gedaan.

UITKOMSTEN
Wanneer we het overzicht van wat 
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T U S S E N  B E E K
E N  V E E N

de groepen hebben ingevuld door-
nemen zien we een aantal zaken 
duidelijk terug. Horeca en recrea-
tie zien de meeste groepen aan de 
kant van de Kerkenweg. Ook is er 
een groep geweest die dit gebied 
aanwijst voor het kweken van Wil-
gengrient, Veenmos en Azolla. 
Ook in het middendeel zien we 
dat recreatie-eilandjes, allerlei 
vormen van vakantiehuisjes 
en een visvijver vaak worden 
genoemd. Het deel aan de Duitse 
grens wordt door veel groepen 
aangewezen als rustgebied. Twee 
groepen noemden hier de Smart 
Flower (een soort bloem met 
zonnepanelen), Azollakwekerij, 
veenmoskwekerij en thermische 
energie uit oppervlaktewater. 
Belangrijke signalen die ook 
zijn gegeven: het gebied moet 
openbaar toegankelijk blijven, 
en geen grootschalige horeca 
en recreatie (bungalowpark). 
In het nieuwsbericht van de 
Bestuurscommissie van 24 maart, 
is door Nettie Aarnink, lid van 

de Bestuurscommissie namens 
het Waterschap Vechtstromen 
opgenomen dat haar uit de 
gesprekken de volgende zaken zijn 
bijgebleven: “Sleutelwoorden uit 
het gesprek waren bijvoorbeeld: 
oog voor kwaliteit, rust, genieten, 
ommetjes, fietspaden, veenwater, 
contact met Duitsland, recreatieve 
voorzieningen, maar geen 
massatoerisme en ook Nieuw-
Schoonebeek moet er beter van 
worden”.

Net als de Bestuurscommissie, 
kijken wij ook heel tevreden terug 
op een avond vol enthousiasme 
en betrokkenheid van alle 
aanwezigen.

HOE NU VERDER?
De Bestuurscommissie is bezig 
met het uitwerken van de 
volledige uitkomst van de avond 
en met een marktconsultatie om 
op deze manier op zoek te gaan 
naar een partij die de bufferzone 
gaat aankopen. Wij als stichting 

Tussen Beek en Veen blijven 
deze ontwikkelingen volgen en 
hebben regelmatig contact met 
de Bestuurscommissie. Uiteraard 
houden wij jullie ook op de 
hoogte via dit forum en via onze 
Facebookpagina.

INFORMATIE?
Wilt u naar aanleiding van de 
interactieve avond nog iets kwijt 
aan onze stichting? Of heeft u 
anderszins iets wat u met ons wilt 
bespreken? U kunt ons bereiken via 
onze Facebookpagina (Tussen Beek 
en Veen) of via ons e-mailadres: 
tussenbeekenveen@outlook.com. 

Eén van de werkgroepleden aans-
preken kan natuurlijk ook altijd. 
Dit zijn Jos Fischer, Jacques Sche-
pers, Tanja Schepers, Arjan Scher-
pen en Truus Wubbels.



Op 2 februari vond er in het Fletcher 
hotel in Roden de castingdag plaats 
van de Miss Beauty of Drenthe 
verkiezing. Na een vrij lange rit was 
ik al vroeg aanwezig samen met 
mijn vriend en keek ik rond naar de 
vele dames. Meer dan 100 meiden 
hadden zich opgegeven, in de hoop 
om in de finale te mogen staan van 
de Miss Teen of Drenthe (15-18 jaar) 
of Miss Beauty of Drenthe (19-27 
jaar).

Enkele weken hiervoor ontving ik 
een mail van de organisatie dat ik was 
geselecteerd om naar de voorrondes 
te komen. Ik twijfelde. Ondanks dat 
ik regelmatig fotoshoots doe en 
catwalks loop, had ik er nooit over 
nagedacht om mee te doen aan een 
missverkiezing. Er bestonden toch 
best wat cliché verhalen hierover 
en ik vond het absoluut niets voor 
mij. Maar toch trok het mij ook wel 
weer aan.

In mijn bedrijf: Help with Horses 
probeer ik zoveel mogelijk mensen 

te helpen door middel van coaching 
en begeleiding. Dus waarom zou ik 
deze kans dan niet aangrijpen om 
nog meer mensen te inspireren en 
motiveren? Om te laten zien dat, 
ongeacht wat je hebt meegemaakt 
of hoe je er uitziet, je trots mag zijn 
op wie je bent en waar je nu staat en 
dat je dit best aan andere mag laten 
zien!

Dus daar zat ik dan, tussen alle 
nerveuze meiden, te wachten. De 
eerste ronde was een voorstelronde. 
Met twee andere meiden ging ik als 
laatste groep de ruimte in, waar de 
jury tegenover mij zat. Voormalige 
missen, organisatie, fotografen, 
allemaal waren ze benieuwd wat 
ik zou zeggen. Nadat ik mijzelf had 
voorgesteld, kreeg ik een aantal 
vragen, mochten we de ruimte 
verlaten en ons klaar maken voor de 
volgende ronde: de bikinironde.

Tja, de bikinironde is nogal wat. Veel 
mensen zien het als een vleeskeuring, 
dat vrouwen alleen maar worden 

beoordeeld op uiterlijk en lichaam. 
Natuurlijk voelt het in het begin ook 
wel zo. Je staat er toch met z’n allen 
in een rij te wachten om aan de jury 
te laten zien hoe mooi je bent in een 
bikini.

Maar toen het eenmaal zover was, 
voelde het toch totaal anders. Het 
gaat er niet om hoe slank of gespierd 
je bent. Het gaat erom dat je mooi 
bent zoals jíj bent, dat jij trots bent 
op je lichaam en dat je dit kunt laten 
zien. En vooral: dat je plezier hebt! 
Dus ik kan wel zeggen dat ik de 
onzekerheid snel liet varen en vol 
overtuiging de catwalk liep!

De laatste ronde was een 
vragenronde, in het Engels. Vele 
meiden waren hier het meest 
nerveus over, omdat Engels niet 
voor iedereen een makkelijke taal 
is. Zeker als je af en toe vragen 
voorbij hoorde komen, kon het toch 
best even spannend zijn. Gelukkig 
heb ik zelf geen moeite met Engels 
spreken en kreeg ik een vraag waar 

MISS BEAUTY OF DRENTHE 
2020/2021

Foto: Eling Homminga en Martin Bierman (Photofab)
Foto: Eye of the Wolf Fotografie

16 |HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 10 / EDITIE 3 



ik duidelijk antwoord op kon geven. 
Na de drie rondes was het zover, de 
uitslag. 

Na lang wachten stond de jury al 
klaar om alle finalisten bekend te 
maken. De eerste 18 finalisten van 
Miss Teen of Drenthe waren bekend 
gemaakt. Toen kwam mijn rubriek. 
Ik was overtuigd dat ik niet door 
zou gaan, maar toen werd toch mijn 
naam geroepen.  Ik liep naar voren 
om mijn sjerp te ontvangen en toen 
was het officieel: ik ben finalist 
van de Miss Beauty of Drenthe 
verkiezing!

Na deze casting dag volgde er 
gelijk een programma voor de 
daaropvolgende weken. We kregen 
een fotoshoot om onze stemfoto’s 
te maken, we kregen catwalk 
trainingen, Social Media training en 
we leerden elkaar ontzettend goed 
kennen. Het is fantastisch om met 
zo’n grote groep meiden ons samen 
in te zetten voor hetzelfde doel!

Buiten de trainingsdagen konden we 
ook direct aan de slag met alle andere 
zaken die erbij komen. Je moet 
natuurlijk een prachtige jurk vinden 
voor de finale en je voorbereiden op 
de onderdelen van de finale. En nu 
er op de deelnemers gestemd kon 
worden, is het natuurlijk belangrijk 
om jezelf goed te promoten.  Maar, 
nog belangrijker, iedere finalist is 
ook ambassadeur geworden van de 
LINDA.Foundation. 

De LINDA.Foundation zamelt geld 
in om gezinnen te helpen die het 
financieel moeilijk hebben. Op 
deze manier kunnen zij ook leuke 
cadeautjes kopen voor de kinderen 
of op stap gaan met het gehele gezin. 
Het is natuurlijk prachtig om voor 
dit goede doel geld in te zamelen en 
op deze manier gezinnen te helpen 
die het niet altijd even gemakkelijk 
hebben. 

Normaal gezien zou de finale 10 
april plaats vinden in Hoogeveen. 
Als ik in deze finale een titel zou 
behalen, maak ik kans op de titel 
“Miss Beauty of Drenthe” of “Miss 
Intercontinental Drenthe”. Als ik 
één van deze titels behaal, dan ga 
ik automatisch door als finalist voor 
Miss Beauty of the Netherlands.

Helaas zijn alle evenementen tot 1 
september verboden vanwege de 
corona crisis. Niemand weet hoe 
lang we nog in deze crisis zitten en 
hoe vaak dit verbod nog verlengd 
zal worden. De organisatie van de 
missverkiezing stond dan ook voor 
vele moeilijke keuzes. Eerst moesten 
ze noodgedwongen besluiten om 
de resterende trainingsdagen én 
de finale te cancelen, maar ze 
moesten ook hard nadenken over 
het verdere verloop in dit jaar. 
Moeten ze toch een nieuwe datum 
vast zetten met het risico deze weer 
te cancelen, of kunnen ze beter de 
hele missverkiezing stopzetten?

Gelukkig is voor de laatste optie niet 
gekozen, maar hebben ze besloten 
om de finale naar volgend jaar te 
verplaatsen. Zo kan iedereen nóg 
langer genieten van dit traject en 
vooral genieten van de finale!

Waar ik dus met enige onzekerheid 
dit traject in stapte, is alles eigenlijk 
een beetje op z’n kop gegaan. In 
plaats van 3 maanden, zit ik nu een 
jaar in dit traject. En vind ik het erg? 
Absoluut niet!

Ik merkte dat ik in het begin 
ook het standaardbeeld had van 
missverkiezingen: een vleeskeuring, 
uiterlijk belangrijker dan het 
innerlijk, en misschien zelfs een 
beetje nutteloos. Maar sinds ik er 
zelf in zit, is het allesbehalve cliché.

Een missverkiezing is niet alleen 
maar gericht op uiterlijk, op beauty 
en glitters.  Het richt zich juist op 
het ontwikkelen van jezelf. Je krijgt 
de kans om te leren, om te groeien, 
om nieuwe dingen te ontdekken.  
Je krijgt de kans om jezelf in te 
zetten voor anderen, om anderen 
te inspireren en motiveren. Het is 
gericht op plezier, teambuilding, 
avonturen beleven, je grens te 
verleggen. En het mooiste van alles, 
is dat je dit niet alleen hoeft te doen. 
Je doet dit allemaal met elkaar!

Yacintha den Braven
26 jaar
Finalist Miss Beauty of Drenthe
Nieuw-Schoonebeek

Foto: Eling Homminga en Martin Bierman (Photofab)Foto: Eye of the Wolf Fotografie
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Mijn naam is Agnes (Aggie) Ahlers, 
geboren op 9 april 1947 in Nieuw 
Schoonebeek. Ik ben een doch-
ter van Harm Ahlers en Adelheid 
Ahlers. Samen met zes zussen en 
twee broers ben ik opgegroeid aan 
de Europaweg 220b. 

Op mijn zeventiende overleed mijn 
moeder toen ze nog maar 43 jaar 
was, veel te jong. Deze gebeurtenis 
had uiteraard veel impact op ons 
gezin. Mijn vader, die er alleen voor 
kwam staan heeft zich er achteraf 
goed doorgeslagen. Ook overleed 
mijn broertje Bennie aan een nier-
ziekte op zijn veertiende. Mijn vader 
is in 1984 overleden.

In 1972 ben ik getrouwd met Jan 
Tienstra. Omdat Jan bij de politie in 
Wijk bij Duurstede werkte zijn we 
daar heen verhuisd. Door het werk 
van Jan zijn we in de loop van de ja-
ren vaak verhuisd. Zo hebben we in 
Maasbergen, Pesse, Oosterhesselen 
en Gees gewoond. Wij hebben twee 
zonen en een dochter en vier klein-
kinderen in de leeftijd van 9 tot 18 
jaar.

Toen we in Gees kwamen wonen 
hebben we voor mij een paard en 
voor onze dochter een Welsh ponny 
gekocht. Met deze pony zijn we later 
gaan fokken. Met deze eigen gefokte 
pony’s ben ik later marathons gaan 
lopen. Hier hebben we vele prijzen 
mee gewonnen, waaronder vier 
keer het Drents kampioenschap 
mennen. Toen wij pleegkinderen 
kregen ben ik hiermee gestopt. De 
kinderen waren de kinderen van de 
zus van Jan. Zijn zus was weduwe 
totdat ze plotseling zelf overleed. De 
kinderen waren op dat moment vier 
en tien jaar oud.

Het fokken van Welsh pony’s doen 

we nog steeds met veel plezier en 
succes. Inmiddels hebben we 4 
goedgekeurde hengsten.

In 1993 hebben we een boerderij in 
Meppen gekocht die we helemaal 
hebben gerestaureerd. 

Vijftien jaar geleden kwam ik zonder 
werk te zitten. Omdat het op mijn 
leeftijd moeilijk was om een nieuwe 
baan te vinden hebben we beslo-
ten om een schuur bij de boerderij 
om te bouwen tot theeschenkerij. 
Dit deden we samen met onze kin-
deren. Dit werd een groot succes. 
Vanaf mei t/m oktober hadden we 
het ontzettend druk. Ik heb in die 
vijf maanden ongeveer 350 taarten 
gebakken. In de eerste jaren deed ik 
dit alleen, maar vanaf Jans pensioen 
in 2011 zijn we dit samen gaan doen. 

Het zomerhuisje die ook bij de boer-
derij staat hebben we omgebouwd 
tot galerie en atelier. Dit was mooi 
te combineren met de gasten die 
voor de theeschenkerij langskwa-
men. 

Toen de kinderen uit huis waren 
ben ik gestart met tekenen en 
schilderen. Ik heb eerst een 
aantal jaren les gehad bij AKE in 
Emmen en vervolgens les gehad 
van diverse leraren in het land. 
Twee jaar geleden ben ik gestart 
met een vierjarige opleiding bij de 
Academie Art Partout in Deventer. 
Afgelopen jaar werd ik door de de 
directeur benaderd of ik zelf les zou 
willen geven in een dependance 
in Emmen. Inmiddels geef ik daar 
met veel plezier les aan vijf groepen 
met enthousiaste cursisten. Ook ga  
ik al vijf jaar elke zomer een week 
in Nordhorn beeldhouwen bij een 
bekend kunstenaarsechtpaar. Wij 
werken daar vooral met Bentheimer 
zandsteen. Mijn andere hobby’s 

zijn quilten, lezen, wandelen, 
fotograferen en verre reizen met 
Jan.

Sinds een aantal jaren ben ik 
coördinatrice van stichting 
BreiBoezem. Wij breien gratis 
boezems voor vrouwen die een 
borstamputatie hebben ondergaan. 
Voor informatie kun je altijd mailen 
naar: breiboezem@gmail.com

Ik schilder ook nog mee aan de 
Nachtwacht van Emmen. Wij maken 
de Nachtwacht op ware grootte na in 
het oude dierenpark (het Rensenpark) 
in Emmen. Wij zijn daar bezig met 
ongeveer 40 vrijwilligers. Nu ligt het 
even stil door Corona, maar normaal 
ben ik daar op zaterdagmiddag te 
vinden. Ze hebben daar ook een 
tentoonstelling in hetzelfde gebouw 
met  werken van alle vrijwilligers. 
Om de drie maanden richten wij 
weer een nieuwe tentoonstelling 
in. Van mij staan er nu hoofdzakelijk 
beelden. De volgende keer weer 
schilderijen. Normaal zijn we open 
van donderdag t/m zaterdag en op 
koopzondagen.

Gezien onze leeftijd hebben we 
twee jaar geleden besloten om 
de boerderij/theeschenkerij te 
verkopen. Bij de boerderij stond 
nog een grote rietgedekte Saksische 
schuur. We kregen van de gemeente 
toestemming om deze schuur te 
slopen en er een energieneutrale 
schuurwoning voor in de plaats te 
bouwen. Hier zijn we inmiddels mee 
begonnen. Ook in dit huis krijg ik 
uiteraard een mooi atelier zodat ik 
mijn hobby’s kan blijven voortzetten.
Jullie zijn natuurlijk allemaal welkom 
maar liever niet allemaal tegelijk.

Lieve groetjes van Agnes en Jan.

GROETEN VANAgnes Ahlers
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Uitverkocht!!!!!! 

De Bingo is 
verplaatst van   
15 mei naar 9 
oktober 2020   

Dezelfde 
voorwaarden 

dezelfde 
gezelligheid. 
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In 2018 hebben wij een Whatsapp 
buurtpreventie aangemaakt, omdat 
er in onze buurt dingen gebeuren 
die we liever niet hebben. Het 
geeft ook een veilig gevoel dat je 
een beetje op elkaar let en op de 
buurt. Op de jaarvergadering werd 
gevraagd of er preventieborden aan 
het begin en aan het eind van de 
buurt geplaatst konden worden.

In september 2019 hebben 
wij een mail gestuurd naar 
Dorpsbelangen met de vraag of 
zij borden konden regelen voor 
buurtpreventie. Eerst hebben wij 
bij de gemeente gevraagd hoe 
we aan borden konden komen , 
maar die adviseerde om het via 
Dorpsbelangen te regelen.

In december weer contact gehad 
met Dorpsbelangen en in januari 
kregen wij goedkeuring om de 
borden te bestellen.

De provincie Drenthe gevraagd 
om toestemming voor plaatsen 
van de borden en die zagen geen 
bezwaar. Op 22 februari hebben wij 
de preventieborden geplaatst, iets 
groter dan normaal omdat hier hard 
gereden wordt.  

Sinds juni 2018 hebben wij in de 
buurt Whatsapp buurtpreventie. 
In het kader hieronder een aantal 
meldingen vanuit onze groepsapp.

Onze ervaring is als je app goed 
gebruikt voor calamiteiten en niet 
voor flauwekul deze zeer effectief 
is en aan te raden voor andere 
buurten. 

Wij willen Dorpsbelangen bedanken 
voor de financiële bijdrage en de 
provincie voor het leveren van een 
nieuwe paal.

Buurtvereniging.
Oude Tol West

OUDE TOL WEST
PLAATST BUURTPREVENTIE BORDEN

Op 13 juni een melding dat een Duitse auto kinderen achtervolgd naar school Politie 
gewaarschuwd en die heeft het verder afgehandeld.

10 september dat de brandweer een oefening in de buurt houdt dus geen paniek.

7 februari dierenambulance heeft dode kat meegenomen een kater rood met wit lag in de 
berm.

5 april 2 loslopende paarden op de Europaweg, eigenaar is onderweg

26 april van wie is deze hond aangelopen bij Geert en Nanky.

2 mei van wie is deze witte kip af te halen bij Diny.

19 juni  een melding dat er geschoten word vanuit een auto op Koelveen.

1 juli een bermbrand op Koelveen brandweer ter plaatse.

14 juli wandelaar ontdekt wietplantage in het NAM bosje Politie ingelicht en die heeft de 
planten verwijderd.

10 augustus wie mist een schildpad loopt bij Peter in de tuin.

8 september loslopende schapen op de Europaweg.
7 november om 04.30 uur loopt iemand hier huizen te filmen politie is op de hoogte.

30 januari dode poes met halsband hoek van de Dordseweg  de Martha zegt die is van ons 
ik haal hem op.

Buurtbewoner meldt dat er een ras kat bij hem is aankomen lopen, eigenaar is blij omdat 
ze hem al een tijdje mist.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Gelukkig kent Nieuw Schoonebeek 
veel vrijwilligers die zich belange-
loos inzetten voor verschillende 
verenigingen om de boel mede 
draaiende te houden. Eén daarvan 
is Jan Blaauwgeers en het heeft de 
koning behaagd om hem een ko-
ninklijke onderscheiding te geven, 
lid in de orde van Oranje Nassau.’

Helaas ging het, zoals met vele 
andere activiteiten door de Corona 
crisis, anders dan anders. Worden 
de onderscheiden mensen normaal 
gesproken met een smoesje naar 
de Grote Kerk in Emmen gelokt, 
dit jaar was het zaak om Jan die 
ochtend thuis te houden. En dat valt 
niet mee, dat thuis houden, want hij 
is erg druk met alle vrijwillige taken 
die hij op zich genomen heeft. Toch 
heeft zijn dochter het voor elkaar 
gekregen dat Jan op vrijdagochtend 
24 april in de buurt van de telefoon 

zat. “En ja”, zei Jan, “dan gaat de 
telefoon en dan heb je de burge-
meester Erik van Osterhout aan de 
lijn die je vertelt dat het de koning 
heeft behaagd”…

Hij was erg verrast, hoewel hij, 
maar dat is natuurlijk achteraf, het 
wel raar vond dat m.n. zijn broer 
Toon zulke rare vragen stelde de 
afgelopen tijd:  hoeveel tijd hij ei-
genlijk kwijt was aan het controle-
ren van de vele vogelbakken in Zuid 
Oost Drenthe en hoe vaak hij bij de 
kerk en kerkhof is, om gras te maai-
en, het kerkhof te onderhouden en 
andere hand- en spandiensten zoals 
deze week nog het Maria beeld voor 
in de kerk te zetten. ”wat maakt jou 
dat nu uit” dacht hij, maar nu valt 
het dus op z’n plek en kan Jan er 
alleen maar blij mee zijn. Het is een 
mooie en fijne waardering voor het 
werk dat hij, weliswaar vrijwillig, 

maar zeker niet vrijblijvend doet 
voor de kerk, Natuurvereniging het 
Stroomdal en de vogelvereniging.

Hij doet het graag, maar het kost, 
zeker nu hij (vorig jaar 80 jaar ge-
worden en onderscheiden met een 
kerkelijke penning) ouder wordt en 
het allemaal niet zo makkelijk meer 
gaat.

In het najaar krijgt hij dan, samen 
met de andere gedecoreerde men-
sen uit onze gemeente, het lintje 
persoonlijk overhandigd door de 
burgemeester. En dan kan het niet 
anders of daar wordt een mooi 
feestje van gemaakt. Wij plaat-
sen dan uiteraard de foto van Jan 
Blaauwgeers, met lintje en de rede-
nen waarvoor hij dit lintje ontvan-
gen heeft.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JAN BLAAUWGEERS

FANCYFAIR 
De fancyfair die we georganiseerd 
hebben voor de aanschaf van 2 
duo-fietsen was een groot succes. 
Ook de sponsorloop was een zeer 
geslaagd onderdeel, ondanks de re-
gen, is er toch gelopen en een groot 
bedrag is opgehaald. Veel dank aan 
iedereen die meegedaan heeft. Er 
was veel belangstelling en er zijn 
prachtige prijzen verloot en gewon-
nen. Margreet Volkerts heeft de dag 
aan elkaar gepraat en uiteindelijk 
hebben we ruim € 3.000 opgehaald.

Samen met de bedragen die we 
van andere sponsoren ontvangen 
hebben, kunnen we nu over gaan 
tot de aanschaf van een duo-fiets. 
We zullen dit voorjaar alvast 1 duo-
fiets aanschaffen, zodat we met de 
cliënten op stap kunnen gaan. Onze 
wens is twee duo fietsen omdat het 
gezelliger is met een aantal mensen 
tegelijk te fietsen.

FIETS OOK VOOR HET DORP 
We willen de fiets graag ook laten 
gebruiken door de mensen die in 
het dorp wonen. Dit kan op momen-
ten dat we de duo fiets niet gebrui-
ken. Het is bedoeld voor mensen die 

niet zelf kunnen fietsen maar wel 
samen met een mantelzorger. Dat 
zullen we doen onder een aantal 
voorwaarden: zoals reserveren en 
netjes achterlaten. 

Zodra de fiets aangeschaft is laten 
we dit weten.

HET CORONA VIRUS 
Ook dagcentrum De Beek en de 
Zwarte Racker hebben het zwaar 
onder het corona-virus. Het virus 
heeft in het dagcentrum veel sporen 
nagelaten en in de Zwarte Racker 
was 1 bewoner besmet. Deze be-
woner is nu coronavrij en er is  nu 
niemand meer besmet in de Zwarte 
Racker.

We hebben het dagcentrum al moe-
ten sluiten vanaf 13 maart jl. en we 
hopen binnenkort voor de mensen 
die de dagopvang het hardst nodig 
hebben geleidelijk weer open te 
gaan.

In de Zwarte Racker is nog steeds 
geen bezoek toegestaan en pro-
beren we op allerlei manieren de 
communicatie  tussen de familie en 
de bewoners op een andere manier 

vorm te geven. Veel zieke medewer-
kers heeft er toe geleid dat de druk 
op de andere medewerkers groot 
was.

Alle mensen in de zorg verdienen 
een groot applaus.

Z O R G V O O R Z I E N I N G  D E  Z W A R T E  R A C K E R
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NIEUWS VANUIT 
DORPSBELANGEN
• Whatsapp buurtpreventiebordjes 
(zie artikel elders in deze editie). Wilt 
u dit voor uw buurt, vraag het aan bij 
dorpsbelangen.

• Verkeerscontrole; er wordt (m.n.  buiten 
de bebouwde kom en ’s nachts) te hard 
gereden. Tijdens de jaarvergadering 
werd gevraagd of er actie ondernomen 
kan worden, door bijv. controle of het 
plaatsen van radarcontrole bordjes. 
De wijkagent zal er aandacht aan te 
besteden.

UIT DE JAARVERGADERING 
DD 10 MAART 2020;
Opmerkingen n.a.v. de notulen van de 
jaarvergadering 2019;
• Geldbrengservice van de Rabobank; 
Om dit te regelen moet er een gesprek 
aangevraagd worden bij de Rabobank. 
Het is alleen mogelijk voor leden van 
deze bank.

• Wateroverlast bebouwde kom;
Dit wordt voortdurend gemonitord, dit is 
in te zien via :
grondwaterstandnieuwschoonebeek.nl
Om de wateroverlast zoveel mogelijk te 
voorkomen zijn de sloten schoongemaakt 
en de drainages bekeken. Ook is er vanuit 
de gemeente “huisbezoek” uitgevoerd 
om de stand van zaken op te nemen en 
aan- en opmerkingen van bewoners mee 
te nemen. Vanuit Nieuw Schoonebeek 
monitort Jo van der Laan, hij houdt 
ook de peilbuizen in de gaten en geeft 
bijzonderheden door.

Nachtverlichting. Tijdens jaarvergadering 
werd opgemerkt dat het op sommige 
plekken te donker en daardoor 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dit 
wordt meegenomen in de evaluatie door 
de commissie).

IN HET UITVOERINGSOVERLEG MET DE 
GEMEENTE:
(namens Dorpsbelangen neemt Anneke 
Bos deel aan dit overleg)
• Wateroverlast bebouwde kom; dit wordt 
standaard meegenomen in het overleg.

•Het voetpad tussen de pastorie 
en de basisschool is erg slecht. De 
centrumvernieuwing staat gepland 
voor dit najaar, wellicht kan er eerder 
aandacht besteed worden aan dit deel.

SPELWEEK
Helaas kan de spelweek dit 
jaar niet doorgaan i.v.m. 
het coronavirus... 

Voor de spelweek hebben 
wij meldingsplicht bij de 
gemeente. Zoals bekend 
geworden is hier een 
verbod op tot 1 september, 
daarom mag en kan er 
in de schoolvakantie 
geen spelweek worden 
gehouden. 

Blijf gezond & hopelijk tot 
volgend jaar!

Groetjes de werkgroep
Spelweek Weiteveen/
Nieuw-Schoonebeek

DORPENZORG
HET NOABERHUUS 
HELPT OOK TIJDENS DE 
CORONACRISIS.
Nederland ligt bijna geheel 
plat door de Coronacrisis. 
Hierdoor kunnen onze oudere 
medemensen en ook mensen 
met een verminderde weerstand 
erg veel hinder ondervinden, ze 
mogen of kunnen het huis niet 
meer uit voor bijvoorbeeld de 
boodschappen of het halen van 
medicijnen. 

De beheerders van de 
Noaberhuuzn zijn telefonisch 
en per mail bereikbaar om 
hulpvragen aan te nemen en deze 
uit te zetten. Zij zijn momenteel 
door de coronacrisis echter nog 
afhankelijker van vrijwilligers die 
zich juist nu in willen zetten om 
deze groep mensen te helpen. 

We hebben het netwerk om 
alle mogelijke ondersteuning 
te geven aan mensen die het 
nodig hebben, maar zoeken nu 
met spoed vrijwilligers die zich 
willen inzetten om met elkaar 
deze crisis door te komen. 

Wilt u meehelpen om onze 
ouderen en mensen met minder 
weerstand deze crisis door te 
komen, meld u zich dan aan als 
vrijwilliger bij het Noaberhuus. 
Dit kan per telefoon op nummer: 
0591-714724 

Mocht u de voicemail krijgen, 
spreek dan duidelijk uw naam 
en telefoonnummer in en wij 
bellen u z.s.m. terug. Maar 
u mag ook een mail met uw 
contactgegevens en wat u wilt/
kunt doen sturen naar: 
info@dorpenzorg.nl 

Behoort u bij de groep die wel 
hulp en ondersteuning kan 
gebruiken, meld u zich dan ook 
vooral bij het Noaberhuus aan 
zodat wij u kunnen helpen in 
deze moeilijke tijden. Ook dit kan 
via hetzelfde telefoonnummer: 
0591-714724 

of per mail: 
info@dorpenzorg.nl.

LATEN WE OMKIJKEN NAAR 
ELKAAR EN ELKAAR D O O R  
DEZE MOEILIJKE TIJD HELPEN

NIEUWS
UIT DE KERK
De kerk is tijdens de 
Corona crisis geopend op 
maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag van 14.30 – 
15.30 u voor een stil gebed, 
kaarsje opsteken bij Maria, 
of ter bezinning voor 
iedereen die er behoefte 
aan heeft.

Ook hier geldt de regel 
dat minimaal anderhalve 
meter onderlinge afstand 
in acht genomen dient te 
worden.

Drie kosters kwamen met 
dit initiatief en hebben 
toegezegd zorg te dragen 
voor deze openstelling.
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JE KUNT ER WEL EEN BOEK OVER SCHRIJVEN
GEERT VAN HESKAMPS DORUS. DAT WAS DE NAAM VAN ONS VA ZOALS HIJ BIJ 
ZIJN GENERATIE BEKEND WAS. EN DUS WERD IK VANZELFSPREKEND RIETJE 
VAN HESKAMPS GEERT, GENOEMD. NU NIET MEER, WANT DIE GENERATIE 
IS AL UITGESTORVEN EN DIE OUDE NAMEN ZIJN NIET MEER IN GEBRUIK.

COLUMN

“Oes Va” is bijna 5 jaar geleden 
overleden. Hij was toen ruim 90 
jaar oud. Hij had graag nog wat 
langer geleefd, want hij had het 
goed naar z’n zin bij ons, maar hij 
snapte ook wel, en was er ook wel 
akkoord mee, dat zijn leven bijna 
was afgelopen. Ondanks dat hij al 
zijn broers, zussen en zijn vrouw/
onze moeder had overleefd en 
twee van zijn kinderen veel te 
vroeg waren gestorven, bleef hij 
optimistisch in het leven staan.

Toen hij 90 jaar werd en wij niet 
wisten welk cadeau we hem 
moesten geven, hebben we maar 
bedacht om een boek over én 
voor oes va te schrijven.

Alle kinderen en kleinkinderen 
werd gevraagd om hun 
herinnering aan hem op te 
schrijven en met foto’s in te 
leveren. De een had wel vijf 
pagina’s vol geschreven, terwijl 
de andere een herinnering in een 
grappig gedicht had verwerkt. 
Mooie, gekke en grappige foto’s 
erbij van hem en ons en daar 
heeft onze Wouter dus een mooi 
boek van gemaakt. Een prachtig 
herinneringsboek, voor hem 
maar zeker ook voor ons en de 
kleinkinderen nu hij er niet meer 
is. 

Grote verrassing was dat er zoveel 
verschillende herinneringen 
konden zijn. Zoveel verschillende 
verhalen werden er geschreven. 
Onze Wim schreef bijvoorbeeld 
zijn herinnering aan de zomerse 
zondagochtenden waarop va, 
moe, broertje Frans en hijzelf 
altijd gingen zwemmen bij de 
Bôo en daarna een flesje Hero 
sinas kregen. Wij, de oudsten, 
lagen op dat moment thuis 
onze roes uit te slapen na 
de heftige zaterdagnacht en 
werden dan bij hun thuiskomst 

uit bed getrommeld voor het 
middageten. Tot op het moment 
dat ik zijn verhaal las, had ik nooit 
geweten dat zij jarenlang op de 
zondagochtenden niet thuis waren 
maar altijd bij de Bôo waren. 

Een herinnering die al zijn 
kleinkinderen delen is dat hij hen 
zowat allemaal stuk voor stuk leerde 
hoe je een goed een illegaal fikkie 
kunt stoken bij helder en windstil 
weer. En dat je je om niet ziek 
te worden je goed smerig moest 
maken in de modder. En uiteraard 
herinneren ze allemaal hoe je een 
kip de kop eraf kan hakken en kan 
slachten. Specialiteit van de familie. 
Zo werd het stokje doorgegeven.

De ‘kleintjes’ wisten allemaal te 
vertellen dat één koekje nooit 
genoeg was als je bij opa en oma 
op visite kwam. Maar alle zakken 
werden volgepropt, want anders at 
oma ze maar op en die had de kont 
toch al dik zat vond hij. En oma was 
het daar dan roerend mee eens.
Ik kan me daarnaast maar één keer 
herinneren dat hij echt ontzettend 
kwaad werd. En dat was op mij, 
toen ik zeventien jaar was en hem 
het bloed onder zijn nagels vandaan 
haalde. Ik zeg niet waarom, maar ik 
schaam me er nu nog voor en heb 
het dus ook niet in het boek voor 
hem gezet.

Hij gaf me goede adviezen in mijn 
pubertijd. Bijvoorbeeld dat als ik 
me dan toch wilde afzetten en 
onderscheiden van de menigte, 
beter een gat in een tafelkleed 
kon knippen en om heen kon 
hangen dan als een kuddedier net 
als mijn vriendinnen gekleed in 
vale spijkerbroeken en afgetrapte 
gympen op straat rond te hangen.
 
Hij was intelligent en troefde vaak 
ons en de kleinkinderen af als we 
samen spelletjesprogramma’s op 

tv keken.  Dus als mensen opmerken 
dat de kleinkinderen het verstand 
op de goede plek hebben, kan ik ook 
niet anders zeggen dan dat dat een 
generatie heeft overgeslagen.

De avond voordat hij kwam te 
overlijden, bij ons thuis op hetzelfde 
plekkie waar hij 90 jaar eerder 
was geboren, hing ik, met een lijf 
vol verdriet, alvast zijn nette pak 
klaar dat hij in de kist zou dragen. 
Die nacht kwam hij inderdaad te 
overlijden en de buurtzorgzusters 
die hem voor het laatst zouden 
verzorgen kwamen beschroomd 
met een bijzonder vraag. Ze vonden 
oes va gekleed in pak niet de man 
die ze kenden. Zij, en iedereen die 
hem kende, kon oes va uittekenen 
in z‘n overall. En dat was eigenlijk 
ook zo. Dus besloten we om oes va 
in z’n beste overall te begraven. En 
beste lezers, dat voelde zo goed. Dat 
je je vader kon begraven zoals hij 
was. Eenvoudig, bescheiden en niet 
mooier dan het is. Een man die een 
schat aan rijke herinneringen naliet 
en een goed mens voor iedereen was 
geweest. Daar hebben we maar mooi 
mee getroffen. Een man waar je wel 
een boek over kunt schrijven.

Riet

RIET VEENKER



Wie staat er op de foto? 
NIEUWE FOTO: 
Ook dit keer meerdere personen op de foto. Wie herkent ze?

In 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 die een exemplaar wint van onze 

exclusieve en duurzame 
“Hej’t al heurd Shopper”.

DE VORIGE EDITIE: 
Op de foto stonden: 
v.l.n.r.: Harrie Schepers, 
Eric Blaauwe, Wijnandus 
Platzer, Helgo Imming

Ook deze keer waren er 
weer veel inzendingen (21). 
Uit al deze inzendingen is 
Anita Schepers uitgeloot 
als winnaar. 

Heb je ook een leuke foto 
voor deze rubriek? Stuur 
hem gerust in!

Activiteitenkalender 
OOK EEN VERMELDING 
PLAATSEN OP DE 
KALENDER? 

STUUR JE ACTIVITEIT 
OF AGENDA NAAR 
HEJTALHEURD@LIVE.NL

GERARDUS MAJELLA SCHOOL:
OPHALEN OUD PAPIER

ST. SINT WILLEHADUS GROEP
FLESSENACTIE (OP GEPASTE AFSTAND)

GERARDUS MAJELLA SCHOOL:
OPHALEN OUD PAPIER

30 mei
26 juni
27 juni

23/24/25 juli 2020 
VOLKSFEEST 2021


