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Het is al 21 jaar een vast ge-
geven tijdens het 2e week-
end in juni; het alom be-
kende Activiteitenweekend 
voor de jeugd van de v.v. 
Schoonebeek. Dit jaar kon 
het voetbalseizoen niet wor-
den afgesloten zoals men dat 
gewend is. Door het corona-
virus verliep alles anders. Nu 
er voor de jeugd weer meer 
mogelijk is op sportief ge-
bied, heeft het jeugdbestuur 
zich gebogen over een alter-
natief. Editie 22 werd geen 
activiteitenweekend, maar 1 
dag vol met activiteiten.

Zaterdag 22 augustus was 
het dan zover. Enthousiast 
verzamelden de verschil-
lende teams zich ‘s morgens 
op het voetbalveld. Er werd 
bij verschillende spellen om 
de punten gestreden. Zo was 
er het voetbalbiljart, kratje 
schieten, penalty schieten en 
een geweldige buikschuif-
baan.

Na een gezamenlijke pauze 
met lunch ging de strijd om 
de punten verder. Er werden 
in de middag de nodige voet-
balwedstrijden afgewerkt.  
 
Als afsluiting van deze zeer 
geslaagde dag werd de bar-
becue aangestoken. Voor dit 
jaar een erg gezellige dag, 
maar hopelijk kan de jeugd 
volgend jaar weer genieten 
van een heel weekend vol 
met activiteiten.

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 December - Deadline 1 dec 
 
*Edities en deadlines onder 
voorbehoud

ACTIVITEITENDAG
JEUGD V.V.  SCHOONEBEEK

http://nieuwschoonebeek.com
http://nieuwschoonebeek.com.
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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

2021

Wegens omstandigheden kon het oorspronkelijk 
geplande volksfeest niet plaatsvinden en is deze 
verzet naar 2021.  Toch is er op de zaterdag 
van het geplande volksfeestweekend een klein 
volksfeestje gevierd.  In de middag hebben 
een ruime honderd deelnemers hun al dan niet 
elektrische rijtuig uitgelaten tijdens een fietstocht. 

In de avond kwam het volksfeest naar je toe. DJ 
Ron Buurman op een wagen afgeladen met confetti 
en decibellen al rijdend door het dorp. Volgens ons 
een groot succes. 

Nog altijd verzoeken we de deelnemers 
van de optocht die zich nog niet hebben 
aangemeld dit zo spoedig mogelijk 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

VOLKSFEEST ON TOUR

LEDEN GEZOCHT

Wie zijn wij?
Stichting Sint Willehadus houdt 
zich al sinds 1949 bezig met sport, 
spel en ander vertier voor jeugd 
van 7 t/m 19 jaar in en rondom 
Nieuw-Schoonebeek.

De stichting bestaat uit drie groe-
pen met allen hun eigen leeftijds-
categorie, namelijk:
- Welpen 7 t/m 11 jaar
- Verkenners 11 t/m 16 jaar
- Verrow’s 16 t/m 19 jaar
 
Iedere groep wordt begeleid door 
een aantal enthousiaste vrijwil-
ligers die iedere week klaar staan 
voor hun leden!
 
Zomerkamp
Zomerkamp is voor velen het hoog-
tepunt van het jaar! Elke derde 
week van de bouwvak gaan de 
Verkenners een week op kamp. De 
hele week slapen de verschillende 
teams in hun zelf gebouwde kamp. 
Elk jaar heeft het kamp een centraal 
thema. Voorgaande thema’s zijn; 
Wie is de Mol, Expeditie Robinson, 
Feestdagen en vele anderen. 

De week is volgepland met acti-
viteiten zoals kano of vlot varen, 

dropping, fietstochten, zwemmen 
etc. Waarna we elke dag afsluiten 
met een kampvuur.

De teams strijden tijdens de acti-
viteiten tegen elkaar om punten te 
verdienen en het kamp te winnen!

Winterkamp
Naast het zomerkamp gaan de Ver-
kenners in de wintermaanden op 
winterkamp. Van vrijdagavond tot 
en met zondagmiddag verblijven wij 
in een groepsaccommodatie ergens 
in het land. Natuurlijk is dit week-
end volgepland met diverse spellen 
en heel veel andere leuke bezighe-
den. Denk hierbij aan bij bosspellen, 
binnenspellen, zwemmen, etc.

Mocht het weer mee zitten wordt er 
uiteraard geschaatst en de nodige 
sneeuwpret gehouden!

Wat doen wij?
De verkenners hebben wekelijks 
een bijeenkomst in en vanuit onze 
blokhut te Nieuw-Schoonebeek. 
Hier worden allerlei leuke activi-
teiten georganiseerd! Denk hierbij 
aan; Bosspellen, speurtochten, vuur 
maken, pionieren, diverse sporten 
enz.

Binnen de groep zijn de leden op-
gedeeld in teams van dezelfde 
leeftijden. Elk team kan gedurende 
het jaar punten verdienen door 
mee te doen aan de activiteiten. 
Het team dat aan het eind van het 
jaar de meeste punten heeft weten 
te verdienen wint het seizoen en 
gaan met elkaar op winnaars avond! 

Daarnaast hebben wij jaarlijks 
meerdere grotere activiteiten en 
evenementen zoals; paasvuur, blik-
semactie, winter en zomerkamp.

Enthousiast geworden? Neem 
contact op of kom langs tijdens 
één van de bijeenkomsten!

Email: Verkenners@gmail.com
Facebook: Stichting Sint 
Willehadus, Verkenners
Telefoon: +31 6 19 84 84 18

Ben je tussen de 11 en 16 jaar oud. En lijkt het je leuk om bij de 
verkenners te komen. Dan zoeken wij jou!

De verkenners hebben op vrijdag avond van 19:00 uur tot 20:30 uur een 
gezellige bijeenkomst in de blokhut in Nieuw-Schoonebeek.

Wil je een keer komen kijken of het iets voor jou is? Kom gezellig een 
avond langs of neem contact met ons op via Verkenners@gmail.com

Tot snel in de blokhut!
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ZIE ZE VLIEGEN BOVEN
NIEUW SCHOONEBEEK

Misschien heb je ze wel eens zien rijden, van die auto’s met een ladder en een lang 
ding op het dak. Misschien heb je ook al wat geruchten gehoord: een deltavlieg-
school, in Nieuw Schoonebeek. Een wat? Hier? 

Eind vorig jaar is Delta-
vliegschool Randonaero 
Adventures neergestreken 
bij Hans Wolken in Nieuw 
Schoonebeek. Hans rea-
geerde op een oproep van 
eigenaresse Heleen van den 
Bos in het Dagblad van het 
Noorden. Het bestaande 
terrein in Zweeloo hield op, 
en omdat je voor deltavlie-
gen in Nederland best veel 
ruimte nodig hebt, was ze 
op zoek naar een flink per-
ceel grasland. Een paar keer 
proefvliegen beviel goed 
en dit voorjaar is de school 
stilletjes verhuisd naar de 

nieuwe thuisbasis aan de 
Europaweg. Het was de be-
doeling het jaar feestelijk 
te starten, maar het corona-
virus stak daar een stokje 
voor. Toch is het hoog tijd 
voor een introductie. 

Deltavliegen, wat is dat ei-
genlijk?
Vliegen als een vogel, lig-
gend in een soort slaapzak 
onder een driehoekige vleu-
gel, dat is deltavliegen. Veel 
mensen verwarren het met 
schermvliegen of parapen-
ten, waarbij je in een soort 
stoeltje een stuk onder een 

brede, matrasvormige vleu-
gel hangt. Deltavliegen zie 
je minder vaak. Het is snel-
ler, dynamischer en geeft je 
nog meer het gevoel dat je 
zelf vleugels hebt. Je vliegt 
in principe zonder motor en 
blijft in de lucht door handig 
gebruik te maken van ther-
miek. Lukt dat niet, dan daal 
je langzaam tot je weer be-
neden staat.

Maar er zijn hier toch geen 
bergen?
Klopt! En dat hoeft ook niet. 
Je kunt met een deltavlieger 
ook vliegen in de duinen, 

je door een ander vliegtuigje de 
lucht in laten slepen of starten 
met een lierkabel. Dat is de meest 
gebruikte startmethode in platte 
landen zoals Nederland. Mis-
schien heb je het wel eens ge-
zien op een zweefvliegveld. Aan 
de ene kant van het veld staat de 
liermachine, aan de andere kant 
van het veld de piloot met zijn 
of haar deltavlieger. Is de piloot 
klaar voor de start, dan geeft die 
een signaal aan de lierman, de 
bediener van de lier en in dit ge-
val ook de instructeur. Die haalt 
de kabel binnen, waardoor de 
deltavlieger opstijgt. De piloot 
stuurt netjes rechtuit, en is ‘ie 
boven dan koppelt ‘ie zelf los. De 
kabel valt naar beneden, en de pi-
loot vliegt weg. Hoe groter de af-
stand tussen de lier en de piloot, 
hoe langer de kabel, hoe hoger 
de piloot kan komen. Hoe hoger 
je komt, hoe groter de kans dat je 
thermiek kunt vinden en lang in 
de lucht kunt blijven en daarom 
zocht de school zo’n lang perceel. 

Ik heb ze anders nog nooit zien 
vliegen, hoe zit dat?
Ervaren piloten worden zo hoog 
mogelijk opgelierd. Daarvoor 
moeten ze al goed kunnen stu-
ren, en natuurlijk veilig kunnen 
starten en landen. En dat leer je 
nou juist bij een vliegschool. De 
meeste cursisten gaan dus niet 
zo hoog. De eerste dag vlieg je 
zelfs nog helemaal niet: dan doe 
je loopoefeningen in de wei. De 
dagen daarna maak je hele kleine 
hopjes, om het starten en lan-
den goed te leren. Daarna komt 
het sturen en voordat je echt 
de hoogte in gaat, ben je al een 
poosje aan het oefenen. De mees-
te activiteiten van de school zijn 
dan ook vanuit het dorp niet te 
zien. Maar soms, als de gevorder-
den vliegen, dan kun je ze boven 
de boerderijen uit zien komen!

Maakt dat geen herrie? En komen 
ze niet bij mij overvliegen?
Deltavliegen doe je zonder motor. 
Dat maakt dus geen geluid! De 
liermachine heeft wel een motor, 
en als je er vlak naast staat hoor 
je die. Die maakt minder geluid 
dan een trekker, dus dat valt best 
mee en het geluid draagt ook niet 
zo ver. Soms komt er wel eens iets 
overvliegen met een motor, maar 

dat heeft met deze vorm van vlie-
gen niks te maken. Vliegen boven 
huizen is verboden, en de piloten 
van de school blijven altijd bij het 
vliegterrein in de buurt. Enkele 
evaren piloten vliegen verder 
weg, maar ook zij houden afstand 
van huizen, wegen en vee. 

Zijn er meer plekken in Neder-
land waar ze deltavliegen?
Ja, er zijn nog een paar lierter-
reinen in Nederland. Daar vlie-
gen de clubs, met piloten die 
hun brevet al hebben. Maar hier 
in Nieuw-Schoonebeek, dat is de 
enige school die in Nederland 
lesgeeft. Het is dus nogal uniek! 
Waarom precies hier? Nou, hier 
is nog lekker veel ruimte, op de 
grond en in de lucht. En, met de 
gebiedsontwikkeling van het 
Bargerveen lijkt er wel plek voor 
wat extra recreatie. De cursisten 
komen uit heel Nederland, Duits-
land en zelfs België om te leren 
vliegen. Daarom geeft de school 
steeds een paar dagen achter el-
kaar les. De piloten logeren of 
kamperen in de buurt en hoeven 
dan maar één keer per lesblok 
zo’n stuk te rijden. In de zomerva-
kantie komen er misschien zelfs 
vliegkampen, waarbij er een week 
of langer gelest wordt. 

Hoorde ik niet iets over een uit-
zichtbult of oefenhelling?
In het weiland bij Hans leren de 
piloten starten aan de lier. Om 
ook in de bergen te kunnen vlie-
gen (en wie wil dat nou niet…) 
moeten ze ook leren starten op 
een helling. Daarvoor gaan ze nu 
naar Trier. Als er met de herin-
richting een heuvel gemaakt kan 
worden, dan kan die ook gebruikt 
worden om te oefenen met del-
tavliegen. En dan zit de school 
helemaal gebakken: alle activitei-
ten op één plek. Misschien groeit 
Nieuw-Schoonebeek nog eens uit 
tot het deltavliegcentrum van Ne-
derland!

Kan ik het ook een keertje doen?
Ja en nee. Om met de nee te be-
ginnen: zomaar een keer delta-
vliegen gaat niet, daarvoor is het 
te moeilijk. Een keer meevlie-
gen met een ervaren duo-piloot 
kan misschien in de toekomst, 
maar nu zijn die er nog niet in 
Drenthe. Daar werkt Randonaero 

Adventures wel aan. Meedoen 
met een introductiecursus kan 
wél. Die duurt 2 dagen en aan het 
eind van de tweede dag maak je, 
als het weer meezit, een paar hele 
korte vluchtjes onder radiobe-
geleiding. De introductiecursus 
staat open voor iedereen van 14 
jaar en ouder met een redelijke 
fysieke conditie. 

Dat wil ik zien!
Kom gerust eens kijken als er ge-
vlogen wordt. Maar, let wel goed 
op! Voor de veiligheid mag je 
nooit zomaar het veld op lopen. 
Veiligheid voor de piloten, voor 
jezelf én voor het vee! Volg de 
bordjes, parkeer auto of fiets daar 
waar is aangegeven en meld je 
bij een van de piloten vóór je het 
veld op loopt. Het kan zijn dat er 
een piloot startklaar staat en zo-
maar oversteken kan een ongeluk 
opleveren. 

Wanneer vliegen ze weer?
Op de website van de school staat 
de lesagenda: www.deltavlieg-
school.com. Van maart tot en met 
oktober wordt er bijna elk week-
end wel gevlogen, maar ook in het 
buitenland. Op de site vind je pre-
cies waar en vanaf hoe laat er ge-
vlogen wordt. Die info staat ook 
op Facebook en Twitter. Op het 
moment van schrijven wordt er 
helaas niet gevlogen in verband 
met het coronavirus. Of en wan-
neer het weer van start kan is nog 
onbekend, maar ook dat is te vol-
gen via de site. Kun je niet wach-
ten? Dan zijn er leuke filmpjes op 
internet te vinden, zoals die van 
piloot Jos die voor het eerst bo-
ven Nieuw Schoonebeek vliegt!

Heleen van den Bos.
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Sedna, de gemeen-
te Emmen en Dokter 
Schoonmaakorganisatie 
wilden middels een en-
quête achterhalen wat er 
volgens dorpsbewoners 
nodig is om het dorp leu-
ker, leefbaarder en mooi-
er te maken.

In het voorjaar zou er 
gestart worden met de 
enquête. De bedoeling 
was om de mensen in het 
dorp te bezoeken, de vra-
genlijsten waren klaar, 
planning gemaakt, maar 
ook hier gooide Corona 
roet in het eten. Besloten 
is tot een digitale enquê-
te en er zijn mensen te-
lefonisch benaderd. Veel 
inwoners hebben hier-
op gereageerd. Vanuit 
Sedna wordt aangegeven 
dat men erg blij is met 
deze respons, die bedui-
dend hoger ligt dan in 
andere gebieden. Hieruit 
blijkt de betrokkenheid 
van de inwoners van 
Nieuw Schoonebeek bij 
hun dorp.

Ginie de Vries, buurtwer-
ker Sedna vertelt over de 
uitkomsten:

Ons dorp telt 1255 inwo-
ners, 608 adressen. 10 % 
(62 lijsten) van het aan-
tal huishoudens heeft de 
vragenlijst ingevuld. 84 
% heeft MBO of hoger 
onderwijs gevolgd.

Uit de analyse blijkt;
Winkels en pinautomaat 
worden gemist. 93 % 
voelt zich veilig, rest 
matig tot slecht. Oplos-
singen die aangegeven 
worden zijn meer straat-
verlichting en het instel-
len van buurtapps. Ook 
wordt gevraagd naar 
meer controle van politie 

op alcohol en snelheid.

Alle mensen geven 
aan een goed sociaal 
netwerk te hebben en 
hebben geen gevoe-
lens van eenzaamheid. 
Mantelzorg wordt veel 
geboden, het meren-
deel geeft aan hierbij 
geen ondersteuning-
nodig te hebben. De 
mensen zijn heel trots 
op de saamhorigheid 
in het dorp, men voelt 
zich betrokken, er 
wordt veel georgani-
seerd.Veel mensen 
doen vrijwilligerswerk 
of hebben dit gedaan. 

Financiën; 28 mensen 
kennen iemand of we-
ten van een situatie 
waar men moeite heeft 
om rond te komen, 21 
mensen geven aan 
hiermee zelf moeite 
te hebben, 22 mensen 
geven aan niet precies 
te weten waar ze even-
tueel recht op hebben 

(Noot van de redactie; 
zie apart kader voor meer 
informatie over regelin-
gen en voorzieningen).

Het merendeel geeft aan 
geen moeite te hebben 
met het begrijpen van 
brieven van instanties. 
Mensen zijn voldoende 
computervaardig om hun 
administratie e.d. te re-
gelen
Ginie “Als we bovenstaan-
de uitkomsten zo lezen 
mogen we concluderen 
dat Nieuw Schoonebeek 
een prettig en veilig dorp 
is om in te wonen. Nieuw 
Schoonebeek, een dorp 
om trots op te zijn.”

U I T K O M S T E N  V A N  D E  E N Q U Ê T E  N A A R  W O O N -  E N  L E E F P L E Z I E R
“ D E N K T  U  M E E  O V E R  U W  D O R P ” ? Vanuit het dorp ontvangen we re-

gelmatig vragen rondom woon 
voorzieningen voor jongeren/ 
starters.

Er is contact opgenomen  met de 
projectmanager van de gemeente 
Emmen met de vraag hoe we van-
uit ons dorp actie kunnen onder-
nemen om woningen voor starters 
te realiseren.

Al snel werd duidelijk dat de ge-
meente zelf geen woningbouw 
realiseert, wel is er zeer positief 
gereageerd en wil men vanuit de 
gemeente meedenken en mee-
werken met een initiatiefgroep. 
We mogen daarbij uitgaan van 
medewerking voor zoeken naar/ 
benaderen van eigenaren van ge-
schikte locaties en (eventuele wij-
zigingen in) bestemmingsplan. 

In het gesprek werd specifiek be-
noemd dat de gemeente geen 
plannen heeft voor uitbreiding van 
bouwrijp maken van nieuw terrein 
(aanleg wegen, riolering enz.), om-
dat de gemeente rekening moet 
houden met de verwachte krimp 
de komende jaren. Er moet echt 
gezocht worden naar bestaande 
plekken in ons dorp. 

Hij gaf aan dat het meest kans van 
slagen heeft als we een initiatief-
groep of klankbordgroep kunnen 
vormen. Hierin kunnen gemeente, 
bouwbedrijven, woningstichting 
Domesta, een makelaar, dorpsbe-
langen én een afvaardiging van 
(geïnteresseerde) jongeren samen 
werken aan een realiseerbaar pro-
ject voor (starters)woningen voor 
jongeren.

Vanuit Dorpsbelangen willen wij 
ons hard maken voor dit soort wo-
ningen en nemen wij het initiatief 
voor een klankbordgroep. 

Ben jij geïnteresseerd in (blijven) 
wonen in Nieuw Schoonebeek en/
of wil jij je inzetten en 
meedenken? Meld je dan bij: 
NSdorpsbelangen@hotmail.com
Om te beginnen zal er een (infor-
matie)bijeenkomst gehouden wor-
den waarbij alle partijen betrok-
ken zullen zijn. Laten we hopen 
zo een start te kunnen maken met 
een mooi project voor starterswo-
ningen. 

Er is uiteraard geen garantie, maar 
niets doen is gegarandeerd geen 
nieuwbouw.

W O N I N G E N  V O O R  J O N G E R E N .

Hoewel het niet de gewoonte 
is om aftredende leden van 
Dorpsbelangen te trakteren op 
een heus cadeau is dat bij Corry 
Germes toch gebeurd. 

Afgelopen juni werd Corry ver-
rast door de leden van Dorps-
belangen en meegelokt naar het 
speeltuintje in hun buurt “de 
Dargakkers”, waar een nieuwe 
picknicktafel stond te pronken.  
De buurt was allang toe aan een 
nieuw bankje en Corry heeft zich 
daar ook voor ingezet, Dorpsbe-
langen wil haar hiermee tevens 
bedanken voor haar jarenlange 
inzet voor ons dorp. 

Door samenwerking van buurt-
bewoners, stratenmaker Harry 
Heijne én dorpsbelangen kon het 
bankje geplaatst worden en aan 
Corry de eer het naamplaatje te 
bevestigen. Uiteraard werd de 
picknickbank meteen ingewijd en 
we hopen dat de buurt van deze 
fijne ontmoetingsplaats veel ge-
bruik kan maken.

De bank is mede gefinancierd door geld 
uit het “potje voor kleine kernen”. Buur-
ten die ook ideeën hebben voor ver-
fraaiing of aanpassing  van hun buurt 
kunnen dit kenbaar maken bij Dorpsbe-
langen, mail naar NSdorpsbelangen@
hotmail.com.

C O R R Y ’ S  B A N K J E

NIEUWS EN INFORMATIE VAN DORPSBELANGEN
Er is een folder Voorzieningen en regelingen bij 
een laag inkomen, 2020. Verkrijgbaar bij Welzijn- 
en gezondheidscentrum de Blokken, Klazienaveen

· Er is een Sedna Financieel Spreekuur, woensdag-
morgen 9.30 – 11.30 u Welzijn en gezondheids-
centrum De Blokken.

Heeft u een laag inkomen en blijft er weinig ruim-
te over om deel te nemen aan leuke dingen? De 
gemeente heeft hiervoor een aantal regelingen 
getroffen. Via www.berekenuwrechtplus.nl kunt 
u nakijken of u voor deze regeling in aanmerking 
komt.

Voorbeelden van regelingen zijn;

· Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
· Vergoeding sportcontributie/-kleding, vergoe-
ding culturele activiteiten
· Regeling voor leuke activiteiten

Mocht u er niet uitkomen, neem dan contact op 
met Sedna, of ga naar het financieel spreekuur. 
Mailadres; Deblokken@sednaemmen.nl, 
of g.devries@sednaemmen.nl.

Ginie de Vries, buurtwerker Nieuw Schoonebeek. 
06 40591299

L A A D P A A L  V O O R
E L E C T R I S C H E  A U T O ’ S

Onlangs is, op 
aanvraag van 
dorpsbelangen, 
door de gemeente 
een paal geplaatst 
waarmee elektri-
sche voertuigen 
opgeladen kun-
nen worden. De 
paal is voor ieder-
een te gebruiken. 
Het is geplaatst 
op het kerkplein, 
naast het gebouw 
van Volkers admi-
nistratie.
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50 JAAR 
BIJ LOON- EN GROND- 
V E R Z E T B E D R I J F 

WOLKEN

De tijd van maïs hakselen was voor Geert en mij een 
periode waar we beiden erg van genoten. Ik kan mij 
hier nog steeds ieder jaar op verheugen om met de 
shovel mooie hoge maisbulten te maken. 

Het was in die tijd hard werken, lange dagen en 
soms wel zeven in de week. Maar ik heb het altijd 
met heel veel plezier gedaan en nu nog steeds. We 
hebben ook moeilijke tijden gekend. Twee collega’s 
zijn verongelukt. Hein Heijnen in het verkeer en 
Martin Veenker op het werk. In 2000 is Yvette (de 
vriendin van Peter) overleden en in 2001 Geert, de 
grondlegger van dit fantastische bedrijf. In 2009 is 
Jos Wolken gestorven.

In die 50 jaar is het bedrijf vijf keer verhuisd, omdat 
de werkplaats te klein werd. Wij zijn begonnen met 
50m2 werkplaats, een trekkerkraan, drie trekkers en 
dumpers. En nu heeft Wolken 5000m2 werkplaats 
en een machinepark van 15 kranen, 10 trekkers, 
hakselaar, shovels, een manitou, 3 vrachtwagens en 
ongeveer 4.500 rijplaten. 

We kunnen nu alle voorkomende werkzaamheden 

uitvoeren voor zowel de boeren, de wegenbouw, 
waterschappen en de olie industrie. De laatste 25 
jaar hebben we ook grote projecten in eigen be-
heer aangenomen waaronder vervening van grond, 
± 800 meter Autobahn (A31) uitgegraven, het indu-
strieterrein voor Agravis gerealiseerd, twee grote 
kavelruilingen in Schoonebeek, meerdere loopstal-
len uitgegraven en het daarbij behorende grond-
werk. We zijn nu nog bezig met de kavelruil van het 
Bargerveen. Bij dit alles was en ben ik nauw betrok-
ken, van aannemen tot uitvoeren. 

Ook na mijn pensioengerechtigde leeftijd hoop ik 
nog bij het bedrijf betrokken te blijven. Ik heb er 50 
jaar met heel veel plezier gewerkt, dit heb ik mede 
te danken aan Hermien en onze kinderen, mijn fijne 
collega’s, Mieke, Peter en Yvonne. Maar vooral aan 
Geert Wolken die mij het enthousiasme voor het 
bedrijf heeft bijgebracht waardoor ik dit alles kon 
volbrengen.

Harry Bosch

Ruim 50 jaar geleden ben ik als va-
kantiekracht begonnen bij Geert 
Wolken met het rijden van tuinturf. 
Op 1 augustus 1970 heb ik een con-
tract gekregen als medewerker voor 
allerlei voorkomende werkzaam-
heden. Het werken op de kraan heb 
ik mij destijds zelf aangeleerd. Als 
de andere jongens gingen schaften, 
stapte ik op de kraan om de dumpers 
te laden. 
 
In de beginjaren was het vooral boe-
renloonwerk. Later kregen wij via de 
Heidemij (nu Arcadis) en de Utrechtse 
Wegenbouw (KWS) veel werk voor de 
NAM. In die periode moesten Geert 
en ik ook om de week consignatie-
diensten voor de NAM draaien in ver-
band met lekke leidingen. Dit kwam 
in die periode vaak voor. Geert en ik 
waren ook veel samen onderweg om 
werk aan te nemen en in overleg te 
gaan met de aannemers, 2 weten im-
mers meer dan 1. 



GROETEN VAN
SILVIA SCHULTE 
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Als trouwe lezer van de Hej ’t al 
heurd is het aan  mij de eer om er 
nu zelf ook mijn verhaal in te mo-
gen vertellen. 

Ik ben Silvia Schulte, gebo-
ren op 13 juni 1967 op de Van 
Eklaan in Nieuw-Schoonebeek 
als dochter van Herman en 
Greet Schulte en ik ben de oud-
ste zus van Claudia en René. 
 
Na de MAVO in Klazienaveen ging 
ik in Eelde een opleiding voor 
bejaardenverzorgende volgen en 
ging, toen ik net 18 jaar was, aan 
het werk in verzorgingscentrum 
St. Franciscus in Coevorden. Na 
een paar jaar begon het al te krie-
belen, ik begon te denken wat er 
nog meer mogelijk is om te gaan 
doen, was op zoek naar verdere  
ontwikkeling van het vak.

Het was in die tijd zo dat er voor 
verpleegkundige een maximale 
start leeftijd was vastgesteld van 
17 jaar en 7 maanden, als je ouder 
was dan werd je al snel te duur, 
tenminste, dat was in het noor-
den het geval. Daar was nog niet 
veel personeelstekort in die tijd. 

Tot op een zaterdag (voorjaar 
1991) in het dagblad van het 
Noorden een advertentie stond 
van Theodotion in Laren (NH). Ik 
heb een sollicitatiebrief geschre-
ven, die ging in de brievenbus bij 
Piepers Ben voor de winkel. Een-
maal weer thuis ging ik op de kaart 
kijken waar Laren ligt. O jee, 170 
km vanaf Nieuw-Schoonebeek. 
Om een lang verhaal kort te ma-
ken, ik heb de kans aangegrepen 
en het werd een geweldig mooie 
tijd. Ik heb bij Theodotion verkort 
de opleiding tot ziekenverzorgen-

de gedaan en ging in 
1995 naar het VU 
medisch centrum 
in Amsterdam om 
verpleegkundige te 
worden. 

Inmiddels heb ik 
op verschillende 
afdelingen in zie-
kenhuizen gewerkt 
en vervolgoplei-
dingen gedaan. Ik 
werk sinds 2002 in 
Tergooi ziekenhuis 
te Hilversum op de 
Acute Opname Af-
deling als verpleeg-
kundige en als prak-
tijkopleider. Het 
‘is dit alles’ gevoel 
dient zich nog wel 
eens aan, maar als 
verpleegkundige 
ben ik nooit uitge-
leerd dus dat komt 
helemaal goed. Er 
zijn veel doorgroei-
mogelijkheden en 

zo blijft voor mij de uitdaging 
in mijn vak optimaal, vooral ook 
om de zorg te verbeteren door te 
werken aan allerlei projecten.

Ik woon sinds 1998 samen met 
Nico in Huizen. Nico heeft een 
schildersbedrijf, vakman in hart 
en nieren. We hebben een zoon, 
Frenk van 20 jaar, en dochter, 
Tess van 18 jaar. Huizen is een 
mooi voormalig vissersdorp aan 
het Gooimeer. Ondanks dat Hui-
zen 40.000 inwoners heeft, is het 
toch heel dorps. De bakker hangt 
ook hier nog gewoon het brood 
aan de deur. Er is bos en hei met 
prachtige fiets- en wandelroutes 
waar we - als het even kan - graag 
gebruik van maken. Binnen het 
half uur zijn we in Amsterdam of 
Utrecht, erg handig. Verder zit ik 
op volleybal (recreatief) bij de 
plaatselijke vereniging, V.V. Hui-
zen.

We gaan nog heel graag naar 
Nieuw-Schoonebeek en ik ben 
nog graag op de hoogte van het 
wel en wee van het dorp. Geluk-
kig woont oes ma er nog en veel 
familie van Herbers en Schulte. 
De jaarlijkse familiedag van 
Herbers en het familieweekend 
van de familie Schulte slaan wij 
dan ook niet gauw over. Altijd ge-
zellige dagen en bijpraten. En als 
het volksfeest dit jaar door had 
kunnen gaan dan waren wij zeker 
van de partij geweest. 

Ik wens alle Nieuw- Schoonebekers  
veel geluk en gezondheid toe.

BEN OF KEN JIJ IEMAND DIE EEN 

“GROETEN VAN” ARTIKEL WAARDIG 

IS? STUUR DAN EENS EEN MAILTJE 

NAAR HEJTALHEURD@LIVE.NL



Wanneer je van de basisschool 
afgaat, dan zijn er in dat 
schooljaar meerdere leuke en 
gezellige activiteiten te doen. 
Denk bijvoorbeeld aan de sport 
toernooien, museumbezoekjes, 
fietstocht en een schoolreis. Voor 
alles is dan een laatste keer en 
dat is toch altijd weer bijzonder. 

Dat dit schooljaar wel heel erg 
bijzonder zou worden, dat wist 
niemand! Totdat het Corona-virus 
de kop op stak. Vanaf maart eerst 
volledig thuis, met online volgen 
van de lessen. Hoelang zou dat 
gaan duren? Niemand die hier 
precies een goed en duidelijk 
antwoord op had. De richtlijnen 
van de regering moesten worden 
opgevolgd. Bij de kinderen van 
groep 8 kwam toen al wel de 
vraag: “Gaan wij wel een musical 
opvoeren”? Een dilemma voor de 
juffen. In een onzekere tijd werd 
toch besloten om een start te 
gaan maken met de voorbereiding 
voor een afscheidsmusical. 

De kinderen kregen de tekst 
en rolverdeling thuis, wekelijks 
werd er online geoefend, totdat 
ze weer naar school mochten. 

Eenmaal weer op school werd er 
hard geoefend voor de musical. 
Met de nodige aanpassingen 
bij de voorbereidingen, is het 
toch gelukt om de musical op 
te voeren. Op dinsdagochtend 
voor de leerlingen van groep 7 
en de broertjes/zusjes op school.  

Op woensdagavond 1 juli kon er 
toch feestelijk afscheid worden 
genomen, samen met de ouders. 
Nadat de kinderen zich allemaal 
verzameld hadden, gingen ze met 
trekker en kiepwagen het dorp 
rond. Om 18.30 uur werden ze 
ontvangen bij de school, waar de 
ouders vanaf 19.00 uur de musical 
“De tent op z’n kop”te zien kregen. 
Een leuke voorstelling over een 
echtpaar die in Spanje een camping 
runt. De zaken gaan echter niet 
zo goed en de camping dreigt te 
moeten sluiten. Zeker wanneer de 
laatste camping gasten weg zullen 
gaan. Er gebeuren verschillende 
dingen, waardoor de camping toch 
open blijft. Een voorstelling waar 
iedereen erg van heeft genoten. 
Na afloop van de musical was 
er nog een gezellige afsluiting. 

Donderdagochtend zijn de 
kinderen van groep 8, letterlijk 
de school uitgesprongen en was 
dat dus een definitief einde van 
hun tijd op de basisschool. Een 
schooljaar die ze zeker niet meer 
zullen vergeten. 

AFSCHEID 
GROEP 8
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STICHTING ZVCL
(ZORG) VAKANTIES VOOR JONGE SENIOREN, 
CHRONISCH ZIEKEN EN LICHAMELIJKE GEHANDICAPTEN
Hallo mijn naam is Ria Lammers- 
Bruggink, geboren in Weiteveen 
en woonachtig in Nieuw 
Schoonebeek. Graag vertel ik iets 
over mijn stichting ZVCL. Een or-
ganisatie voor reizen met bege-
leiding en zorg.

Onze stichting organiseert rei-
zen zonder winstoogmerk. Stich-
ting ZVCL is een 100% non-pro-
fit organisatie. De begeleiding 
wordt gedaan door vrijwilligers. 
De Stichting is opgericht op 27 
september 2002 in Leeuwarden 
door Marieke Peters, geboren in 
Weiteveen, woonachtig in Leeu-
warden. Zij was voorzitter tot 
2016. Toen kwam ik in beeld. Ik 
ben werkzaam als verzorgende IG 
in de De Schutse In Coevorden. 

ZVCL organiseert reizen voor ie-
dereen die niet meer zonder ge-
zelschap op vakantie wil of kan 
gaan. Iedereen is welkom om met 
ons op vakantie te gaan. Er gaat 
altijd, op iedere reis een vrijwil-
liger mee die in de zorg werkt 
of heeft gewerkt, zodat ook gas-
ten mee kunnen die zorg nodig 
zijn. Dat kan van alles zijn. Van 
begeleiden, steunkousen aan en 
uitdoen, medicatie verzorgen, al-
gemene dagelijkse lichamelijke 
zorg en rolstoel duwen. Gasten 
moeten nog wel met of zonder 
rolstoel/rollator mobiel zijn in de 
hotelkamer. Wel zorgen we dat 
deze geschikt zijn voor minderva-
liden.

Hoe ben ik bij deze stichting ge-
komen?
Marieke is een nicht van mij en ik 
heb haar gesproken bij een fami-
liebijeenkomst. Ze vertelde daar 
dat ze deze stichting had en wat 
ze deden. Ik heb mij als vrijwil-
liger aangemeld en ben in 2016 
mee geweest naar Monte Gordo, 

Portugal. Dit was een geweldige 
reis met een hele leuk groep gas-
ten. Ik heb toen gezegd “dit wil in 
wel vaker”. Het begeleiden was 
het helpen van gasten met rol-
stoel drukken, de mantelzorger 
ontlasten. Met een groepje lekker 
naar het strand, winkelen, wande-
len. Zwemmen in zee of in zwem-
bad bij hotel. Begeleiden met de 
excursie in de bus. We overleggen 
met mantelzorgers zodat ook zij 
vakantie kunnen vieren.  

Het tempo van de reizen is aan-
gepast. Geen overladen dagpro-
gramma’s, we zorgen voor aange-
paste excursies. Heeft u geen zin 
om deel te nemen aan de excursie 
dan blijft u lekker op het vakantie-
adres en blijft er een vrijwilliger 
achter in het hotel. Wordt u ziek 
dat kan er een vrijwilliger met u 
naar een arts, tandarts, fysiothe-
rapeut, ziekenhuis, apotheek.

Heeft u verzorging of verpleging 
nodig, dan kan ZVCL uw zorg 
overnemen tijdens uw vakantie 
via een zorgovereenkomst en 
het maken van goede afspraken. 
De vakantie worden georgani-
seerd in samenwerking met er-
kende touroperators  (Lanting 
Klazienaveen). De vakanties zijn 
aangepast aan de groep, rekening 
houdend met uw beperking. U 
kunt op de reizen uw rollator, rol-
stoel of scootmobiel (klein met 
droge accu) meenemen. Vervoer 
naar het vakantieadres of Schip-
hol kunnen we verzorgen, of re-
gelen als u dit zelf niet kunt. Maar 
ook als u niets nodig hebt mag u 
mee, we zijn er dan als het wel 
nodig is.

Wat hebben we zoal meegemaakt 
tijdens de vakanties? Op Ibiza 
heb ik met een gast meegemaakt 
dat ze is gevallen en naar het zie-

kenhuis moest, ook met een gast 
op het politiebureau geweest  ze 
had haar portemonnee verloren, 
een koffer die verkeerd is afgele-
verd ( verkeerd hotel dus met taxi 
omgeruild) zo maken we van alles 
mee. 

Maar niet alleen vervelende din-
gen. We hebben een vaste gast 
die de ziekte MS heeft en met de 
vakantie in Turkije wilde ze graag 
een Hamman meemaken. Dus op 
zoek naar een badhuis waar ze 
met de rolstoel kan komen. Sa-
men met de vrijwilligers hebben 
we haar de dag van haar leven 
bezorgd. Ook een safaritocht ge-
maakt met een gast in een rol-
stoel, de rolstoel achter op de 
jeep geknoopt en daar ging de 
colonne jeeps. Met rolstoel en al 
in een boot getild zodat deze gast 
toch mee kon op de excursie. Zo 
proberen we de gasten alles wat 
mogelijk is mee te laten maken.

Als u belangstelling heeft om 
eens met ons mee te gaan of wilt 
u meer weten, dan kunt u contact 
opnemen met :

Ria Lammers
Europaweg 98
7766AM Nieuw Schoonebeek  
Mail: ria.ZVCL2002@hotmail.com
Tel: 0630426607



EXPOSITIE
GRENSGEBIED

Schrijver kunstenaar Peter Veen uit 
Nieuw-Schoonebeek en kunstschilder Cor Sonke uit 
Buinerveen hebben zich laten inspireren door het 
Nederlands-Duitse grensgebied. Ze deden dat op 
verzoek van Kunst en Cultuur Drenthe. Tot 5 oktober 
kun je bij het Centrum Beeldende Kunst in Emmen 
zien en horen wat het resultaat is. De expositie 
Grensgebied laat in zo’n zeventig schilderijen en 
vijftig teksten zien wat hun beleving van het gebied 
en de mensen is ge-
weest. Beide kunste-
naars hebben ervoor 
gekozen vooral de 
natuurgebieden te 
bezoeken. Meestal 
hebben ze samen 
door het gebied ge-
wandeld en daarna 
elk voor zich hun 
eigen ervaring be-
schreven of geschil-
derd. 

Hieronder lees je 
een van de verhalen 
uit de expositie. Het 
begint met een om-
gevallen bankje. 

David
Een bankje ligt op 
zijn rug alsof het 
een schaap is van 
zo’n vierkant ras. 
Poten wijd en niet 
meer in staat om zelf 
rechtop te komen. 
Ik pak de leuning in 
het midden vast en 
trek de bank ertus-
sendoor rechtop. Hij 
waggelt wat na en laat een naamplaatje zien. David 
Krabbenbos. 

Via Google beland ik op de Facebookpagina van 

De expositie Grensgebied kun je zonder 
afspraak bezoeken. Entree is gratis. 

Openingstijden: donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Adres: Ermerweg 88b in 

Emmen. 

Het Bargerveen en lees: “Dan passeer je ook het 
bankje van David Krabbenbos. Een jongeman uit 
Nieuw-Amsterdam die in 2009 op zijn motor tegen 
een onverlichte container reed en daarbij om het 
leven kwam. De sportieve David, die volleybalde bij 
Thriantha, werd slechts 24 jaar.”

“David heeft bij ons stage gelopen,” zegt weken la-
ter iemand van Staatsbosbeheer, “en dat was zijn 

favoriete plek in het Bargerveen. Zijn as er is uitge-
strooid en zijn ouders hebben dat bankje geschon-
ken. Staat het los en valt het vaak om? We zouden 
vaker door het gebied moeten lopen. Door tijdge-
brek lukt dat nauwelijks meer. Dan mis je dit soort 
dingen en dat is niet de bedoeling.”
Steeds als ik erlangs kom, denk ik even aan een 
onbekende jongen. En zet zijn bank rechtop als de 
wind hem weer heeft omgeblazen. 
Peter Veen, Cor Sonke

TOT 5 OKTOBER

Folk an de gruppe
Luustern veur’t Duustern

We hebben dit jaar goed en slecht 
nieuws! Het Folk an de Gruppe fes-
tival zoals jullie dat van ons ken-
nen gaat dit jaar helaas niet door 
i.v.m. de bij iedereen bekende re-
denen. Maar het goede nieuws is 
dat Folk an de Gruppe - Luustern 
veur’t Duustern wel doorgaat!

Na grondig overleg met de ge-
meente en diverse andere partijen 
hebben we besloten een alterna-
tief te organiseren. We gaan dit 
jaar voor een Corona-proof editie: 

Luustern veur’t Duustern. Maar 
wat is er dan anders?

• Grote terrasopstelling met ver-
plichte zitplaatsen
• Vastgestelde looproutes 
• Eten en drinken in bediening
• Dubbele editie: zaterdag én zon-
dag (i.v.m. beperkte capaciteit)
• Aangepaste tijden: 13.30 -21.00 
uur (“veur’t duustern”)
• Ticket op naam (incl. gezond-
heidsverklaring)
• Op diverse plekken desinfectie-

zuilen
• Voor de algehele hygiëne zal 
goed gezorgd worden. 

Als gevolg van deze wijziging is de 
oorspronkelijke line-up iets gewij-
zigd. Er zullen 5 bands spelen die 
perfect passen in deze bijzondere 
setting:

Isa Zwart, Reminder, Mercy John, 
Judy Blank en Tom Cherry

Naast het muzikale gedeelte is er 
ook weer een kinderprogramma 
met de silentdisco en andere 
leuke activiteiten. Om de bands 
een beetje beter te leren kennen 
kun je op spotify de playlist Folk 
an de Gruppe 2020 beluisteren. 
Meer info geven we jullie hier in 
de Hej’t al heurd:

 
Scan de code
Hiernaast om de Spotify 
playlist te openen.

Code scan je in de zoek-
balk in de spotify app 
(camera icoontje). 
 
 
 

De voorverkoop is reeds begon-
nen  via fadg.loves.nl 
Er zijn dit jaar drie soorten tickets:

• 0 t/m 12 jaar: €5,00
• 13 t/m 17 jaar: €15,00
• 18 jaar en ouder: €20,00
Ook is er alvast een mogelijkheid 
om je munten aan te schaffen. Deze 
kun je vrijdagavond 18 september 
dan ophalen in het bossie.  
 

Scan de QR-code 
hiernaast om naar 
de website te gaan

Omdat we met deze editie nog 
meer afhankelijk zijn van het weer 
kunnen we de woensdag vóór het 
festival nog besluiten het eve-
nement niet door te laten gaan. 
Daarnaast kan er evt. geen door-
gang vinden door nieuwe maatre-

gelen van de overheid. Wij zul-
len er dan voor zorgen dat u per 
omgaande uw geld terug krijgt.

Ondanks de opgelegde beper-
kingen en de totaal andere opzet 
zullen we proberen zoveel mo-
gelijk de vertrouwde “Folk an de 
Gruppe”-sfeer neer te zetten in 
het bosje van de pastoor. En wat 
is er nou mooier dan Folk an de 
Gruppe? Twee keer Folk an de 
Gruppe!

Volg onze Facebookpagina en 
Instagram voor het laatste nieuws. 

En hopelijk zien we elkaar weer 
in goede gezondheid in septem-
ber onder de grote boom an de 
Gruppe!!

Isa Zwart 
Isa, uit het jaar 2000, 
is een veelzijdige 
singer-Songwriter. Al voor-
dat ze kon lezen en schrij-
ven maakte ze zelf liedjes 
en bedacht ze een eigen 
‘notensysteem’ om de lied-
jes te kunnen onthouden.  
Isa heeft o.a. mee gedaan 
aan Idols en Drentsch Peil. 
Ook heeft ze met haar band 
optredens achter de rug op 
podia zoals Noorderslag, 
Sweelpop en Strawberry 
fields

Reminder 
Een herinnering aan de 
oude dagen, toen Ame-
rikaanse pioniers elkaar 
ontmoetten in de Appala-
chen. Zij brachten hun in-
strumenten mee, speelden 
de nummers die ze van hun 
vaderland kenden en Old-
Time Music werd geboren. 
Tweehonderd jaar later, 
aan de andere kant van de 
oceaan, werd deze traditie 
overgenomen door de vier 
jonge mannen van de band 
Reminder.

Mercy John 
Het uitvoerig bejubelde 
debuut This Ain’t New York 
opende vele deuren voor de 
nuchtere songwriter John, 
aka Mercy John. 

In 2019 kwam zijn laatste 
album uit . De muziek is 
daarbij ook veranderd. De 
Americana invloeden zijn 
gebleven, maar de sound 
is wat rauwer en de songs 
soms steviger. Samen met 
Danny Vera schreef hij de 
hit“Rollercoaster”.

Judy Blank 
Judy Blank is terug op de 
podia. Met een koffer vol 
nieuwe liedjes over klein 
geluk, Louisiana en je draai 
proberen te vinden in de 
wereld.

Met haar nieuwe liedjes 
deelt ze haar hersenspin-
sels op een veranda in Lake 
Arthur, laat ze je proeven 
van met suiker bestoven 
beignets in New Orleans 
en bezingt ze dagelijkse 
strubbelingen met een stem 
waar je kippenvel van krijgt.

Tom Cery
Tom Cherry is een jonge, 
oude singer-songwriter. In 
de tien jaar dat Tom zich 
bezighoudt met muziek 
is hij op elke uithoek van 
Nederland, en ver over de 
grens geweest.

Samen met The Sinners 
maken ze de beste en 
rockabilly van het noorde-
lijk halfrond. Met country 
invloeden van Cherry en 
de energie van The Sinners 
waant men zich werkelijk in 
een Amerikaans ruige tent.
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Foto’s afkomsting uit het archief van Toon heijnen

Optochten volksfeest

Scan deze QR-code met 
je smartphone  voor 
nog veel meer foto’s
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Grenspaal 156 hersteld
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In September gaan we samen met 
de Stichting Vrienden van de Beek 
en de Zwarte Racker aan de slag 
met de inrichting van de beweeg- 
en beleeftuin rondom de Zwar-
te Racker. Deze tuin is bedoeld 
voor de bewoners van de Zwarte 
Racker, de cliënten van de Beek 
maar vooral ook voor alle mensen 
uit het dorp, die het leuk vinden 
in de tuin te wandelen, een kopje 
koffie te drinken op het terras of 
gebruik te maken van de beweeg-
toestellen. Iedereen is van harte 
welkom.

Er zijn al een aantal beweegtoe-
stellen geplaatst en één daar-
van staat voor de Beek, aan de 
straatzijde.  Zie foto . We willen 
de inrichting graag samen met de 
bewoners van het dorp ter hand 
nemen en we horen graag wat de 
bewoners leuk zouden vinden. 
Er komen in ieder geval meer be-
weegtoestellen, dieren houden, 
spelmateriaal plaatsen en we wil-
len graag samen met de school een 
moestuin maken. Hiervoor zijn we 
op zoek naar mensen uit het dorp 
die het leuk vinden om er aan mee 
te werken om hier een prachtige 
tuin van te maken. Opgeven kunt 
u zich bij Ria Voppen: 06-8783718

Voor het tuin-onderhoud hebben 
we een groepje vrijwilligers ge-
vonden die de tuin willen onder-
houden. Daar zijn we ontzettend 
blij mee en we zien nu al dat de 
tuin er fantastisch uitziet. Grote 
dank namens ons.

Corona-virus
Wat hebben we door het corona-
virus een lastige start gehad. Voor 
de nieuwe bewoners was het een 
hele lastige periode. Het verhui-
zen naar een zorgcentrum is een 
ingrijpende gebeurtenis en dan 
ook nog heel beperkt of geen be-
zoek mogen ontvangen. Het was 
heel erg moeilijk voor de bewo-
ners.

Gelukkig hebben we dit goed 
overleefd . We hebben één coro-
na-bewoner gehad die we geïso-
leerd hebben en die er bovenop 
gekomen is, zonder dat andere 
bewoners besmet zijn. Hulde aan 
de zorgmedewerkers. Tijdens de 
coronacrisis hebben we veel aan-
dacht gekregen van de bewoners 
van Nieuw-Schoonebeek, er werd 

van alles gebracht en gestuurd, 
mooie lieve kaarten om mensen 
een hart onder de riem te steken, 
kaarsjes, lekkere dingen. Dit was 
voor de bewoners een enorme 
opsteker, het gevoel dat het dorp 
meeleefde en begreep hoe zwaar 
het was. Heel veel dank aan ieder-
een.

We zijn ons nu aan het voorbe-
reiden op een mogelijke tweede 
corona-golf. We hopen dat deze 
tweede golf minder heftig is dan 
de eerste corona-golf en dat de 
maatregelen ook minder fors 
hoeven te zijn. 
 
DUO-fiets:  
Eind september verwachten we 
de Duo-fiets die we mede van 
de opbrengst van de fancy-fair 
hebben kunnen aanschaffen. 
Ook de Rabobank en de Rotary 
Coevorden-Uelsen hebben hier-
aan financieel bijgedragen. Deze 
fiets mag ook geleend worden 

door de dorpsbewoners op tijden 
dat wij deze niet gebruiken. Wij 
maken hier spelregels voor en 
houden u op de hoogte.

Facebook: 
de Zwarte Racker is nu ook te 
vinden op facebook. Hier zal Erik 
Brockman de  laatste ontwikkelin-
gen op plaatsen.

B E W E E G -  E N  B E L E E F T U I N  V A N  D E  Z W A R T E  R A C K E R

Tot en met 25 oktober zijn de foto’s van 
landschapsfotograaf Saskia Boelsums 
uit Nieuw-Schoonebeek te zien in het 
Drents Museum. Veel foto’s zijn ge-
maakt in Nieuw-Schoonebeek, het 
Bargerveen en de omliggende dorpen. 
Soms zelfs direct achter de Wilmsboo.
De foto’s van Saskia worden over de 
hele wereld geëxposeerd. En nu dus 
ook in de eigen regio.

Het Drents Museum in Assen is open 
van dinsdag t/m zondag: 11.00 - 17.00 
uur. Er zijn altijd verschillende exposi-
ties. Reserveren is gewenst.

V E E L  F O T O ’ S  U I T  O N Z E  O M G E V I N G  I N  H E T  D R E N T S  M U S E U M

Deze foto is gemaakt langs het Oosterse Bos. 
Het is een van de ruim veertig foto’s die te 
zien zijn in het Drents Museum.

Al sinds 1784 staat aan het 
Schoonebeekerdiep een grenspaal 
die het vroegere drielandenpunt 
markeert tussen het Bisdom Mun-
ster, de Graafschap Bentheim en de 
Republiek der Verenigde Nederlan-
den, Drenthe. 

De laatste jaren  werd deze 
grenssteen steeds minder zicht-
baar door het hoge gras aan het 
Schoonebeekerdiep. Bij controle 
aan deze grenssteen 156 door An-
dré Lambers bleek dat deze grens-
steen door het maaien beschadigd 
en eruit gereden was en daarna 
omgekeerd terug geplaatst was. De 
letters in de grenspaal zijn heel 
slecht leesbaar, deze letters worden 
door de Historische Vereniging Nei 
Schoonebeek weer opnieuw lees-
baar gemaakt. 

De letters op de grenssteen geven 
aan hoe deze moet staan. Met hulp 
van enkele leden van de Historische 
vereniging en T. Nijenstein met trac-
tor,  is de grenssteen op zaterdag 
27 Juni 2020  gelicht, gedraaid en 
weer stevig herplaatst. Dit alles is 
gebeurd onder toezicht van grens-
steen deskundigen, Herman Posthu-
mus, Harry ten Veen  en Historicus 
Horst-Heinrich  Bechtluft van de ge-

meente Twist. 

Deze grenssteen ligt op een wan-
del route en is nu weer goed te 
zien voor belangstellenden. Deze 
grenspaal was in 1784 de eerste 
van de reeks van 13 die tot aan 
Bellingwolde een definitieve grens-
afscheiding markeerden in het 
uitgestrekte Bourtangermoor. Al 
deze grenspalen werden voorzien 
van de inscriptie RBF (Respublica 
Belgica Foederata, Republiek der 
Verenigde Nederlanden) en aan 
de Duitse Kant EPM (Episcopatus  
Monasteriensis, Bisdom Munster). 

In 1824 werd nog eens de H toege-
voegd van het toenmalige Konink-
rijk Hannover, en de N van Neder-
land. Deze bijzondere grenssteen is 
te bereiken vanaf de fietsbrug aan 
het eind van de Diakendiek tussen 
Nieuw Schoonebeek en Twist. Bij 
het bankje rechtsaf en tweehon-
derd meter langs de grenssloot 
in  westelijke richting. Hier staat 
de grenssteen 156 en begint het 
Schoonebeekerdiep. 
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SUMMER OF ‘74
ZOMER 1974 - ZES MEIDEN, KRAP AAN ZEVENTIEN JAAR: JONG, ROND, BLOND EN 
SUPERGEZOND. ZO GROEN ALS GRAS MAAR POPELEND OM TE WERELD TE ONTDEKKEN. 
MIJN VRIENDINNEN EN IK HADDEN HET PLAN OPGEVAT OM SAMEN TE KAMPEREN. 
IN DUITSLAND, WANT DAT WAS GOEDKOOP, DICHTBIJ EN DUITSE JONGENS WAREN 
MANCHMAL  IDOLAAT VAN HOLLANDSE MEISJES. HOE MOOI WIL JE HET HEBBEN. 

COLUMN

Er waren vooraf een tiental ver-
gaderingen nodig voordat we 
in juli 1974 naar de jongeren-
camping in Bad-Zwischenahn 
vertrokken. Onze bagage, een 
20-persoons soldatentent, 12 
plunjezakken, pannen, potten, 
kooktoestellen, een halve huis-
houding en onze 6 Puch brom-
mertjes werden in een grote 
vrachtwagen gestouwd en door 
een goede kennis naar de plaats 
van bestemming gereden. Wij-
zelf moesten mit die Deutsche 
Bahn fahren vanaf Meppen. In 
de trein werden goedgemutst 
de eerste pilsjes en zakken 
chips losgetrokken. De uitgeko-
zen plek bleek een geweldige 
keus. Op de jongerencamping 
stonden alleen maar Duitse 
jongens, dus de keuze was 
reuze! De grote soldatentent 
werd zo goed als het kon opge-
bouwd en we pasten er met al 
onze bagage ook maar net in.  
 
Twee weken aten we alleen 
maar Deutsche brötchen, pom-
mes mit curryworst en literbak-
ken ijs. Gelukkig hadden we 
ijzersterke magen. En een en-
kele ochtend troffen we ‘s mor-
gens een ongenode gast aan 
die blijkbaar in een of andere 
hoek nog een slaapplaats had 
gevonden. Niemand wist meer 
door wie hij was binnengelaten.  
 
Kurort Bad Zwischenahn had 
een heel groot beroemd meer 
en buitengewoon mooi park met 
volop recreatie, hoorden we la-
ter. Echter nooit gezien, want we 
brachten dag en nacht onze tijd 

door in de kroegen, discotheken 
en aanverwante locaties. Met altijd 
Duitse jongens achter ons aan. We 
leerden ze shaggies draaien, waar-
van ze dachten dat het stickies 
waren. Die verkochten we dan aan 
ze voor 50 penning per stuk, want 
voor niks gaat de zon op. Stickies 
hadden we ook wel mee gesmok-
keld, maar dat vertelden we hen 
niet. Die rookten we zelf stiekem 
op achter in het veld. Jammer ge-
noeg was het slap spul want het 
had nauwelijks effect op ons. Be-
halve dat we een enorme lachkick 
kregen en het gevoel hadden dat 
we supersnel  (iets van 120 km per 
uur) met onze brommers door de 
stad raceten. Onze Duitse vriend-
jes hadden echter hun bier. Viele 
Stiefels mit Bier werden er met 
ons gedeeld. Maar eerlijk is eerlijk, 
wel samen betalen. We teerden 
niet op hun zak, daarvoor waren 
we geëmancipeerd genoeg. In het 
weekend namen ze ons mee, met 
z’n allen in een VW kevertje, naar 
hun favoriete kroeg om te kun-
nen pronken met hun Hollandse 
Mädchen. Aan belangstelling 
geen gebrek, alsof we stroop aan 
de kont hadden, zou m’n moeder 
zeggen. Echter aan alles komt een 
eind. Ook aan deze veertien dagen 
Urlaub. De tent werd afgebroken 
en met de bagage ingeladen en 
wij zouden op de brommers terug 
naar huis reizen. Voorovergebo-
gen over een Autobahnkaart zoch-
ten we een mooie, snelle route uit 
voor de ca. 100 km. lange terugreis. 
Ook dat ging voorspoedig, prach-
tige rechte asfaltwegen, waarop 
geen andere Fahrrad, Mofa oder 
Traktor te bekennen was. We 

raceten over de snelle wegen als 
echte Easyriders en de vriendelijke 
Autofahrer in hun supersnelle BMW, 
Audi of Mercedes zwaaiden en toe-
terden als gekken en we zwaaiden 
en juichten terug naar hen, wat 
voelden we ons populair! Op een 
paar korte pech momenten, sme-
rige bougies of een lege tank na, 
arriveerden we gezond en wel weer 
thuis. En na 24 uur achtereen sla-
pen waren we weer helemaal fris en 
fruitig en pakten we ons gewone le-
ventje, inclusief de verkering, weer 
op en feesten het dagelijkse leven 
weer in.  

Riet

RIET VEENKER

FAMILIE BLAUWGEERS
900 JAAR

Zaterdag 11 juli  was het dan zo 
ver, tijdens de verjaardag van Rita 
Vinke-Blaauwgeers waren  de 
broers en zussen  Blaauwgeers 
samen 900 jaar oud.

Normaal gesproken  zouden 
wij een groot feest vieren, 
maar helaas, d.m.v. de corona 
tijd kon het niet doorgaan. De 
familieleden werden wel verrast 
door Rita en Henk. Iedereen kreeg 
een mooie tas met een  foto van 
de broers en zussen. Ook werden 
we verrast met tompoucen met 
een foto er op.

Al met al was het toch nog een  
bijzondere dag die niet gauw 
vergeten wordt.

De foto is uiteraard van een jaar 
geleden

TUSSEN BEEK EN VEEN
De zomer is voorbij, maar 
werkzaamheden in het 
Bargerveen gaan gewoon door. 
Er wordt heel wat gefietst 
en gewandeld en recreanten 
kunnen niet wachten tot de 
grenskade klaar is. 

Ook het vrijmaken van de 
Buffer-Zuid en de daaraan 
gekoppelde herverkaveling 
is op 11 juni jl. afgerond. De 
bestuurscommissie is intussen 
al met een marktconsultatie 
gestart. Ook wij, als Stichting 
Tussen Beek en Veen hebben 
een voorstel ingediend. We 
vinden het erg belangrijk 
om in gesprek te blijven en 
de ontwikkelingen te blijven 
volgen over de invulling van 
de buffer. En hebben contact 
en gesprekken hierover met de 
bestuurscommissie, gemeente, 
provincie, Staatsbosbeheer en 
het waterschap. Alle ideeën 
en initiatieven die ons zijn 
aangereikt door inwoners en 
geïnteresseerden nemen we 
hierin mee. Regelmatig een 
update aan Dorpsbelangen 
hoort hier uiteraard ook bij.

Op dit moment van schrijven 

zijn we in afwachting van een 
gesprek met de Marktconsultant 
om onze plannen te 
onderbouwen. Ons grootste 
belang is dat de Buffer-Zuid 
voor de huidige en toekomstige 
dorpsbewoners van Nieuw-
Schoonebeek een aantrekkelijk 
gebied blijft om in te recreëren. 
Daarnaast zien we graag dat 
de aan te leggen bufferzone 
zorgt voor een belangrijke 
impuls voor ons dorp als het 
gaat om toerisme en recreatie 
en dat lokale ondernemers 
ook kunnen profiteren 
van de ontwikkelingen. 
Randvoorwaarden zijn wat 
ons betreft: Met behoud van 
de natuur, kleinschalig en vrij 
toegankelijk.

Wilt u in gesprek met ons, 
een idee of heeft u vragen? 
U kunt ons bereiken via onze 
Facebookpagina (Tussen Beek 
en Veen) of via ons e-mailadres 
tussenbeekenveen@outlook.
com. Eén van de werkgroep 
leden aanspreken kan natuurlijk 
ook altijd. Dit zijn Jos Fischer, 
Jacques Schepers, Tanja 
Schepers, Arjan Scherpen en 
Truus Wubbels.

Jan Blauwgeers heeft een 
koninklijke onderscheiding 
ontvangen (zie ook editie 
2-2020) Inmiddels heeft hij het 
lintje ook ontvangen. 



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 per-
soon uitgeloot die een exemplaar wint van 

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

DE VORIGE EDITIE: 
Op de foto stonden: 
als baby Hennie 
Helmich samen met 
zijn broer Bertus. 
Bertus is op 12-ja-
rige leeftijd helaas 
overleden.

Daar dit een moei-
lijke opgave was zijn 
hierop helaas geen 
inzendingen binnen 
gekomen. Daarmee 
dus ook geen win-
naar.

Heb je ook een leuke 
foto voor deze ru-
briek? Stuur hem ge-
rust in!

Activiteitenkalender 
OOK EEN VERMELDING 
PLAATSEN OP DE 
KALENDER? 

STUUR JE ACTIVITEIT 
OF AGENDA NAAR 
HEJTALHEURD@LIVE.NL

FOLK AN DE GRUPPE
FOLK AN DE GRUPPE 2020: LUUSTERN VEUR’T DUUSTERN19&20 sept

23/24/25 juli 2020 
VOLKSFEEST 2021


