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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.
Afgelopen Hemelvaartsdag organiseerde stichting
Volksfeest Nieuw-Schoonebeek in samenwerking met
de st. Sint Willehadusgroep het traditionele dauwtrappen.

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

Men kon zich opgeven voor maar liefst 3 routes; de 5
km over verharde wegen, de 10 km of de 15 km. Van
de meer dan 14 deelnemers koos het gros voor de 2
langste routes. I.v.m. de geldende RIVM-maatregelen
kon er niet in grote groepen gelopen worden en waren
er vertrektijden te reserveren via een website voor het
lopen in tweetallen of in gezinsverband.

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.

Al vroeg in de ochtend, om 05:00 uur, vertrokken de
eerste deelnemers die vervolgens 2 tot 3 uur later terugkwamen met grote verhalen over de dieren die hun
pad gekruist hebben en de prachtige zonsopkomst.
Dat deze verhalen niet uit de grote duim gezogen waren hadden we al gezien aan de prachtige foto’s die
reeds gedeeld waren op de sociale media. Een aanrader dus om de volgende editie zo vroeg mogelijk te
starten!

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

Met dank aan de gemeente Emmen was deelname dit
keer gratis en konden we de deelnemers tijdens de
rustpauze voorzien van lekkere koffie/thee en versnaperingen.
Afhankelijk van de vertrektijd werd de wandeltocht afgesloten met een heerlijke lunch of ontbijt met belegde broodjes en broodjes ei. Wederom gefinancieerd
door de gemeente.

Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd
DEADLINES 2021:

Editie Okt- Deadline 15 sept
Editie Dec - Deadline 15 nov
*Edities en deadlines onder
voorbehoud
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BANKJES OP KERKHOF
EN LANGS SCHOONEBEKERDIEP

Als bestuur van onze historische
vereniging hebben wij geen algemene ledenvergadering kunnen
houden, dit had te maken met
Covid-19. Wij hopen dat we in het
laatste kwartaal van dit jaar wel
weer bij elkaar kunnen komen. Ook
de fietstocht “Emslandkampen en
Kunst” en de fiets excursie met de

kinderen van groep 7/8 van onze
basisschool gaan dit jaar niet door.
Ook de onthulling van het bord ( die
moet nog geplaatst worden ) bij de
nieuwe grenspalen 160-1 ging niet
door . Wij hopen dit in het najaar
wel te kunnen doen en anders in het
voorjaar van 2022.
Wat is er wel gebeurd? Met toestemming van de provincie is een bord
geplaatst aan de Europaweg die verwijst naar de oude begraafplaats uit
1823. Ook zijn er borden geplaatst
die het wandelpad naar en langs
de oude begraafplaats aangeven
{kerkhof Buter tot aan de beek}, Dit
pad is drie meter breed. Ook aan de
beek staat nu een bord, evenals een
bankje. Op de oude begraafplaats
staat nu een bankje en ziet u een
stellage waar de oude haardstenen
uit de boerderij van de familie Buter
op zijn geplaatst en zijn de namen
van de schenkers van die tijd weer
goed leesbaar. Neem een kijkje
en kom lekker tot rust. Het perkje
rondom het landkruis is opgeknapt
en er zijn nieuwe planten in gezet
, zodat het gemakkelijker is om
onderhoud te plegen. De beplanting
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is gesponsord door de Rhododendron kwekerij Kerperien, nogmaals
onze hartelijke dank daarvoor. De
struiken die nog redelijk goed waren zijn op de oude begraafplaats
neergezet. Verder hebben wij van
Het Drents landschap drie zitbanken
gekregen die geplaatst zijn langs het
Schoonebekerdiep, aan het eind van
het wandelpad die langs de oude
begraafplaats loopt , op stuw 4
( H.Huser ) en aan de oostzijde van
de Wilms Boo aan het Schoonebekerdiep, aan het einde van het
schouwpad bij bouwbedrijf Striper.
Dit alles met toestemming van het
waterschap Vechtstromen.
De projecten waar wij nu nog druk
mee bezig zijn: op de oude begraaf
plaats een informatiebord plaatsen
met hierop de geschiedenis, maar
ook bij het beeld de Heilige Bernadette. Ook de omheining verder
verbeteren (vooral de achterkant).
En een natuurlijk fiets/wandelpad
langs de begraafplaats naar de beek
Maar dit zal nog wel even duren . Als
het weer mogelijk is gaan wij dit najaar, of anders volgend voorjaar een
aantal gespreksmiddagen houden
over diverse onderwerpen waar bij
ook deskundigen op bepaalde onderwerpen aanwezig zullen zijn. Een
van de gespreksonderwerpen zal
zijn, de bijnamen en waar komen die
vandaan. Van deze gesprekken worden audio/video opnames gemaakt,
zodat deze uitgewerkt kunnen worden en op papier gezet. Ook zijn wij
bezig onze website aan te passen en
te verbeteren.
Naast dit alles hebben wij een eigen
plek op de site van de gemeente
Emmen www.hierkomjijweg.nl,
waar informatie te vinden is over
Nieuw Schoonebeek. Ook is hier informatie te vinden van verenigingen
met info over de geschiedenis van

QR CODE’S

Sinds korte tijd maken we gebruik
van QR-codes. Je ziet dan soms
bij een artikel een QR-Code staan,
vaak vergezeld met de tekst
“Scan deze QR-Code”.
Wij maken gebruik van QR Codes
om aanvullingen op artikelen
mogelijk te maken. Denk
bijvoorbeeld aan extra foto’s die
we niet meer bij het artikel kwijt
kunnen, maar wel graag willen
laten zien. Met de QR code kun
je deze snel en makkelijk op je
telefoon bekijken. Ook zijn er
vaak leuke video’s bij een artikel.
Helaas is bewegend beeld nog
altijd niet op papier te drukken.
Door de QR code te scannen kun
je alsnog het filmpje tonen. En
tot slot gebruiken we de QR Code
ook wel om door te linken naar
een website met meer informatie
over een artikel of bijvoorbeeld
naar de ticketshop van Rumah
live. De mogelijkheden zijn bijna
eindeloos.
Probeer maar eens
de code hiernaast
te scannen. Dan
staat je een leuke
muzikale verrassing
te wachten!

BOER HARMS
WORDT MILJONAIR
Wist u dat de film “Boer Harms
wordt miljonair” gedeeltelijk is
opgenomen in Nieuw Schoonebeek?
In oktober 1983 kwam de film ‘’Boer
Harms wordt miljonair uit”. Henk
Bemboom van de Flowertree studio
in Schoonebeek zorgde voor de
productie. De hoofdrollen werden
vertolkt door de leden van De Dutch
Boys: Henk de Roo als Boer Harms
Cor Maatje als “zeun” Eppo. Jans
Hoogeveen als Vrouw Harms
en Roy de Cowboy. Het orkest
The Pioneers verleende ook
hun medewerking in de film.
De videofilm is op verschillende
locaties gefilmd o.a. in Amsterdam,
Schiphol, Dalen, Oud- en Nieuw
Schoonebeek. Ja inderdaad, in
Nieuw Schoonebeek op Europaweg
251 rondom de boerderij van
de Familie Koop en op het land.
Hier zijn De Dutch Boys verschil-

hun dorp of personen met grote fotocollecties of historisch materiaal .
Historische vereniging
Nei-Schoonebeek

lende dagen geweest om te filmen. die op zoek gaat naar olie
En met filmen gaat er natuurlijk ook in
het
dorpje
Schoonebeek.
heel wat mis. Zoals een pak stro dat in
de brand vloog door een sigaretten- Familie Koop
peuk of de sigarettenpeuk die in de
nek viel bij Boer Harms waardoor het
wel erg heet werd bij hem in de nek.
Ook liep onze hond Wodan geregeld
in
beeld...
Verder gingen
ze met een
oude auto op
sleeptouw
door Nieuw
Schoonebeek
en met een
camera onder
een rijdende
trekker.
Ze
gingen olieboren in het
land met afgewerkte olie
en filmden bij
de intocht van
de boortoren
wandeltocht
Schoonebeek.

De film: “Boer Harms wordt
miljonair” staat ook op Youtube.
Scan de QR-code hierboven om deze
te bekijken. Of zoek op youtube naar
“Boer Harms wordt miljonair”
Scan de QR-code hieronder om een
filmpje met bloopers te bekijken

Het was erg
mooi om mee
te
maken
hoe de film
tot stand is
gekomen en
er was erg
veel lol en
gein om de
vele bloopers
en opnames.
De
gaat
Boer

film
over
Harms
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TROUWCOMPLEET
OPENT HAAR DEUREN

INZENDINGEN

COVERFOTO WEDSTRIJD
Sinds de vorige editie hebben we het foto raden vervangen voor een nieuwe wedstrijd. Namelijk een fotowedstrijd. Elke editie zullen
we een foto-opdracht plaatsen. Dit kan een thema zijn, of een opdracht met één of meerdere voorwaarden waaraan een foto moet voldoen. Na een stemming van de redactie zal de meest gekozen foto op de cover geplaatst worden. De winnaar wint dus de eer dat zijn of
haar foto op de cover van Hej’t al heurd staat. Daarnaast willen we de overige inzendingen met naamsvermelding in het blad plaatsen.
Alle inzendingen komen dus in het blad, maar alleen de winnende foto komt op de cover. En alsof dat nog niet genoeg is krijg je vanaf
nu bij je allereerste coverfoto ook de hej’t al heurd tas cadeau (zolang de voorraad strekt).
De afgelopen editie was de opdracht om een foto te maken met het thema: ”zomerpret”. Het idee was dat we dan op de cover van de zomereditie een leuke zomerfoto zouden hebben. Wat we niet hadden kunnen voorzien was dat het tot aan eind
mei maar geen zomer wou worden. Des te knapper zijn de ontvangen inzendingen. Hieronder kun je deze allemaal bewonderen en de winnaar staat natuurlijk op de cover!
Doe jij de volgende editie ook mee aan de fotowedstrijd? De opdracht kun je vinden op de achterzijde van dit blad. De inzendingen
mogen per e- mail gestuurd worden naar: hejtalheurd@live.nl

jurken hebben wij ook een grote
collectie galajurken voor de verhuur.
Mijn naam is Ingrid van Es en ik woon
sinds zeven jaar aan de Europaweg
19
te
Nieuw-Schoonebeek.
Zeven jaar geleden verhuisde ik vanuit Vijfhuizen (Schiphol) met twee
dochters, mijn ouders en de nodige
dieren naar het mooie Drenthe. Heerlijk naar de rust en de ruimte! En die
ruimte op het erf wilde ik benutten.
Graag wilde ik iets beginnen op het
erf, maar wat…? Daar gingen heel
wat jaartjes overheen voordat ik had
besloten wat dat zou worden. Totdat
mijn man en ik in mei 2019 gingen
trouwen. We wilden graag een low
budget bruiloft, maar dat viel niet
mee. Overal waar bruid voor staat,
stijgt gelijk in prijs. Dat kon anders,
vond ik.
Ik ben zelf heel creatief en heb ook
in het verleden heel veel zelf gemaakt. Van decoraties tot kaarten en
van boeket tot fotoalbum. Hier wilde
ik meer mee doen. Zo ontstond het
idee om een bruidswinkel te beginnen waar ook alles te huur is. Van jurk
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tot boeket, van sluier tot ringendoosje. Want misschien wil je een mooie
trouwjurk én een top trouwlocatie
voor je bruiloft hebben. Waarom huur
je dan niet een mooie jurk, wat stukken goedkoper is, en leg je het geld
bij de top trouwlocatie. Hier wilde ik
zeker wat mee doen, dus ben ik eerst
gestart met volop plannen maken.
Er was genoeg ruimte in de boerderij om in te richten als bruidswinkel,
maar dit bleek al snel veel te klein te
zijn om alle jurken in kwijt te kunnen.
Daarom hebben we ervoor gekozen
om de garage met de veranda te gaan
verbouwen. De coronacrisis kwam
daar even tussen, maar dat gaf ons de
gelegenheid om rustig de boel te verbouwen en de jurken aan te schaffen.
Afgelopen 22 mei was het zover!
TrouwCompleet opende haar deuren!
Vanaf die dag is het dus mogelijk om
een trouwjurk, met alles wat daarbij
hoort, te huren (maar kopen kan natuurlijk ook, hoor!). Naast de trouw-

Ga je niet trouwen, maar zou je toch
graag eens een trouwjurk aan willen hebben? Dan kan je bij ons ook
trouwjurken komen passen voor de
fun! Dit is een superleuk uitje van
2,5 uur waarbij je onbeperkt trouwjurken kunt passen samen met
vrienden, collega’s en/of familie.
Dit wordt afgesloten met een hapje, een drankje en natuurlijk de gelegenheid om foto’s te maken van
jullie in de mooie jurken!
Ben je nog niet oud genoeg om
trouwjurken te passen? Dan kan je
bij ons ook je kinderfeestje komen
vieren! Be a princess for a day! Dit
is voor kinderen vanaf zes jaar.
Kies een mooie jurk uit, je haar en
make-up worden voor je gedaan en
we sluiten het feestje af met een
hapje, drankje en een goodiebag.

FOTO: RENE MEPPELINK

FOTO: KOEN AKKERMAN

FOTO: NIEUW-SCHOONEBEEKSE ORANJELEEUW

FOTO: HENK BOS

FOTO: ANITA BEERLING

FOTO: BENNIE BÜTER

Komen jullie gezellig eens langs?
Kijk voor meer informatie op
trouwcompleet.nl
Foto’s: Arjan Bos
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

ANDRE
LAMBERS

Totaal overdonderd was ik op maandag 26 april jl. toen mij werd verzocht
door mijn vrouw en beide kinderen
om thuis te blijven. Ik had daar helemaal geen tijd voor, want ik had een
afspraak met Nico de filmer. Hij zou
opnames gaan maken in opdracht
van Prolander en Staatsbosbeheer,
over de laatste 3 huizen op het hoogveen in Weiteveen. Het 1e huis was
van de familie Veltrop, in het 2e huis
hebben mijn grootouders gewoond
en in het 3e huis ben ik destijds geboren. Het huis van mijn (groot)ouders stonden aan de Zuidersloot 30
en 32.
Toen we bijna klaar waren met de opnames kwamen mijn vrouw en beide

kinderen kijken op de locatie. Deze
keer met een duidelijke boodschap
om de opnames stil te leggen en met
hun mee te gaan naar het gemeentehuis in Emmen. Na enig nadenken
waarom dit toch zo’n belangrijke dag
zou gaan worden, ging er bij mij een
lichtje branden.
Bij het gemeentehuis aangekomen
werd mij het een en ander duidelijk.
Helemaal omdat daar ook Toon Heijen
en Jan Blaauwgeers, van de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek en
Gienus Homan en Klaas Harms, van
de EHBO-vereniging Weiteveen aanwezig waren. Ze wilden mij nog niets
vertellen over het hoe en waarom en
vooral wie dit geregeld had. Ik zou
het allemaal wel te horen krijgen in
de toespraak van de burgermeester.
Ik kreeg een lintje. Door de nog geldende corona maatregelen kon er
niet veel gedaan worden om hier
samen op te proosten. Wel zijn wij
na afloop bij ons thuis geweest om
deze dag nog even na te bespreken,
onder het genot van koffie met gebak.
Hier werd mij duidelijk dat Klaas
Harms, van onze EHBO vereniging,
het voortouw had genomen voor de
aanvraag van een lintje. Ondanks
dat ik overdonderd was, ben ik er
trots op dat ik na jaren van vrijwilligers werk, deze koninklijke onderscheiding in ontvangst heb mogen
nemen. Een enorm mooie waardering. Aan allen die hieraan hebben
mee gewerkt; nogmaals mijn hartelijke dank.
André Lambers
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De heer Lambers is zeer actief in zijn
woonplaats voor de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek. Hij zet zich
in voor grensoverschrijdende contacten met Duitsland. Hij is al in 1990 actief geworden bij de werkgroep Grens
Overschrijdende Cultuurschatten, later
opgegaan in Historische Vereniging
Nei-Schoonebeek. De heer Lambers
werd voorzitter en begon in 2009
met jaarlijkse fietstochten naar de
Emslandkampen en Kunst, met verteller Pieter Albers.
Hij heeft veel contacten gelegd over de
grens met Heimatverenigingen en gemeentebesturen van Twist en Emlichheim. De laatste jaren was hij ook nog
actief in de werkgroep SLO, met onze
oosterburen over oorlogsvliegers, die
zijn neergestort tijdens de 2e wereldoorlog. Sinds 2000 is hij bestuurslid bij
de EHBO Vereniging Weiteveen, waar
hij veel taken op zich heeft genomen.
Hij was o.a. actief betrokken bij regionale wedstrijden en organiseerde oefeningen in grootschalig verband met
andere EHBO verenigingen.

HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 10 / EDITIE 3

|9

AANGENAAM:

JACCO & AFIENA
Wij kregen als “nieuwelingen” in de
buurt de vraag of wij ook een stukje
over ons zelf wilden schrijven voor
de deze uitgave van Hej ‘t al heurd.
Nou bij deze dan….
Wij zijn Jacco & Afiena van Genderen.
Ik (Jacco) ben 52 jaar oud en Afiena is
bijna 51.
Wij
wonen
sinds
December
2018 aan de Europaweg 22 in
Nieuw-Schoonebeek, samen met
onze hond Chicky en de kat Rama.
Ik (Jacco) ben geboren en getogen
Achterhoeker, tot ergens achterin de
20 heb ik in Eibergen gewoond. Daarna een tijdje in Gronau en Enschede,
daarna door omstandigheden toch
weer terug naar Eibergen.
Via het Wereldwijde Web heb ik
daarna Afiena leren kennen en na
een tijdje besloten dat zij naar de
Achterhoek zou komen.
Hier hebben we ongeveer 14 jaar in
ons eigen huis in het dorp gewoond.
Afiena wilde op een gegeven moment toch erg graag terug naar/richting Emmen waar ze eigenlijk
vandaan komt en waar ook al
haar familie woont… er kwam
toch een beetje heimwee om
de hoek kijken.
Ik zelf sta er iets makkelijker in
en pas me snel aan… en Achterhoek of Drenthe… zoveel
verschillen zijn er toch niet…
😉.
We hebben toen ons huis in
Eibergen te koop gezet (en

verkocht), en na een kleine zoektocht
kwam dit huis aan de Europaweg 22
op ons pad en hebben we het via Pat
Makelaardij kunnen kopen.
Ik ben voor m’n werk altijd veel op
reis geweest in binnen en buitenland.
Als Service-monteur/ Montageleider
heb ik jarenlang vele slachthuis installaties, vleesverwerkende industrie installaties, staalconstructies,
silo’s en groentefabrieken gebouwd
overal in Europa, maar na ruim 20
jaar werd het tijd voor een nieuwe
uitdaging.
Van 2010 tot eind 2019 als Supervisor vele ventilatie systemen voor
tunnels gebouwd en onderhouden,
vooral in Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
Maar sinds Maart 2020 “dichterbij”
de deur aan het werk bij Oosvoort
Techniek in Dedemsvaart.
Oosvoort Techniek is een bedrijf die
o.a. productie bedrijven ondersteunt
met het onderhouden, repareren en
inrichten van het machinepark, ook
engineering en bouwen van nieuwe
machines en installaties hoort erbij.
Ik ben op dit moment ondergebracht
bij Brink Climate Systems in Staphorst waar ik de Technische Dienst
ondersteun met mijn technische kennis en ervaring. Ik repareer machines
en installaties, bouw machines om,
bouw schakelpanelen, pak storingen
op en doe verder, samen met een
klein team van monteurs van Brink

zelf, alles wat binnen de werkzaamheden van de TD valt.
Ik ben gek op techniek en industriële dingen, dus zelfs in mijn vrije tijd
vaak in de garage te vinden en aan
het repareren of “prutsen” met iets,
er is altijd wel iets te doen.
Vorig jaar hebben Peter (onze buurman van nr.20) en ik samen een al
wat oudere minigraver gekocht omdat we daar beide de komende tijd
werk genoeg voor hebben rondom
onze huizen, die staat nu in de garage
en ben ik een beetje aan het opknappen/reviseren, kunnen we binnenkort weer lekker gaten en sleuven
graven.
Dan is er nog onze camper waar ik
ook al veel aan gedaan heb, en vorig
jaar hebben we een verkoopwagen
gekocht voor onze shop, die is ook al
helemaal naar ons zin verbouwd en
bijna klaar.
Helaas hebben we door de Coronaperikelen die wagen nog niet kunnen
gebruiken, maar het eerste evenement staat nu eindelijk toch op de
planning, begin juli het Internationale Kever Weekend in Wanroij en
daarna volgen nog een paar evenementen dus het komt goed.
Afiena heeft vanaf haar 3de jaar in de
Gemeente Emmen gewoond en heeft
van 1992 t/m 2003 samen met haar
broer een kapsalon gehad in Dalen.
Na de verhuizing naar Eibergen is ze
in Winterswijk als leidinggevende
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van 3 kledingwinkels aan het werk
geweest.
Vanaf 2010 moest zij helaas vanwege ziekte stoppen met werken.
Sinds de operatie in 2016 gaat het
heel erg goed en en kan ze zo goed
als alles weer, dus is nu lekker bezig
in en om het huis en tuin en natuurlijk met de hobby’s die we gezamenlijk hebben.
Samen hebben wij (als uit de hand
gelopen hobby) de webshop “Kijkdan.nl”.
Hiermee staan wij ook op evenementen en markten, en zijn dus vaak
de weekenden op pad in Nederland,
Duitsland en België.
In de shop verkopen wij o.a. Cargoodies, VW spulletjes, muurborden,
hebbedingetjes, deco Ibiza-style,
sleutelhangers en ook leuke decoratie voor in huis vooral in Auto, Industrieel en Vintage style.
Dus als iemand nog op zoek is naar
iets leuks voor in huis, de keet, mancave of loods, wij hebben genoeg te
bieden om de boel leuk aan te kleden. Kom gerust eens kijken bij ons
aan huis of via onze webshop: www.
kijkdan.nl.
We hebben ook nog Volkswagens als
hobby, Jacco is oprichter/voorzitter
van Team VW-Speed.nl(sinds 2003)
een VW club die ook evenementen

organiseert op o.a. Vliegveld Twenthe en in de schuur staat een project
VW Golf 1 uit 1982 die nog een keer
klaar moet, dan hebben we onze parelmoer witte Amerikaanse VW Jetta
en de grijze T4 bus (voor de shop).
We hebben hier bij/aan ons huis ook
nog genoeg plannen qua verbouwen
en veranderen.
We zijn inmiddels aan
de voorzijde
van het huis
begonnen, de
oprit is verbreed
richting
zijkant
en een poort
geplaatst, de
voortuin willen we nog
aanpakken, en
de volgende
stap is naar
achter toe de
oprit
doortrekken, garage opknappen
en zo maar
door….

drankje, dus als je aanbelt en we
doen niet open… grote kans dat
we dan daar zitten…..
Kortom, we hebben het hier erg
naar ons zin en hopen er nog vele
jaren samen te wonen en genieten.

Het meest trots zijn wij op het heerlijke uitzicht “bij ons achter” richting
Duitsland. De achtertuin wordt ook
nog aangepakt, en daar zal dus ook
nog een prachtige zitgelegenheid/
tuinhuis komen waar we onze vrije
uurtjes heerlijk kunnen zitten en onder het genot van een hapje en een

Groeten Jacco en Afiena.
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FOLK AN DE GRUPPE
Na de Luuster’n veur ‘t duustern editie van afgelopen jaar gaan we er dit
jaar vanuit dat we een “normale” editie van Folk an de Gruppe gaan beleven. Ondanks dat we afgelopen jaar
een verplichte zittende versie hebben beleefd waren er vele positieve
reacties. Daarom gaan we het dit jaar
op de volgende manier beleven:
We gaan net als vorig jaar voor een

Duustern 2021 van 15:00 tot 20:00
uur. Op ons mooie grote terras kun je
dan zitten (of staan) en luisteren naar
de prachtige muziek. Ook dan kun je
weer genieten van het streetfoodrestaurant en de (specialiteiten)bar.

Wat de bands betreft: Nog niet de gehele line up is bekend, maar in ieder
geval zullen deze bands optreden:

krakers
The Bruceband; Europe’s No 1.
Springsteen Tribute.

Er komt nog een naam bij maar die is
bij het drukken van deze editie nog
niet bekend. Let op: Niet alle bands
spelen beide dagen. Het aanbod van
de zaterdag en zondag is dus niet
geheel hetzelfde. Wil je beide

2021

je kunt dus inloggen op fadg.loves.nl met je eigen mailadres en wachtwoord en je gewenste tickets bestellen.
Heb je nog geen wachtwoord of ben je hem vergeten?
Zorg dan dat je op tijd een nieuwe hebt aangevraagd

Na de bestelling ontvang je een betalingsbevestiging en
je tickets in je mail. Bewaar deze tickets goed, want dit is
je entreebewijs. Ze zijn ook terug te vinden onder je ac-

count. Munten zijn op te halen op vrijdag 17 september
tussen 20:00 en 21:00 uur op ons terrein. Of op de dag
zelf bij de entree.
Wij houden ons tijdens het festivalweekend aan de dan

Bruce band

Ramblin’ Boots				

2-daags festival! En wel op zaterdag
18 september en zondag 19 september. Alleen gaan beide dagen er niet
hetzelfde uitzien!
Op zaterdag 18 september de enige
echte: Folk an de Gruppe 2021 van
16:00 tot 00:00 uur. Onder het genot
van een hapje en drankje kun je weer
staan (of zittend) luisteren naar de
vele bands, een dansje wagen of genieten van het vele lekkere eten en
drinken bij ons streetfood-restaurant
en de (specialiteiten)bar. Uiteraard
in de prachtige sfeer zoals je die van
ons gewend bent.
En op zondag 19 September:
Folk an de Gruppe - Luustern veur ‘t
‘T AL HEURD
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Aosem; Americana/Roots muziek
uut Drenthe
Leon Moorman; Drentstalige Pop,
D-Pop
Kentucky Snake Oil; Energieke mix
van Bluegrass, Country- en Amerikaanse Folkmuziek
Rick Vinke & Band; Country (Johnny
Cash, Waylon Jennings)
Ramblin’Boots; nu de meest aan de
weg timmerende, zeer succesvolle
countryband van Europa
Drunken Parrot Divers; Ierse Pubkneiters en authentieke Bluegrass

Kentucky Snake Oil		

dagen aanwezig zijn? Koop dan een
weekendticket!
Voor de kinderen is er natuurlijk beide dagen het vertrouwde kinderprogramma. Met o.a. wederom onze onderhand legendarische Silent Disco.

The Drunken Parrot Divers
geldende coronaregels: Bij negatieve corona ontwikkelingen kunnen wij t/m woensdag 15 september
besluiten het evenement af te gelasten. Je ontvangt
dan per omgaande je geld terug op je rekening.

Op dit moment is er nog een voorverkoop van de “Vroege Quicksteert
Tickets”. Dit zijn Tickets voor een
speciale prijs met een verrassing
(wat de verrassing is? Dat is natuurlijk een verrassing...). Vanaf zaterdag
26 juni 10:00 uur start de reguliere
(voor)verkoop. Op onze site fadg.
loves.nl kun je alvast onder het kopje
Merchandise bekijken welke tickets
er zijn en voor welke prijs.

Wil je op de hoogte blijven?.
Houd Facebook en Instagram in de gaten voor het
laatste nieuws.
Oproep: gezocht stallingsruimte voor 2 boeren karren met materialen van Folk an de Gruppe. Vergoeding in overleg.

fotograaf: Estera Marysi
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LUISTERFILM
“DE HUNS”
Eind 2018 viel mijn oog op een bericht op Facebook.
Er werd gevraagd naar stemacteurs
die mee wilden werken aan een luisterfilm.
Deze luisterfilm is gebaseerd op het
boek “de Huns”. Het speelt zich in 4
dimensies af in Drenthe: de periode
van het Trechterbekervolk (de eerste
bewoners van Drenthe, die van
de Hunebedden), de periode van
Vincent van Gogh, de periode van
predikant Johan Picardt (bekend van
de Picardt-route) en het heden. In dit
verhaal staat een vreemd verschijnsel
bij een hunebed centraal.De schrijver
is Edward Petrovics, woonachtig in
Zwinderen. Inmiddels is hij al bezig
met een vervolg op dit boek.
Even terugkomend op de vraag “hoe
kom ik er bij om mee te doen?” Er
stond dus een bericht op Facebook
met de vraag naar stemacteurs en

dat leek me altijd wel eens leuk om
te doen. Ik zag mijn kans en heb meteen gereageerd. Binnen afzienbare
tijd kreeg ik een persoonlijk bericht
met de vraag of ik 3 stukjes tekst kon
inspreken en terug naar de schrijver
wilde sturen.
Binnen een paar weken kreeg ik een
bericht terug: van de 120 aanmeldingen had hij een selectie gemaakt en
daarvan was ik 1 van de 20 gelukkigen om auditie te doen.
Het duurde even voordat ik de locatie
en tijd doorkreeg maar in de zomer
van 2019 mocht ik naar het Poppodium in Hoogeveen om “mijn zegje” te
doen. En toen werd het stil… ik dacht:
oké, zal wel niet goed zijn geweest of
het project is afgeblazen… Maar eind
2020 kreeg ik toch weer bericht:
“Raymond, we hebben externe financiers en subsidies gevonden om een
luisterfilm te maken, heb je nog interesse?”

GEERT VAN DE SPINDE
Met hulp van o.a. zijn vader en broer is de cafetaria
gebouwd. Samen met zijn
vrouw Leidy, kinderen en andere familieleden hebben ze
hun best gedaan om er een
succesvolle zaak van te maken. De cafetaria kreeg de
naam ‘De Spinde’ (een oud
woord dat provisiekast betekent).

Dus in februari van dit jaar kon ik de
studio in om mijn rol in te spreken.
Het kon in één avond, zo’n grote rol
heb ik dus niet, maar dat vind ik helemaal niet erg. Die ervaring neem
ik mee en het ging me vooral om het
plezier.
Mijn medespelers in deze luisterfilm
zijn o.a. Birgit Schuurman, Evert ten
Napel en Rene Karst.
Doordat RTV Drenthe dit mede financiert is de luisterfilm bij Hemmeltied
te beluisteren en ook in 12 afleveringen als Podcast te downloaden.
Op 3 september dit jaar is de officiële
lancering en komen alle stemacteurs
samen. Hoe daar invulling aan wordt
gegeven is nog onbekend.
Er komt zelfs een tweede luisterfilm
uit. Mijn personage komt er weer in
voor, dus hoop ik zeker op een vervolg.

Een prachtige plek, dichtbij een aantal winkels. De
lagere school aan de overkant van de, toen nog zeer
drukke doorgaande weg en
met de sporthal en de velden van voetbalvereniging
Schoonebeek praktisch in de
achtertuin.

Groet
Raymond Assen

GEERT VAN DE SPINDE, KENT U HEM
NOG?
Het was in 1972 toen de grote wens
van Gerard Scholte om een eigen
zaak in de horeca te hebben in
vervulling ging. Dit was niet mogelijk
in zijn eigen woonplaats Erica.
De mogelijkheid deed zich wel voor
in Nieuw Schoonebeek toen Gradus
Eilering zijn bezinepomp/garage
ging uitbreiden en er ook ruimte genoeg was voor zijn zwager om er een
cafetaria te beginnen.
‘T AL HEURD
14 | HEJ
JAARGANG 10 / EDITIE 3

Hierdoor ontstond vaak een hechte
band met hun families. Met een aantal van hen is er nog steeds contact.
Een familie heeft jaren later zelfs de
zaak overgenomen.

Gerard heeft altijd zijn best gedaan
om, waar mogelijk, iets te betekenen
voor de mensen in het dorp. Zo heeft
hij in de beginjaren de thee verzorgd
tijdens de rust van de voetbalwedstrijden die achter de Spinde werden
gespeeld. Er was namelijk nog geen
kantine in die tijd!
Vanzelfsprekend bood hij graag zijn
service en producten aan tijdens
5-jarige volksfeesten en deelde natuurlijk mee in de vreugde van het
feest waarvoor vaak 5 jaar lang fanatiek werd gespaard.

Na een openingsstunt waarbij alle kinderen van de lagere school werden getrakteerd op een zakje patat,
kreeg de Spinde langzaam
maar zeker een plek in de
Nieuw-Schoonebeekse samenleving. De opening werd
overigens verricht door wethouder Scherpen.

Ook voor de jongere kinderen was
de Spinde geen onbekend terrein.
Meerdere jaren zorgde Gerard ervoor
dat Sinterklaas niet stilletjes aan de
kinderen van Nieuw-Schoonebeek
voorbij reed.

Omgaan met mensen is Gerards grootste passie. Met
name de jeugd en de oudere
jongeren in het dorp wisten
steeds vaker hun weg te vinden naar de cafetaria. Niet
alleen om iets te eten, maar
zeker ook om elkaar te ontmoeten. Omdat de toenmalige ruimte te krap werd, is
de cafetaria in de loop van
de tijd een aantal keren vergroot. Ook dit werd grotendeels door hemzelf en zijn
naaste familie gerealiseerd.

Meer dan 13 jaren lang heeft Gerard samen met Leidy met veel
liefde en plezier een gezicht gegeven aan de cafetaria, die tot op
heden nog steeds dezelfde naam
draagt, waar zij bijna 50 jaar geleden mee zijn begonnen. Zij hopen
dat alle mensen die in die jaren
hun zaak aan de Europaweg 164
hebben bezocht er nog steeds
met een goed gevoel aan terugdenken.

Zoals hij het zelf zegt begon hij
zich ook meer en meer een NieuwSchoonebeker te voelen. Hij voelde zich er dan ook helemaal thuis.
Dat blijkt wel uit het feit dat hij
maar 2 dagen in de week in Erica te vinden was en de rest van
de week in Nieuw-Schoonebeek.

De Spinde heeft meerdere keren als ontvangstruimte voor de
goedheiligman gediend.

Dat doen zij ook, namelijk!
Geert van de Spinde en zijn
vrouw Leidy!

Een groot aantal jongens uit het dorp
hebben er hun bijbaan gehad. Als ze,
om wat voor reden dan ook, met hun
baantje stopten, dan werden ze vaak
door een jongere broer opgevolgd.
HEJ ‘T AL HEURD |
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omdraait en zegt dat ik het met een
psychiater moet bespreken en niet
met hem/haar. Bij iemand die mij
niet direct in opname zette. Die niet
direct mijn omgeving inschakelde.
Maar iemand die even bij mij, in mijn
donkere wereld, wou zitten zodat ik
niet alleen was.

“HET IS WEL GOED ZO”
EEN VRAAGGESPREK MET KIRSTEN STEFFENS

De campagne van SIRE is bijvoorbeeld een mooie stap: het zet je
aan het denken dat je eerlijk mag
antwoorden op de standaard vraag
‘hoe is het met je?’. Ook dat het oké
is om even niet oké te zijn. Al zijn we
er dan nog niet… omgeving, persoon,
stemming; er zijn veel factoren die
meespelen waarom we al snel zeggen dat het goed gaat. Ik beantwoord
de vragen: “Hoe gaat het met je, nu/
vandaag?” eerlijk. Maar als mensen
dat terloops vragen dan zal ik de
vraag onbewust nog ontwijken.

EEN TIJDJE GELEDEN KWAM HET BOEK “HET IS WEL GOED ZO” VAN KIRSTEN STEFFENS UIT. WE HEBBEN GEEN RECENSIE GESCHREVEN, MAAR HEBBEN KIRSTEN ENKELE VRAGEN GESTUURD WAAROP ZIJ MET HAAR ANTWOORDEN
INZICHT GEEFT IN HET SCHRIJFPROCES EN LEVEN MET PSYCHISCHE AANDOENING.
Hoe verliep het proces van schrijven, wanneer besloot je het uit te geven en ben je daarbij geholpen?
Eigenlijk verliep alles heel vlot. De hoofdstukken zijn momenten uit mijn leven waar ik dagelijks mee worstel. Een
verhaal maken waarbij je eigen ervaringen gebruikt maakt het schrijven makkelijker. Sommige situaties had ik al in
de loop van de jaren geschreven, die zijn alleen aangepast of uitgebreid. Ik schrijf veel tijdens mijn herstel. Het is
een manier voor mij en voor mijn omgeving om duidelijker te krijgen waar ik tegenaan loop. Vriendinnen van mij
lezen meestal mijn stukken eerst en geven dan feedback. Ook mijn familie leest en reageert op de teksten. Dit heeft
mij zeker geholpen. Ik wist zo of mijn gevoel herkenbaar was en waarover ik nog iets duidelijker moest zijn.

Met zijn allen bewuster worden
Ik denk daarom dat we zelf meer
bewust moeten worden waar, hoe,
wanneer en wat we vragen aan elkaar. Oprechte vragen geven meestal
ook oprechte antwoorden.

Om het allemaal in een boek uit te brengen is de grootste stap geweest die ik heb gezet naar mijn eigen omgeving
en daarbuiten. Ik besloot eerst, misschien een beetje impulsief, enkele hoofdstukken op te sturen. Met de kleine
hoop dat het ‘wel iets was om uit te geven’. Al vrij snel kreeg ik bericht of ik het hele manuscript op wilde sturen .
Die werd geaccepteerd. Vanaf dat moment word je van het contract tot aan je promotie geholpen door een team die
aan je gekoppeld is. Dat was erg fijn, want ik wist niet waartoe het zou leiden en wat ik eigenlijk moest doen. Het
enige waar ik mij volledig op gefocust hebt is of het verhaal wel overkwam en of in het boek de thema’s beschreven
worden die ik wilde aankaarten .

Waar stel je de vraag? In de supermarkt of in een park bij een vijver?
Hoe stel je de vraag? Gehaast en onrustig, gemeend of uit beleefdheid?
Waarom vragen we? Omdat het sociaal-maatschappelijk-geaccepteerd is
om te vragen, of omdat we echt willen weten hoe het met diegene gaat?
Door het beschrijven van de brede
problematiek hoop ik dat het boek
een opening kan zijn en het bekender wordt.

Jouw doel is o.a. psychische problematiek bespreekbaar maken. Is dat gelukt?
In ‘Het is wel goed zo’ heb ik geprobeerd verschillende thema’s en situaties bespreekbaar te maken. Ik probeer het
voor mijn omgeving duidelijk te maken dát dit mijn verhaal is, en waarschijnlijk wel het verhaal van velen.
Die strijd is niet altijd te begrijpen, maar door het bekend te maken misschien wel te accepteren. Te accepteren dat
dit mijn verhaal is en dat ik dit helaas ervaar.
Over (eigen) psychische problematiek praten is vaak ongemakkelijk, er rust een taboe op en er wordt behoorlijk gestigmatiseerd. In mijn boek bespreek ik situaties die ik meegemaakt hebt. Vaak voelde ik onbegrip en beantwoordde de vraag op hoe het ging met; “het is wel goed zo” om discussie, meningsverschillen of spanning te vermijden.
Door de vraag per hoofdstuk steeds weer aan mezelf te stellen, hoop ik dat ik de thema’s goed heb weergegeven.
Mijn boek gaat over situaties die voor kunnen komen wanneer je lijdt aan een psychische problematiek. Zelf merkte
ik nog veel onbegrip in mijn omgeving. Ik heb daar door zelfstigma ook aan bijgedragen door de overtuigingen die
ik van mezelf heb; “Je overdrijft “of “Je bent het niet waard”.
Het uitgeven van het boek is voor mij een stap zetten uit mijn eigen zelf-stigmatiserende wereld. Ik wil proberen
het onbegrip om te zetten in ‘het niet begrijpen’. Begrijpen en accepteren zijn hierin twee belangrijke termen.
Het is namelijk haast niet voor te stellen hoe het is om tegen een psychiatrische problematiek (van welke vorm ook)
te moeten strijden, behalve als je het zelf hebt of een naaste bent. Onbegrip voor het gevecht van iemand is het onvermogen om diegene te begrijpen. Het is niet altijd te begrijpen hoe overprikkeld je kunt worden als je onderweg
naar de winkel 78 mensen en 15 eenden telt, waar in die winkel alles schots en scheef staat, de mensen door elkaar
heen praten, je calorieën ziet op elke verpakking, door een herinnering op de grond neervalt in een herbeleving en
een paniekaanval krijgt, omdat je denkt het alarm afgaat als je naar buiten stapt.
Het doel was ook om, naast een open verhaal te delen, herkenning te bieden aan anderen die worstelen met psychische aandoeningen. Dat is wel gelukt, ik heb berichten van buitenaf gekregen die zich erg in mijn verhaal herkenden en het boek delen met hun omgeving. Juist het delen met de omgeving is belangrijk om verder open te kunnen
praten over de problematieken.
Helpt het bespreekbaar maken, door bijv. de campagne van Sire “Hey,het is oké”, ook voor jou? Wil je graag dat mensen
dat zeggen, of moeten mensen anders reageren?

Ik ben begonnen met schrijven met de insteek dat het voor de omgeving duidelijker wordt hoe ik mijn gevoelens
en/of gedachten beleef. Dit doe ik door zoveel mogelijk situaties uit het (mijn) leven te omschrijven.
Ben je nu opgelucht, of vind je het juist spannend?
Ik vind het elke dag nog spannend en om eerlijk te zijn is het mij nog niet gelukt om mijn eigen boek uit te lezen.
Om openheid te krijgen hoort er ook openheid tegenover te staan en dat heb ik in mijn sociale omgeving voor het
eerst gedaan. En behoorlijk open, wat veel spanning oplevert. Ook heb ik veel schaamte ervaren in de weken nadat
het boek officieel te koop was. De gedachten dat ik mij aanstel, het niet goed genoeg omschreven is, dat niemand
zich herkent, waren erg aanwezig.
Hoe waren de eerste reacties?
Ik heb veel reacties gehad. Veel dat ze mijn schrijfstijl indrukwekkend vonden en het makkelijk te lezen was, ondanks het moeilijke, intense onderwerp. Dat laatste vond ik erg fijn om te horen. Sommige mensen vonden dat juist
vervelend, om door dit boek te weten te komen in welke strijd ik zit en hoe het voor mij voelt. Dat was lastig om te
horen. Maar door de eerlijke reacties durf ik ook het gesprek erover aan te gaan.
Er viel ook een last van mijn schouders. Dit kwam omdat ik ook duidelijkheid voor mijn omgeving wil. Waarom het
mij soms niet lukt, waarom ik feestdagen geen ‘feest’ vind of hoe intens en hard werken het herstellen is en dat ik
daar soms al mijn energie voor nodig heb. Doordat er begrip vanuit anderen kwam voelde ik dat ik mijzelf niet meer
hoef te verantwoorden of de vrolijke meid hoefde te spelen. Ik heb nu ruimte dat ik een stukje meer mezelf kan zijn
en een stuk meer ruimte om te herstellen. En ik denk dat door het boek uit te geven en er met anderen over te hebben, ik eindelijk besef en geloof dat het wel goed is zo.

Wat ik zelf nodig heb gehad om gevoelens, gedachten, gebeurtenissen bespreekbaar te maken is een veilige omgeving. Eén waarvan ik wist dat iemand niet zal zeggen dat ‘het allemaal nog niet zo erg is’, waar niet iemand zich
‘T AL HEURD
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KRUIDENIERSWINKELS

IN NIEUW SCHOONEBEEK

Europaweg 22 | Winkel Beerling

Europaweg 88 | Cafe en winkel Heijnen

Europaweg 335 | Winkeltje aan de grens, Ans Schepers

Europaweg 139 | Ans Schepers Pieper
‘T AL HEURD
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Europaweg 194 | Bennie Scherpen

Europaweg 214 | Wolken-Steffens

Europaweg 224 | Agnes en Lenie Leveling

Europaweg 319 | H.Visscher, later Wilm Gels
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MUSEUM

JANNING
Europaweg 185 | Annie Huser

Europaweg 91 | Anbergen

Hejtalheurd mocht komen voor een privé rondleiding in het nieuwe museum in ons dorp. Zeer
de moeite waard om te bekijken wat de geboren
Nieuw Schoonebeker pastoor Janning als kunstenaar maakte, maar vooral wat hij zelf aan kunst
verzamelde. Hij heeft met zijn kunst o.a. geëxposeerd in het Frans Hals museum in Haarlem en in
the Albert Dome galery in Londen. De inkomsten
van de verkoop van eigen werk besteedde hij aan
zijn collectie “kerk kunst”. De voormalige pastorie
staat vol met deze collectie.
In bijgaand stukje leest u de bijdrage van André
Zwake en Margreth Eikens. Margreth is afstammeling van Hein Janning en ze vinden het geweldig
dat de collectie weer in Nieuw Schoonebeek te
zien is. Wat zij met het museum nog meer van plan
zijn leest u in dit artikel
Er zijn veel mensen nodig om het museum goed
op de kaart te zetten, dus mocht u geïnteresseerd
zijn en zin hebben om met dit museum een meerwaarde voor cultuur en toerisme in ons dorp te realiseren? Neem contact op! Hieronder leest u hoe
dat kan.
Kijk vooral ook op Facebook; museum Janning, of
op www.museumjanning.nl en laat u verrassen.

Na een lange winterslaap lijken we met z’n allen weer te
ontwaken. Zo ook Museum Janning dat na een lange periode
van verhuizing en Corona dan toch z’n deuren lijkt te kunnen
openen binnenkort. Waarmee we niet alleen de indrukwekkende collectie van oud dorpsgenoot Hein Janning kunnen laten zien, maar ook de escaperoom, gebaseerd op de Da Vinci
Code die in het museum is gerealiseerd. En niet te vergeten,
in samenwerking met Leo van Bemmelen, de indrukwekkende
fotocollectie van meester Schreur. En zijn we in gesprek met
ook anderen (waaronder kunstenaars) die graag hun spullen
in het museum willen tonen.
Omdat het museum natuurlijk niet voor niets in NieuwSchoonebeek staat willen we ook graag dat het een beetje
van u is. Dus heeft u een indrukwekkende collectie, kunst of
anderzijds, maar niet de ruimte dan geven we u ook graag de
mogelijkheid deze te exposeren.
Tijdens onze ‘winterslaap’ hebben we alles behalve stilgezeten. Zo wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een
online ticketsysteem opdat u verzekerd bent van een welkome ontvangst in ons restaurant en indien gewenst met gids
door het museum kunt. Ook hebben we Henny Moes bereid
gevonden een nieuwe druk van het boek van zuster Engel uit
te brengen.
In het museum treft u allerlei kunst zoals schilderijen, houtsnijwerk, goud- en zilverwerk, enzovoort en schermen met
achtergrondinformatie. Ook hebben we hard gewerkt aan de
digitalisering van de collectie waarover binnenkort meer (online) zult horen.
Wilt u alvast een indruk van wat er allemaal te zien is kijk dan
op onze website of op museum.tv waar u een video kunt aanschouwen met muzikale omlijsting van het Bernardus-koor.
En tenslotte: Nu we weer op mogen starten kunnen we best
wat versterking gebruiken.
Dus heeft u interesse in archivering, marketing, hand en spandiensten of wilt u graag meedenken in het bestuur meldt u
aan via info@museumjanning.nl of bel 06-46223374.
Ook in het restaurantgedeelte hebben we nog hulp nodig.
Dus lijkt het je wat? Schroom niet te bellen! Tot ziens binnenkort in museum Janning!

Europaweg 193 | J.Steffens (cafe Wolken)

Europaweg 325 | Harbers
‘T AL HEURD
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Europaweg 331 | Harbers Platzer
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ZIGGYPOP
& SKIK-TRIBUTE

IN CAFE BARGERVEEN

Het is inmiddels 25 jaar geleden dat Iggy Pop de
grondvesten van zuid-oost Drenthe muzikaal opschudde tijdens Rumah Rock. Bij menig muziekliefhebber staat dit legendarische optreden van de
grondlegger van de garagerock en de Godfather van
de punk gebeiteld in het geheugen. Ook was die 3e
augustus 1996 de grote doorbraak van het voorprogramma bij Iggy Pop, Daniël Lohues en Skik.

voor wordt vanuit België Ziggy Pop ingevlogen. Zij
staan te boek als de beste Iggy Pop tributeband in
de Benelux. Ziggy Pop is in staat om de gehele setlist van 3 augustus 1996 te spelen. Uiteraard vergezeld van het wilde theater van Iggy Pop. De zaal
wordt te klein en uiteraard gaat het dak der af. Als
vanouds.

Reden te over om hier serieus bij stil te staan. Daarom hebben een aantal organisatoren van Rumah
Rock in samenwerking met Folk an de Gruppe besloten om een reünie te organiseren. Getiteld: Rock
an de Gruppe.

Skier, a Tribute to Skik

Helaas is het Gods onmogelijk om zijn eigen vuilnisman Iggy Pop en Skik hier nu te contracteren. Wel
willen we de reünie muzikaal inhoud geven. Hier-

Vier jongens uit Zuid-Oost Drenthe, opgegroeid met
de tijdloze klassiekers van Daniël Lohues en zijn
kompanen, besloten eind 2019 Skik nieuw leven te
brengen door een ode te brengen aan Skik tijdens
de jaarlijkse Tribute Night in de Brasserie te Emmen.
Nadat dit een daverend succes bleek te zijn, besloten ze het niet bij één optreden te houden. Helaas
gooide de pandemie roet in het eten en was het een
poosje stil, tot nu! Stefan de Roo, Justin Eisen, Sil
Schepers en Niels Van het Hof bundelen hun krachten en vormen samen de allerbeste (en enige) Skik
tribute band die je ooit hebt mee mogen maken.
Maak je klaar voor een avond ouderwets vertier met
het betere werk van Skik!
Omdat we terugduiken in de tijd organiseren we diverse acties old-skool. Zoals we dat toen ook deden,
zoals bijvoorbeeld alleen fysieke kaartjes, handgemaakte spandoeken, enzovoorts.
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Voorverkoopadressen na 10 juli: café Bargerveen,
Huishoudelijke info:
Haarstudio Rozeman, cafetaria De Spinde en aan
Locatie: grote zaal Café Bargerveen
de deur bij de organisatoren: Johnnie Herbers, RayDatum: zaterdag 13 november.
mond Assen, Kor Trip, Eric Blaauwe, Marike Grooten,
Zaal open: 20.00 uur
Frans Wubbels, Johan Buursma, Robert Scherpen en
Entree: 15 euro.
Herman Schepers
Tickets: alleen hardcopy old-skool, niet online.
Voorverkoop: start op zaterdag 10 juli, in café
Blijf op de hoogte via onze sociale mediakanalen
Bargerveen, van 14.00 -16.00 uur.
Facebook
facebook.com/RumahRockReunie
Instagram
@rumah.rock.reunie
Twitter:
@RumahRockReunie
Mocht je niet in staat zijn om
fysiek een kaartje te kopen
dan s.v.p. contact opnemen
met de organisatie via Instagram, Facebook of Twitter.
Liefhebbers en
geïnteresseerden: wees er
vlot bij. Het aantal kaarten is
beperkt. En ….. Vol = Vol en
Op = Op.
Mocht dit evenement slagen
en voor herhaling vatbaar zijn dan overwegen de organisatoren serieus een vervolg.
Hopelijk zien we jullie de 13e! Lust for life!
Gegroet, het bestuur.
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Zorgvoorziening de Zwarte Racker
Corona vrij:
De meeste (90%) cliënten, bewoners
en medewerkers zijn inmiddels gevaccineerd en dat heeft er toe geleid
dat het aantal besmettingen fors afneemt.
Er is nog wel sprake geweest van besmettingen maar omdat bijna iedereen gevaccineerd was, hadden de
mensen nauwelijks klachten. Inmiddels zijn we al weer een langere tijd
helemaal corona-vrij.

SPELWEEK

Al vanaf de zomer van 1968 is
de Spelweek vaste prik. De Spelweek werd in de startfase samen gehouden met SKW Zandpol, Schoonebeek, Weiteveen
en
Nieuw-Schoonebeek
en
vond plaats naast de sporthal in
Nieuw-Schoonebeek. Vanaf ’68
heeft de Spelweek ieder jaar op
volle toeren kunnen en mogen
draaien, tot 2020... De eerste editie
in de lange reeks die geannuleerd
moest worden, maar nu is de Spelweek terug van weggeweest!
De Spelweek heeft groen licht
gekregen en kan dit jaar dus voor
alle kinderen van Weiteveen en
Nieuw-Schoonebeek weer plaatsvinden. Als organisatie zijn we dan
ook met frisse moed, druk bezig
met het regelen van de activiteiten
van en rondom de Spelweek. De

We zijn nog steeds voorzichtig, wijzen op handhygiëne, mondkapjes en
afstand houden. Maar het biedt ook
ruimte voor meer bezoek en we hopen dat we een mooie corona-vrije
zomer tegemoet gaan.
Iedereen die het pand binnenkomt
wordt getest en als er iemand positief
getest wordt ,dan wordt er gehandeld
volgens de geldende richtlijnen

Spelweek zal dit jaar plaatsvinden
op het terrein van de ijsbaan in
Nieuw-Schoonebeek, op 16 t/m 19
augustus.
Normaal gesproken begon deze gezellige (spel-)week met een reisje,
maar aangezien we afhankelijk zijn
van de coronamaatregelen, staat
deze activiteit nog niet vast. We
hopen en streven naar een reisje
op de maandag, maar mocht dit
niet mogelijk zijn, dan zal hiervoor
een activiteiten dag in de plaats komen. Hierover nemen we op 1 juli
een besluit en dit zal vervolgens
via onze Facebookpagina worden
gecommuniceerd. Dus houdt onze
Facebookpagina goed in de gaten!
Naast een enthousiaste werkgroep,
hebben we voor de Spelweek ook
altijd vrijwilligers nodig. We zitten

Tuin
De tuin rondom de Beek wordt verder
ingericht, er zijn veel nieuwe planten,
moestuinbakken en (fruit)bomen geplaatst. We gaan nog verder met de
inrichting. We hopen dat we u als
buurtbewoners deze zomer toch kunnen uitnodigen in de tuin en op het
terras. Op dit moment is veel bezoek
nog niet wenselijk. We hopen dat we
u in de volgende Heyt al heurd kunnen uitnodigen om een kijkje te komen nemen.

momenteel nog wat krap met vrijwilligers en zijn hiervoor nog op
zoek naar mensen. Dus lijkt het je
wat, om samen met ons, een leuke week voor de kinderen te verzorgen? Dan kun je een berichtje
sturen naar Koen Steffens (0629868870). Of mocht je vergeten
zijn je op te geven, neem dan even
contact met ons op via Facebook of
stuur Koen even een berichtje.

NIEUWS VANUIT
DORPSBELANGEN
WONINGBOUW
Dorpsbelangen houdt de vinger aan

nog steeds.

wens voor nieuwbouw in ons dorp.

Er was op 21 juni voor de politieke
partijen en de raad een informatie
avond over de nieuwe woonvisie.
Voorafgaand aan deze avond is door
dorpsbelangen een brief gestuurd
naar de partijen in de gemeenteraad, waarbij de aandacht nogmaals
gevestigd is op animo en dringende

Wij zorgen ervoor dat we op de
hoogte blijven en zullen daar waar
kan reageren en aandacht vragen
voor onze wensen. Zodra er informatie is wordt deze gedeeld via deze
krant en uiteraard op de ledenvergadering in het najaar.

NESTKASTJES
GEPLAATST TER
BESTRIJDING
EIKENPROCESSIERUPS.

De school heeft 5 kastjes geschonken voor een rupsvrij festivalseizoen
in “Pastoor sien bossie”. De leraren
zijn trouw fan van Folk an de Gruppe,
vandaar deze locatie. Deze kastjes
zijn opgehangen door leerlingen van
die school.

worden.
Een dringende oproep aan mensen
om deze kastjes die in uw buurt hangen in het najaar schoon te maken,
om zo mogelijk te maken dat de
vogels er ook in de komende jaren
gaan nestelen en wij van die nare
rups verlost worden.

de pols bij de gemeente wat betreft
(nieuw)bouw in het dorp. Er heeft inmiddels een gesprek met wethouder
en beleidsmedewerker plaatsgevonden, waarbij de lijst met belangstellenden overhandigd is. Er hebben
zich inmiddels 19 beangstellende
ngemeld, aanmelden kan

Wij hebben er in ieder geval heel
veel zin in en hopen op een leuke
en gezellige week!
Namens de werkgroep van de Spelweek,
Tot dan!

In de vorige editie is aangekondigd
dat Dorpsbelangen 100 nestkastjes
heeft besteld bij de Praktijkschool
De maat in Ommen. (Oud inwoner
van ons dorp, Ben Platzer is daar de
directeur en heeft Dorpsbelangen
benaderd).

De kasten zijn gemaakt op het Arbeids Trainings Centrum in Ommen.

De overige kastjes zijn door (vrijwilligers) Jan Blaauwgeers en Ben
Bosch opgehangen aan de bomen
langs de Europaweg. Zij worden
hartelijk bedankt!
Voor de Kerkenweg en Dordseweg
zijn nogmaals 65 kastjes besteld
en zullen in het najaar opgehangen

Gebleken is dat er soms kastjes
scheef hangen (wind of “baldadigheid”?) en dat de deksels er afliggen of scheef op zitten. Dringend
verzoek om dit te herstellen als u dit
ziet.

LEDENWERFACTIE
Bij de vorige editie van Hejtalheurd
was een aanmeldformulier bijgesloten waarmee nieuwe leden zich aan
kunnen melden. Dat kan nog steeds.
Mocht u het formulier niet meer
hebben dan kunt u een mailtje sturen naar dorpsbelangen@hotmail.
com. Wij sturen dan het formulier
toe.
‘T AL HEURD
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De actie heeft tot nu toe 38 nieuwe
leden opgeleverd. Daar mogen
natuurlijk nog meer mensen bij. Ons
totale ledenbestand bestaat uit 256
dorpsbewoners. Des te meer meer
leden, des te beter., want wij zijn het
aanspreekpunt voor het HELE dorp
richting de gemeente.
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Paradijshoeve in nieuw Schoonebeek
Sinds 2019 is de Paradijshoeve
in Nieuw Schoonebeek gevestigd
(Europaweg 226), met o.a een opvang voor papegaaien. In een volgende editie leest u veel meer over deze
Paradijshoeve en al hun activiteiten.

In december 2018 kregen wij een huis
aangeboden in Nieuw Schoonebeek.
We kwamen terug op ons oude plekkie, onze oale stee en vonden het er
meteen weer geweldig. Met enthousiasme hebben wij de woning aangekleed en ingericht. Het werd binnen
korte tijd een waar thuiskomen op
alle vlak.
We konden niet wachten om ditzelfde ook met de buitenkant te doen.
We hadden enkel een klein pad naar
de voordeur en de rest was wildernis.
Op ware spierkracht zijn we aan de
slag gegaan. De tuin was natuurlijk
een uitdaging, want het hele perceel
lag nog ongerept aan onze voeten.
Gelukkig kregen wij van velen een
plantje of een stekkie aangeboden
en werd de tuin steeds mooier. Maar
we wilden ook een paar bomen voor
fruit en eventuele schaduw. Een paar
fruitbomen werden daarom aangevuld met een Amberboom. Even wat
anders.
Pas een jaar later kregen wij in de gaten, dat deze mooie Amberboom 30
meter hoog kan worden. Oeps… even
een misrekening. We wilden deze er
echter niet zomaar weer uitspitten en
wegdoen. Misschien was er wel een
mooi plekje in het dorp. Misschien
wel in het Ellenbosch of bij de IJsbaan, maar uiteindelijk ontdekten we
een leegte in ‘Pastoor zien bossie’.
We hebben nagevraagd of dat mogelijk was en er stonden spoedig 2
gespierde mankrachten die onze Amberboom naar de Europaweg hebben
verplaatst.
Afgelopen week gingen we kijken
en de Amberboom stond er trots te
staan en hij had al vriendschap gesloten met de andere machtig mooie
bomen, die daar al jarenlang met plezier vertoeven en vele stormen en
festivals hebben meegemaakt. Wij
hopen dat deze Amberboom, lekker
met hen mee zal groeien en in de
herfst zijn roestbruine kleuren toe
mag gaan voegen.
Groetjes, Elles en Karin

Nu willen Sara en Job alvast een oproep doen voor vrijwilligers die willen helpen in verzorging en schoonhouden van de papegaaien opvang.
Neem vast een kijkje op de website
www.deparadijshoeve.nl

Meer info; 06 24673306

info@deparadijshoeve.nl

amberboom

COLUMN

HET LEED DAT EEN PRIKJE HEET

ALS JE IN NEDERLAND BENT GEBOREN OF WOONT MAG JE JE BIJNA ALTIJD GRATIS
LATEN TESTEN, INENTEN OF VACCINEREN. IK DOE OVERAL AAN MEE ALS ER IETS GRATIS AANGEBODEN WORDT, DUS IK STEEK DIRECT M’N VINGER OP OM AAN DE BEURT
TE KOMEN.
Er zijn jaarlijks grote vaccinatieprogramma’s waar duizenden mensen
aan deelnemen. Het begint al met
vruchtwaterpuncties voor ongeboren babys, daarna de hielprikjes
en de kinderziektevaccinaties. Voor
pubers zijn er vaccinaties tegen
baarmoederhalskanker en voor de
senioren o.a. de griepprik. Als je
reist naar een hele verre bestemming heb je een spuit nodig tegen
gele koorts en andere exotische
aandoeningen, en afsluitend aan
een hopelijk lang en goed leven kun
je ook nog kiezen voor een euthanasieprik (dat zijn zelfs 2 injecties).
Maar om nou te zeggen dat testen en prikken altijd een pretje is,
nou nee. Neem nu bijvoorbeeld de
veelbesproken en bediscussieerde
coronatesten. Iedereen heeft ze
tegenwoordig wel een keer gehad.
Het geprik en gedraai in de neus
met die Covidtest is irritant en vervelend, maar het is wel in een vloek
en een zucht voorbij. Het prikje van
een vaccinatie ben je alweer vergeten voordat je buiten staat en soms
vraag je je af of er überhaupt wel
een prikje is gezet.

doen. Vlak voordat je van je stokje
gaat gaan de martelwerktuigen langzaam weer uit elkaar. Dan is de andere
kant aan de beurt en als afsluiting
komt het geheel ook nog een keer horizontaal onder de pletplaten. Daarna
mag je je weer aankleden en wachten
op goedkeuring. Met een beetje pech
zijn de foto’s mislukt en moet de hele
procedure nog een keer opnieuw gedaan worden.
En dan, sneller dan je verwacht, ben
je oud genoeg geworden en krijg je
de blauwe plastic enveloppe in de
brievenbus. Dan mag je meedoen
aan het grote darmkankeronderzoek. Een intiem onderzoek wat
je zonder fouten te maken in je
eigen huis op je kleinste kamertje ongestoord moet doen.
En dat door de lastig te lezen
handleiding nog wel eens opnieuw gedaan moet worden
want de grote boodschap komt
niet altijd op commando of valt
letterlijk te vroeg in het water.
Heel veel gedoe want je ziet
van boven slecht hoe je daaronder aan het werk moet en met
een gebruiksaanwijzing die wel in
buitenaardse taal lijkt geschreven
wordt het er ook niet makkelijker op.

ten of je collega’s en alle anderen.
Voor een lang en gezond leven is er
al heel wat in mijn lichaam gespoten
waarvan ik niet weet wat het is. Naast
een aantal natuurlijke geneeswijzen
vertrouw ik ook op de wetenschap en
prik graag wat de pot schaft.
Riet

Wat veel akeliger is dan een prikje
krijgen, dat zijn de bevolkingson- Als je denkt dat dit al het leed is waar
derzoeken.
je vrijwillig aan mee mag doen, dan
vergeten we voor het gemak
Zo mag elke vrouw in het tweede nog even de uitstrijkjes (v),
helft van haar leven naar de bor- prostaatonderzoek
(m),
stenbus. Je wandelt opgewekt de oren uitspuiten, steenborstenbus binnen en door een puisten
doorprikken
strenge mevrouw worden je pa- et cetera, maar daar
pieren gecontroleerd. Ze stuurt je hebben we het later
een kleedkamertje in van 50 bij 50 nog weleens over.
cm met de woorden: “ontbloot uw
bovenlichaam en u wordt zo opge- Vaccineren laat je
haald”. Dat ophalen kan nog wel- niet doen omdat
eens lang duren, zodat je daar een het gratis is. Je
poos onnodig zit te blauwbekken doet het ook
in je blote bast. Als de onderzoek- niet
alleen
ster merkt dat er nog iemand in het voor jezelf.
hokje zit, wordt je toch nog gehaald. Je
doet
Je moet heel precies op een pla- het voor
teautje gaan staan en dan wordt er je land, je
een borst tussen twee stalen platen buren, je
geklemd. Je hoofd wordt in de juis- kinderen,
te positie gedrukt en je arm wordt je (groot)
op een beugel gelegd. En dan gaan ouders, je
de pletplaten hun gruwelijke werk k l a sge n o -

RIET VEENKER
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Activiteitenkalender
18 SEPT

FOLK AN DE GRUPPE
FOLK AN DE GRUPPE 2021

19 SEPT

FOLK AN DE GRUPPE
FOLK AN DE GRUPPE 2021

13 NOV

RUMAH ROCK REUNIE
ZIGGYPOP & SKIK-TRIBUTE
20:00 | CAFÉ BARGERVEEN

Win de cover! | Foto-WEDSTRIJD
In elke editie zullen we een foto-opdracht plaatsen. Dit kan een thema zijn, of een opdracht met één of meerdere voorwaarden waaraan een foto
moet voldoen. Ook moet de foto altijd een link hebben met Nieuw Schoonebeek. Na een stemming van de redactie zal de meest gekozen foto op
de cover geplaatst worden. De winnaar wint dus de eer dat zijn of haar foto op de cover van Hej’t al heurd staat. Daarnaast willen we de overige
inzendingen met naamsvermelding in het blad plaatsen. Alle inzendingen komen dus in het blad, maar alleen de winnaar op de cover. En alsof dat
nog niet genoeg is krijg je vanaf nu bij je allereerste coverfoto ook de hiernaast afgebeelde hej’t al heurd tas cadeau (zolang de voorraad strekt).
De stijl en het object van de foto kan van alles zijn (mits binnen de opdracht). Denk aan: Mensen, dieren, natuur, landschap, portret, macro, architectuur, straat, sport, rapportage van een evenement, etc. Ook mag deze abstract of juist realistisch zijn en hoeft het niet per se een spontane
foto te zijn, maar mag ook in scene gezet zijn. Binnen de kaders van de opdracht ben je dus helemaal vrij.
Hej’t al heurd komt 4 of 5 keer per jaar uit in een oplage van 650 stuks en wordt huis aan huis bezorgd in Nieuw Schoonebeek.
Daarnaast wordt er een digitaal exemplaar verstuurd naar meer dan 400 email-adressen waarvan gemiddeld 87% deze ook daadwerkelijk leest.
VOORWAARDEN
De foto moet op de cover (A4) komen. De foto zal dus verticaal (staand) genomen moeten zijn. Omdat de foto niet de gehele
cover bestrijkt zal er vaak vanaf de boven en/of onderzijde een stukje afgesneden moeten worden (bij spiegelreflexcamera zal dit minder zijn). Houd daar rekening mee. De precieze verhouding is 10x8 maar zoals gezegd volstaat een
verticale (staande) foto
Zorg dat de foto van goede kwaliteit is. Een foto met een recente smartphone is vaak al goed genoeg, maar gebruik dan
geen automatische zoom. Nabewerking van de foto is prima maar gebruik geen kaders, plaatjes, vectoren of teksten.
Bij het meedoen geef je ons toestemming om deze foto te gebruiken in drukwerk en/of digitale uitingen. Staan er personen op je foto dan gaan wij er vanuit dat je hier toestemming voor het gevraagd hebt dat wij deze mogen plaatsen.
DE OPDRACHT
De opdracht voor de volgende editie is het thema:

Platteland

Inzendingen kunnen gemaild worden naar hejtalheurd@live.nl en moeten uiterlijk op 15 september binnen zijn.

Hej 't al heurd...

Ellie wil stoete van Rikken-Toon

HIJ BLIJFT WEL
KLEIN HÈ?

JA HÈ...
WAT VIND JIJ PAP?

MIT STOETE VAN RIKKEN-TOON
DAN WOLLE WAL GREUIEN

Bennie & Ellie
WAAR KAN IK
DAT KOPEN DAN?

HAH...

VROAG MAAR

AN KNIEPERGEERT

