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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.

P. 1 4

In 2008 deden we mee aan een studentenuitwisseling.
Onze Maarten was bijna 18 jaar en wilde heel graag na het
behalen van zijn diploma naar een Highschool in Amerika.
We gaven hem een paar weken de tijd om precies uit te
zoeken hoe hij dat zou willen doen en uiteraard moest
hijzelf een deel van de kosten ook zelf betalen. En inderdaad, hij kwam met een goed uitgewerkt plan, werkte nog
even hard en zorgde dus zelf ook voor een zakcentje op
de bank.
Hij kreeg groen licht van ons en op 1 augustus zetten
we Maarten op een vliegtuig en in Amerika aangekomen
moest hij zichzelf zien te redden en aanpassen aan het
leven daar. Hij zou zich het komende jaar ook wel redden
zonder ons.

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

Ondertussen kregen wij van Travel Active, de uitwisselingsorganisatie, de vraag of wij een Amerikaanse jongen van
zestien jaar een schooljaar bij ons thuis wilden hebben. Dat
leek ons inderdaad een heel goed idee. De een d’r uit, de
andere d’r in.

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 kamer van Maarten was toch vrij en onze andere
drie jongens en wij konden vast heel veel leren van zo’n
Amerikaanse knul. Mica werd dus door ons met open
armen ontvangen en we begonnen onmiddellijk met zijn
inburgering.

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
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Uiteraard hadden we naast aanpassingsproblemen ook
spraakverwarring. Tijdens het eten wist ik hem in het
Engels te vertellen dat ze in Amerika vaak mais aten. Hij
ontkende dat heftig, “nee, nee, dat aten ze daar beslist niet”.
Maar ik zei dat ik heel zeker wist dat er in Amerika enorm
veel mais was, schuren vol en dat mensen die ook vaak op
de barbecue deden en dat er scheepsladingen vol mais
werd geëxporteerd naar andere landen, waar ze inmiddels
ook heel veel Amerikaanse mais aten. “No, no, we don’t eat
mice in the USA, that’s horrible”.
De broers rolden van hun stoel van het lachen, en riepen:
“Mam, doe niet zo idioot dom, je weet toch wel dat mice in
het Engels muizen betekent. Jij zit Mica te vertellen dat alle
Amerikanen muizen eten”. We losten het misverstand snel
op en om het goed te maken gaven hem daarna heel vaak
zijn favoriete Nederlandse eten, gele vla met kroketten en
frikandellen.

Het eerste dat we met hem bespraken waren onze huisregels en de regels die in Nederland gelden. We gaven hem
een fiets en huissleutel en zo werd hij onderdeel van het
gezin. Groot voordeel voor hem was dat hij in Nederland
al lekker mocht uitgaan en af en toe een pilsje kon pakken
op zijn zestiende (toen nog wel). Op de eerste (zaterdag)
avond namen de broers hem mee naar Rumah Pemuda.
Hij was zestien jaar, mocht in zijn thuisland in een auto
rondscheuren en met een vuurwapen schieten, maar was
nog nooit uit geweest en had nooit van zijn leven een
pilsje gedronken”
Die avond bereidde ik ijverig zijn eerste Nederlandse les
voor en plakte op elk voorwerp in huis een gele sticker met
de Nederlandse naam. Tijdrovende klus, maar zo kon die
jongen al heel snel Nederlands leren en zich aanpassen aan
het leven hier, dacht ik.
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door onze slaapkamer, waar wij al lagen te slapen, naar zijn
eigen kamer.

Riet Veenker

Helaas, onze Thijs kwam ‘s avonds laat thuis en met zijn
aangeschoten kop trok hij binnen een mum van een tijd
alle gele stickers er weer af. Onzinnig gedoe, we moesten
het Mica maar niet gemakkelijk maken, vond hij.
Mica zelf paste zich heel snel aan en net als de broers
vergat hij ook regelmatig op uitgaansavonden de huissleutel en klom dan via regenpijp via het balkon, sluipend
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KERST OP DE GERARDUS
MAJELLA SCHOOL.

EHBO VERENIGING
Veel van onze leden zijn al jaren lang lid. Deze willen we graag een keer in het zonnetje zetten.

Ieder jaar opnieuw vieren we Advent. Vier keer ontsteken we wekelijks een nieuwe kaars op de adventskrans:
zo bereiden we ons voor op het grote feest van het
Licht. Kerstmis.

50 jarige jubilarissen
Van links naar rechts:
Henk Langjouw uit Schoonebeek
Gonda Wessel uit Nieuw
Schoonebeek
Klaas Harms uit Schoonebeek

Dit keer gaan de vieringen over “De reis van Maria en
Jozef.” De reis van Nazareth naar Bethlehem.
Bijzonder in dit verhaal is dat in “De reis van Maria en
Jozef” er dingen gebeuren die ons herinneren aan de
verhalen over en van Jezus zelf later. We volgen op een
landkaart ook de route die Maria en Jozef afleggen.

25 jarige jubilarissen
Van links naar rechts
Abeltje Post uit Klazienaveen
Jappie Landman uit Schoonebeek
Hennie Hanken uit Schoonebeek

Ook zouden we dit jaar de kerstwandeling door het
dorp doen. Door Corona gaat het dit jaar niet door. In
plaats van een kerstbrunch organiseren we dit jaar dan
ook een kerstdiner voor de kinderen.

DE ZWARTE RACKER

Zelfgemaakte lampionnen werden met trots getoond. Het was hartverwarmend om de kinderen
zo enthousiast te horen zingen. Uiteraard lieten
we ze niet met lege handen teruggaan.
Binnen in de Zwarte Racker zijn inmiddels Sinterklaasversieringen aangebracht, we zijn benieuwd
of de Goedheiligman nog tijd vrij kan maken om
onze bewoners een bezoekje te brengen…
Tegenwoordig wonen in het woonzorgcentrum
16 bewoners; 15 dames en één heer. Verspreid
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Het bestuur van openluchtbad de Wiekslag
zoekt nieuwe bestuursleden!
Zwembad “De Wiekslag” is een begrip in de
regio. Het zwembad trekt jaarlijks veel bezoekers
uit de omliggende dorpen en uit Duitsland.
Vele bewoners hebben door de jaren heen
gebruik gemaakt van dit mooie openluchtbad
en we willen dat dit in de toekomst ook zo
blijft. Het bad heeft een belangrijke functie
voor beide dorpen. In de zomer ontvangen
we veel kinderen, jeugd, gezinnen en ouderen.
Ze komen er om baantjes te zwemmen of
een leuke middag te hebben. We houden
de zwemvierdaagse en organiseren andere
drukbezochte activiteiten.

terrein, kaartverkoop, kiosk, onderhoud van de
technische installatie en het afhandelen van
post, de financiën en de ledenadministratie. Hoe
houden we het bad aantrekkelijk voor bezoekers
de komende jaren?
Wilt u zich inzetten voor zwembad de
Wiekslag en komt u het bestuur versterken?
Geïnteresseerd of op zoek naar meer
informatie? Neem contact op met deze leden
van ons bestuur.
Martin Menke 06 - 28265637
Dick Rogge 06 - 55027350
Bas Sijbom 06 - 13503616

KINDEREN ROND
DE KRIBBE
Op Eerste Kerstdag om 11.00 uur is er
weer een gezellig uurtje kerst vieren
voor kinderen in de kerk van Nieuw
Schoonebeek.
We luisteren rond de kerststal naar een
kerstverhaal, gezellige live muziek en
natuurlijk maken we een kerstknutsel.
Dus ben je thuis of op familiebezoek in
Nieuw Schoonebeek, katholiek of niet...
Alle kinderen zijn welkom!
Tot Eerste Kerstdag!
Een warme groet van de organisatie.

Samen met een enthousiaste club vrijwilligers
zorgen we ervoor dat het zwembad draaiende
blijft. Denk aan het onderhoud van het
Maar ook nieuwe leden zijn welkom. Elk seizoen vanaf oktober worden er 6 tot 7
avonden EHBO lessen gegeven bij dagcentrum Vitez onder leiding van een EHBO
instructeur Interesse? Voor meer informatie mail naar: jtlandman38@gmail.com

Op 11 november kwamen de kinderen van voorschool Gerardus Majella op bezoek om Sint Maartenliedjes te zingen voor bewoners van De Zwarte
Racker en bezoekers van Dagbesteding De Beek.

GEZOCHT
NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR DE WIEKSLAG.

over de dagen van de week wordt onze dagbesteding wekelijks bezocht door 52 dames en heren. Een team bestaande uit zorgprofessionals en
vrijwilligers zorgen voor een leuke en inspirerende
dag invulling én een warme maaltijd. Wij hebben
momenteel weer plaats voor nieuwe mensen;
kom gerust eens koffiedrinken om te ontdekken
of Dagbesteding De Beek iets voor u is! Wel vooraf graag even aanmelden. Momenteel zijn we
druk met de voorbereidingen voor een gezellige
kerstmarkt. We hebben de afgelopen maanden
enthousiast gewerkt aan het maken van allerlei
creatieve kadootjes. Het bedenken en maken van
leuke dingen geeft een extra stimulans om bezig
te zijn, bovendien hebben we hierbij veel plezier
met elkaar. Eventuele opbrengsten gebruiken we
vervolgens weer voor nieuwe activiteiten of materialen.
Helaas maken de laatste maatregelen rondom Corona het erg onzeker of de markt door mag gaan.
We zijn daarom achter de schermen ook bezig
met het uitdenken van alternatieven; misschien
creëren we een sfeervol Kersthuis in Dagcentrum
De Beek waar je iets kunt kopen of zelf kunt maken of wellicht wordt het een digitale kerstmarkt.
We zullen u via onze website en Facebook op de
hoogte houden van onze plannen!

Dagbesteding de Beek en Kleinschalig Woonzorgcentrum De Zwarte Racker bieden beide een
bijzondere, liefdevolle plek aan onze Ouden van
Dagen. Het welzijn van de mensen en onze medewerkers vinden we enorm belangrijk in onze
organisatie. We zijn onafgebroken in ontwikkeling
om de meest optimale zorg te kunnen leveren;
dat doen we samen met externe zorg-professionals en vrijwilligers. Ook op dat gebied zijn
“extra handen” nog altijd ontzettend welkom! Een
ochtend meehelpen in de tuin, ondersteuning bij
een activiteit of uitje, een persoonlijk bezoekje,
gewoon samen een spelletje doen, of een wandelingetje maken met een bewoner, het geeft de
dagen van de mensen net even een stukje extra
betekenis. Extra handen maken dat we ook allerlei extra’s kunnen doen. Interesse? U kunt meer
lezen over vrijwilligerswerk op de website en/of
u aanmelden voor een kennismakingsgesprek via
activiteiten@zwarteracker.nl .
Wij wensen u graag een plezierige decembermaand!
Dagbesteding De Beek & De Zwarte Racker
T De Beek: 0524 541418
Europaweg 132 7766 AP Nieuw Schoonebeek
T De Zwarte Racker: 0524 749050

KITTY BRUGGINK MET PENSIOEN
Na 46 jaar in de Veltmanstichting te hebben gewerkt was het
vrijdag 29 oktober zover! Het was de laatste
werkdag van Kitty.
Kitty heeft nooit ergens
anders gewerkt. Zij is
trouw gebleven aan
de Veltmanstichting.
Zij is er in het jaar 1975
begonnen als leerling
helpende en daarna
heeft zij 2 jaar als leerling verzorgende gewerkt en vervolgens een
aantal jaren als verzorgende. Ze heeft ook nog
een tijdje als afdelingsvoedingsassistent gewerkt
maar deze functie verviel op een gegeven moment en toen is zij weer als afdelingsassistent aan
het werk gegaan. Zij heeft op verschillende afdelingen bij de Veltmanstichting gewerkt. En heeft
zelfs de functie afdelingsassistent kleinschalig
wonen bekleed.

onvergetelijk, men heeft veel lol met haar gehad.
Daarom heeft de familie Kitty op vrijdag 29 oktober met een tractor met daarachter een versierde
kar opgehaald, zodat zij nu in het middelpunt
stond (want dit vindt zij echt niet fijn)! Ook met
veel bombarie: toeterend (dit doet zij ook graag)
en met confettikanonnen (zij is dol op vuurwerk).
Vervolgens werd zij op de kar door het dorp gereden, waarschijnlijk heeft u haar horen voorbij
komen!!
Wij hopen dat zij met samen met haar man
Bertus nog heel lang samen van hun pensioen
mogen genieten

Op een gegeven moment heeft zij besloten om
uit de zorg te gaan, ze wilde wel in de Veltman
stichting blijven, maar dan in de huishouding, Dit
was een gedwongen keus, haar lichaam begon
haar in de steek te laten.
Al met al een mooie loopbaan!
Kitty was nooit iets te gek, zij is dol op feestjes
en gekheid. De bewonersvakanties waren dan ook
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COLLECTIE

GEERT SCHEPERS
WIE HELPT OUDE
DORPSGENOTEN UIT
DE FOTOCOLLECTIE
VAN GEERT SCHEPERS
HERKENNEN?
In de vorige Hej ‘t al heurd zagen we een fotopagina met oude bakkerijen die Nieuw Schoonebeek
ooit had. Een daarvan was bij de supermarkt van
Schepers-Pieper op Europaweg 139. Voor de
jongeren en nieuwkomers onder ons; waar nu
de “Schepers-hof’ is, was tot aan 1997 een kruidenierswinkel. Met nog weer eerder een bakkerij
ernaast. In de volksmond werd dit bedrijf ook wel
“PieperGeert” genoemd. Over die Geert en zijn
oude foto’s gaat dit verhaal.
Geert Schepers of PieperGeert
PieperGeert was de bijnaam van de winkel, naar
onze opa. Opa’s echte naam was trouwens helemaal geen Pieper, hij heette Geert Schepers. Over
die bijnaam heeft hij zelf altijd een dubbel gevoel
gehad. Want opa was behoorlijk trots op de naam
Schepers. Net als zijn broer, Toon Schepers, de
bakker die in de bakkerij naast de winkel het lekkerste hazelnoot schuimgebak ooit bakte. En appelbollen, eierkoeken, beschuitbollen… En vergeet
de tulband niet!
Hoe kwam hij dan aan die naam? Tja, in Nieuw
Schoonebeek kreeg je vroeger de naam van het
erf waar je je vestigde. Geert Schepers trouwde
met Leida Pieper en bleef samen met haar in haar
ouderlijk huis wonen en werken. Een erf met een
lange familiegeschiedenis. Geheel volgens traditie werden opa en de winkel dus Pieper Geert
genoemd. Dat de voor- en achternaam omgedraaid werden, is trouwens ook goed Nieuw
Schoonebeeks gebruik. Zelfs toen hun dochter
Ans de winkel overnam en opa al lang was overleden, bleven veel mensen op het dorp de winkel
nog PieperGeert noemen.
Honderd jaar oude glasnegatieven
De aanleiding van dit verhaal is trouwens niet
de winkel, maar een andere bezigheid van Geert
Schepers. In de twintiger- en dertiger jaren van
de vorige eeuw, was opa namelijk (hobby) fotograaf. Met een ‘platencamera’ maakte hij zwartwit foto’s op glasnegatieven van 9 x 12 cm. Van
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die glasnegatieven maakte hij dan weer afdrukken. Die werden
doorgeknipt en als pasfoto’s in de winkel verkocht.
Dat was 100 jaar geleden, dus ver voor onze tijd.
Een aantal van opa’s oude glasplaten zijn altijd in de familie
bewaard gebleven. Enkele jaren geleden vond mijn nicht die
glasplaten in een doos ergens op zolder terug. Een prachtig
stuk (familie-)geschiedenis natuurlijk. Maar ja, wat moet je er
mee? Hoe krijg je honderden van die platen omgezet in echte
foto’s? En sommige mensen uit de familie herkenden we wel,
maar wie zijn al die andere mensen die voor Geert zijn camera
stonden? Zijn dat mensen uit het dorp?

Op de boerderij aan de Europaweg 179 Nieuw-Schoonebeek woonde vanaf
het jaar 1895 het echtpaar Johan Herman Schepers met zijn vrouw Maria
Elisabeth Schepers-Ahlers. Zij kregen samen 7 kinderen waarvan er een
op 19-jarige leeftijd is overleden aan de Spaanse griep. In 1911 is Maria
Elisabeth Schepers-Ahlers overleden. Uit dit huwelijk zijn twee dochters toegetreden tot de congregatie der Zusters van Carolus Borromeus de Bogen
te Maastricht. Zuster Hermandina (Maria Elisabeth Schepers) en haar zus
Zuster Eriwina (Anna Maria Elisabeth Schepers). Als zuster zijn ze gedurende de oorlog gaan werken als verpleegster in R.K. Ziekenhuizen. Op
13 oktober 1911 is hij voor de tweede keer getrouwd met Maria Elisabeth
Schepers-Bekel. Zij kregen samen 10 kinderen. Op deze foto genomen in
1929-1930 staan behalve het echtpaar zelf 16 kinderen

Beeldbank Drents archief
Als je het over de geschiedenis van het dorp hebt, kom
je al gauw uit bij de man achter de Facebookpagina Oud
Nieuw Schoonebeek, Harry Assen. Harry kende weer Leo van
Bemmelen, die eerder ook al de fotocollectie van meester
Schröer had gedigitaliseerd en ondergebracht bij het Drents
Archief. Tijd voor een kop koffie met Leo. Hij adviseerde
ons om de foto’s voor iedere inwoner en afstammeling van
Nieuw-Schoonebeek gratis beschikbaar te stellen. Dat kan als
je het onderbrengt bij de Beeldbank van het Drents Archief.

En de namen van de mensen op de groepsfoto:
Op de achterste rij staan v.l.n.r.: Hermanus Aloisius (Harm) Schepers, Berend Hendrik
(Berend) Schepers, Anna Maria (Marie) Schepers, Herman Heinrich (Hein) Schepers, Anna Helena (Lena) Schepers, Aleida Elisabeth (Lyda) Schepers, Anna Maria
Elisabeth (Anna) Schepers, Johan Heinrich (Jan) Schepers, Maria Elisabeth (Lies)
Schepers, Bernardus Rudophus Petrus (Roelf) Schepers, Johannes Josephus (Joop)
Schepers, Johannes Gerhardus Hermannus (Geert) Schepers.

Leo wist hoe dat werkt en ging vol enthousiasme èn engelengeduld met de negatieven aan de slag. Honderden negatieven werden gescand, stofjes en krasjes gecorrigeerd en de foto’s werden
ondergebracht in het Drents Archief. En toen begon de grote
puzzel. Want wie is wie? Waar en waarom is welke foto gemaakt?
Hiermee zijn we inmiddels al een eindje op weg. Een deel van
de foto’s staat online en is te bekijken in de Beeldbank van het
Drents Archief.

En dan zittend v.l.n.r.: Johan Herman Schepers en zijn vrouw Anna Maria SchepersBekel en kind op schoot Hendrikus Wilhelmus (Hennie) Schepers en zittend voor
de tafel v.l.n.r. Franciscus Bernardus (Frans) Schepers, Gerardus Willebrordus (Willi)
Schepers, Antonius Hendrikus (Toon) Schepers.

Er zijn prachtige platen van de omgeving en portretten van
mensen waar ook nu nog bekende trekken van families uit het
dorp in te zien zijn. En natuurlijk zijn er ook foto’s van onze
eigen familie. Zo is er begin vorige eeuw een groepsfoto van de
familie Schepers bij het ouderlijk huis van Geert op Europaweg
179 gemaakt. Hij staat er zelf op, samen met zijn 15 broers en
zussen!

WIE HELPT OUDE DORPSGENOTEN
HERKENNEN?
Op drentsarchief.nl is een deel van de foto’s van de glasnegatieven-collectie
van Geert Schepers terug te vinden. Via “Oud Nieuw Schoonebeek” zal ook
regelmatig wat geplaatst worden. Daar zijn foto’s bij waar we geen of weinig
informatie over hebben. Als u mensen of situaties op die foto’s herkent, laat
u het dan weten? Zo maken we samen de collectie waardevoller en leggen
we weer een stukje geschiedenis van Nieuw Schoonebeek vast.

In 1930 werd een nieuwe spits op de toren van de
St.Bonifatiuskerk geplaatst omdat de eerste sierlijke, uit een
achtkant bestaande spits niet meer te vertrouwen was. Vroeger
lag het kerkhof nog voor de kerk met naar de straatkant een
muur. Het werk werd door het parochiebestuur gegund aan
de timmerman G. Schulte. Hier hebben ze het hoogste punt
bereikt. Wie weet de namen van deze stoere werkers?

Hej‘t al heurd
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HET VERHAAL ACHTER DE NAAM

SCHEPERSHOF

In het verhaal over de foto’s van Geert Schepers hintte ik al op onze lange
familiegeschiedenis op Europaweg 139. Die gaat van de familie Voppen naar Pieper naar
Schepers. En nu de dus de Schepers-hof. In dit verhaal neem ik jullie graag mee in de
historie van deze bijzondere plek.
1868 Voppen
Het verhaal begint bij Jan Geert Voppen, een
ondernemer uit Kleinringe. Deze Duitse schoenlapper kwam halverwege de negentiende
eeuw regelmatig kapotte schoenen uit Nieuw
Schoonebeek ophalen om ze later gelapt terug
te brengen. Zo ook in 1868, het jaar waarin een
kleine boerderij aan Europaweg 139 in Nieuw
Schoonebeek in het openbaar geveild werd. Geert
Voppen bood mee en werd spontaan de nieuwe
eigenaar.
Omdat Voppen al een bestaan in Duitsland had,
stuurde hij zijn dochter Anna Voppen, toen 15 jaar
oud, vooruit om de nieuwe Nederlandse boerderij
te gaan bestieren. Zijn vrijgezelle broer, “bakkeroom”, ging mee. Eenmaal aangekomen, keken
Anna en bakker-oom eens goed om zich heen.
Ze bedachten dat deze plek pal naast de kerk wel
een goeie plek was voor de handel. Tegen de tijd
dat de rest van het gezin naar Nederland volgde,
waren ze naast de boerderij al een winkel annex
bakkerij annex café gestart.
Anna’s ouders, broer en nog een inwonende oom
kwamen uiteindelijk allemaal naar Nederland en
hielpen mee in het bedrijf. Dat groeide snel. Er
vestigden zich meer en meer katholieken uit het

Emsland in het dorp en vooral het café liep als
een trein. Bruiloften, markten en twee keer per
jaar kermis werden flink gevierd in deze hechte
gemeenschap.
1894 Pieper
Anna vond zelf ook goed haar plek in het dorp
en werd verliefd op Johan Herman Pieper, een
boerenzoon van Europaweg 119. Ze trouwden in
1884 en vestigden zich op zijn familieboerderij.
Anna’s broer bleef op het ouderlijk huis. Wel jammer, want Anna en Johan Herman waren meer
ondernemer dan boer. En Anna’s broer was meer
boer dan uitbater. Het duurde 10 jaar voordat ze
in goed overleg een bijzondere knoop doorhakten: beide gezinnen ruilden van huis en haard.
Eenmaal terug op nummer 139, breiden Anna
en Johan Herman de handel verder uit. Naast de
boerderij, bakkerij en winkel kwam er een hotel,
een veehandel en paardenritten naar de treinstations in Coevorden en Nieuw-Amsterdam. Aan
de overkant van de straat werd nog een pand
gekocht voor een postkantoor en een manufacturenzaak.
Ze kregen 7 kinderen, waarvan de vierde zoon
jong overleed. De oudste zoon ging naar Soest
en werd daar onderwijzer. De tweede zoon werd
pastoor en verhuisde naar Hengelo. Derde zoon
Hein nam de zaken thuis onder zijn hoede. Dochter Anna ging naar het postkantoor aan de andere
kant van de Europaweg, wat later neef Ben overnam. Dochter Marie trouwde en verhuisde naar
Almelo. En dan was er nog de jongste dochter
Leida.
1929 Schepers
Leida Pieper werd verliefd op Geert Schepers.
Geert Schepers was de oudste zoon van 16 kinderen op de boerderij aan Europaweg 179. Dit is de
boerderij met de erfnaam “Rikken”. Leida had als
jongste dochter meer vrijheden dan haar oudere
broers en zussen en Geert wilde als oudste juist
graag ontsnappen aan een huis vol kinderen en
verantwoordelijkheden. Ze trouwden en vlogen
uit naar ‘t Gooi. Ze vonden banen in Hilversum
en Bussum en hadden ideeën om daar hun eigen
zaak te starten.

Hein Pieper met zijn zoon Harm òf Peet.
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Ondertussen werd thuis het bedrijf aan
Europaweg 139 te groot. Hein wilde verder met

de stalhouderij en het leek beter om het bedrijf
van de horecatak te splitsen. Er kwam een familieberaad om een herverdeling te bespreken,
maar iedereen had ondertussen een bestemming
gevonden. Ook Geert en Leida. En toch … kriebelde het Nieuw Schoonebeekse bloed. Vooral
bij Geert. De twee keken elkaar eens diep in de
ogen en hakten de knoop door: ze keerden terug
naar Nieuw Schoonebeek. Hein nam de boerderij
en stal mee naar een nieuw pand aan Europaweg
137, wat later garage Pieper is geworden. Geert en
Leida gingen verder met het hotel, het café en de
winkel op Europaweg 139.
Geert en Leida stortten zich volop hun nieuwe
leven en de zaak. Door de jaren heen werden de
zaken gemoderniseerd, kregen ze kinderen en
namen personeel in dienst. Regelmatig werd ook
de familie in de zaak betrokken. Toon, een broer
van Geert, werd bakker in de bakkerij. En Hein, een
andere broer van Geert, bracht met paard en wagen de bestellingen van de winkel rond.
De oudste van hun kinderen, mijn vader, werd
in 1930 geboren en heette Herman. Hij trouwde met Leny Mars, een boerendochter van
Europaweg 67. Zij hebben tegenover het ouderlijk
huis de Zwarte Racker gebouwd. Voordat dit een
woonzorgcentrum was, was dit een horecabedrijf.
Daarna kwam Jan. Oudere dorpsbewoners zullen
hem misschien nog herinneren als bakkersknecht
of vakkenvuller in de winkel en zeker als fanatiek
supporter van VV Schoonebeek. Dan kwam Ben,
die in Groningen is gaan wonen en de jongste,
Elsbeth, die in Oosterbeek neerstreek. De winkel
was voorbestemd voor Ans.
Nadat Herman en Leny de horeca aan de overkant voortzetten, concentreerde Ans zich op
Europaweg 139 op de winkel. In Ans haar jaren
ging de vooruitgang snel. De winkel professionaliseerde van handel aan huis naar kruidenierszaak
naar zelfbediening-supermarkt. Ondertussen kregen inwoners in het dorp auto’s, tv’s, telefoons en
werd de wereld langzaam ‘groter’. Ans maakte het
allemaal mee tot aan haar pensioen in 1997. Toen
sloot de winkel voorgoed haar deuren.
Na haar pensioen ontwikkelde Ans het idee ‘iets’
met appartementen te gaan doen. Dat jaren later
op deze plek de Schepershof werd onthuld, is een
prachtig eerbetoon aan mijn tante en de historie
van Europaweg 139.
Groet!
Herman van Herman van Geert Schepers.

REUNIE LAGERE SCHOOL
We schrijven 1955 – 1956 – 1957. Een
groep leuke kinderen wordt geboren in
Nieuw Schoonebeek en bezoeken daar
de kleuterschool en de Gerardus Majella
lagere school. Inmiddels is deze groep
65/66/67 jaar en tijdens de vierde reünie gaat de groep met elkaar om alsof
ze nog samen op school zitten.
De voorbereiding voor deze reünie was
door corona via de digitale weg. Dat
was jammer. We hebben elkaar één keer
gezien bij het café Bargerveen te Nieuw
Schoonebeek en de verhalen en herinneringen kwamen meteen op tafel. Een
ieder wist wel iets te vertellen wat voor
de ander heel herkenbaar was. Over de
meesters en de juffen, zoals juffrouw
Bosman, juffrouw Dirkes, meester Reinardus, meester Tebbe. We merkten
ook dat de herinneringen soms verschillend zijn. Waar de één heel veel
goede herinneringen aan had had de
ander minder goeie gedachtes.
Leuke verhalen komen boven over spelletjes op het schoolplein zoals kaatsenballen, hinkelen, elastieken, knikkeren,

bokjespringen, touwtjespringen enzovoort. De liedjes die erbij horen zijn
we vergeten maar hierin biedt internet
een goeie oplossing. Het lied Karel één
brak zijn been, Karel twee sprong….. Wie
maakt het af?
We kregen ook zwemles. Dat heeft
toch wel indruk gemaakt. Zwemmen in
Duitsland; Met z’n allen in de bus naar
Emlichheim. Daarna nog zwemles in
instructiebad in Zwartemeer.
Ook waren er nog foto’s, verkeersdiploma’s, rapporten, schooldiploma lichamelijke opvoeding meegenomen.
Dat laatste kan ik mij nog goed herinneringen. Buiten allerlei oefeningen
doen. Hardlopen, verspringen enzovoort. Daar maakten we voor ons zelf
een echte wedstrijd van.
We zijn de reünie begonnen met een
lezing over het Bargerveen verzorgd
door onze klasgenoot Henry Schepers. Hoewel de meesten van ons het
Bargerveen kennen was het verhaal van
Henry boeiend en informatief. Wie van

ons kent tenslotte zuster Maria der Engelen niet (Zuster Engel).
Daarna op naar het café Bargerveen
waar we begonnen met koffie/thee en
krentewegge. Aansluitend een drankje
met een pubquiz opgezet door Ad
Prins. Hij had een vragenlijst opgesteld
en met filmpjes en foto’s van vroeger
had hij een leuke quiz samengesteld.
Het ging over het dorp, straten van
herkenning en of we foto’s herkenden.
Hilariteit af en toe. Zeer geslaagd. Iedereen was winnaar met als prijs de
eeuwige roem. Weliswaar voor slechts
één dag.
Aansluitend konden we genieten van
een koud en warm buffet. Met de maag
vol was het om 20.00 uur afgelopen.
Maar niet heus. We bleven hangen tot
ongeveer 23.00 uur.
Tot nu toe planden we om de 5 jaar een
reünie. Maar nu eerder, al in 2024. Omdat het zo gezellig was en erg fijn om
iedereen te zien en te spreken.
		Marianne Berens.
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Groep 8 van de Gerardus Majella School en enkele leden van de Historische vereniging
Nei-Schoonebeek hebben op vrijdag 5 November 2021 een bezoek gebracht aan de
Oorlog Expositie 40-45 te Schoonebeek. Wij zijn om 8.45 uur bij de school vertrokken
naar Schoonebeek waar om 9.00 uur de expositie begon. De verslagen zijn door de
leerlingen zelf geschreven
Expositie: Schoonebeek 1940-1945
We gingen met de auto naar het Aole
Gemientehoes, gebracht door Jan, Toon en
André. We gingen naar binnen, we zouden
namelijk een voorlichting krijgen over oorlogsvliegtuigen van 1940-1945. Door de mensen
die ons voorlichting gaven was ook een bom
gevonden, in 2016 op het land van Alfred
Huser. Ze waren met een metaaldetector bezig, en toen dachten ze dat het een zuurstoffles
was, maar het was een bom. Ze hebben toen
de politie gebeld. Die hebben later de Explosieven Opruimingsdienst gebeld. We hebben
veel informatie en uitleg gekregen. We hebben ook te horen gekregen dat er een vlieg-

tuig neer was gestort. Tussen Weiteveen en
Zwartemeer. De vader van de man die ons de
voorlichting gaf was daar naartoe gegaan en
had daar chocola gevonden en had dat opgegeten. Maar in die chocola zat een soort drugs
en dat zorgde ervoor dat de bemanning van
dat vliegtuig goed wakker bleef en toen kon zijn
vader een hele nacht niet slapen. Op het eind
gingen we naar de wachttoren van 11 meter
hoog, daar mochten we inklimmen. Je hebt daar
met helder weer wel 40 kilometer ver uitzicht!

Op oorlogsexpositie

Groetjes Mandy, Tim, Stijn, Thijs en Romijn

Expositie Schoonebeek 1940-1945
Expositie:
Oale Gemientehoes Schoonebeek 1940-1945
Eerst moesten we verzamelen bij school om half
9. Daarna gingen we met auto´s naar het Oale
Gemientehoes in Schoonebeek. Toen we daar naar
binnen gingen kregen we een presentatie van Rob
Wethly en Harry Peters. Dat ging over hoe het leven van de oorlogsvliegers er aan toe ging, totdat
het vliegtuig neerstortte tussen Weiteveen en Zwartemeer. Dat vliegtuig was neergeschoten door de
Duitsers. En er waren een paar jongens die hadden
dat vliegtuig onderzocht en ze vonden een chocoladereep en er zat xxxl red bull oftewel drugs in en
ze kregen gigantische ogen en ze konden niet slapen van de drugs, dat was ervoor om in het vliegtuig
wakker te blijven zodat je niet in slaap zou vallen.
En daarna namen ze ons mee naar een ruimte waar
allemaal oude spullen lagen uit de tweede wereldoorlog. Op het laatst gingen we nog naar een
wachttoren vlakbij de grens tussen Duitsland en
Schoonebeek. We gingen met zn allen naar boven
en Rob vertelde nog over straaljagers van Rusland.
De mensen in de wachttoren hadden een telefoonlijn tussen Groningen, Emmen en Zwartemeer.
Groetjes Amy-lee, Lindsey, Niek, Noraly, Kjeld.

Wij gingen vandaag naar het Oale Gemientehoes.
We werden verwelkomd door Rob Wethly en Harry
Peters, in een grote zaal, ze begonnen met een
presentatie. Ze vertelden over de rollen van de bemanning van een vliegtuig in de 2e Wereldoorlog.
Ze vlogen in het donker, het was een luchtoorlog.
Het was heel koud, het kon wel -30 worden..
Ze konden niet op de wc zitten, want het was heel koud
en de wc was van ijzer dus ze konden vastvriezen aan
de wc. Ze kregen ook zuurstof door een masker. Ze
lieten ons ook een filmpje zien van hoe het was in het
vliegtuig ze hadden maskers op voor de zuurstof.. Er
waren ook chocoladerepen daar zat eigenlijk gewoon
drugs in, waardoor ze wakker bleven op lange reizen.
We moesten een quiz doen, dat was heel leuk. Daarna
gingen we naar een andere zaal en daar vertelde Harry
Peters een verhaal over een man in een oorlogsvliegtuig
die 7 meter de grond in vloog. Van dat vliegtuig waren
er overblijfselen dat konden we zien bij de expositie.
Daarna gingen we nog naar een wachttoren die
was 11 meter hoog en daar gingen we naar boven en toen vertelde Rob een verhaal over.
Mensen in de wachttoren keken daar of er oorlogsvliegtuigen in de buurt waren. Ze vertelden elkaar
via een soort telefoon dat er vliegtuigen in de buurt
waren, ze hadden verder alleen nog een verrekijker.
Groetjes Levi, Sanne, Savi, Maud, Sem en Ruben
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TIJD VOOR BUURTFEEST
Het was opvallend dat in een tijdsbestek van een aantal weken meerdere buurten hun buurtfeest organiseerden. Was het omdat het afgelopen jaar door
Corona veel buurten hun feest moesten afzeggen of dacht menig buurt de huidige lockdown voor te zijn? Hoe dan ook, voor Hejtalheurd een mooie aanleiding om een klein overzichtje te maken van de verschillende buurtfeesten en hun “thema’s” en activiteiten. Misschien doet u inspiratie op!
Eurocity
Op de laatste zondag van oktober heeft buurtvereniging Eurocity een kleintje Oktoberfest gevierd.
Het werd dan ook wel weer eens tijd dat we elkaar eindelijk weer eens echt spraken. Een veel gehoorde vraag was: “Hoe geit ’t mit die?” Het belangrijkste was elkaar weer eens live te spreken.
Met de Duitse schlagers op de achtergrond hebben we allerlei spelletjes gedaan. De Duitse punthamer ontbrak niet en raakte bij het spijker slaan vaker het blok dan de spijker. Het levend boter, kaas en
eieren was een regelrechte hit.

Kerkenbuurt
Zaterdag 23 oktober was het dan eindelijk zover. Tijd voor een buurtfeestje!
We verzamelden ons bij de dorpshoeve en onder het genot van een kop
koffie/thee met een heerlijke koek werden de groepjes ingedeeld. Daarna
vertrokken we met ons groepje in een auto om een oriënteringsrit te gaan
rijden. Voor de kinderen was er ook nog een leuke verrassing; zij kregen
een knapzak met verrassingen voor onderweg. Voordat we vertrokken
mochten we nog een voorwerp (o.a. grote bloem, plastic tas, gieter, drinkbeker, medaille, bad-eend) uitkiezen om mee te nemen. (wat we hier nu
mee moesten.. geen idee).
Aangekomen bij de eerste plek, moest er eerst door middel van het rijden
van een parcours aangetoond worden dat we rijvaardig genoeg waren om
deel te kunnen nemen aan de rit. Gelukkig bleek iedereen rijvaardig genoeg
en konden alle groepjes starten. Achteraf hadden we ook beter nog
even kunnen controleren of iedereen vaardig genoeg was om een routebe-

schrijving te kunnen lezen. Maar verkeerd rijden hoort er ook bij toch?
Onderweg moesten er ook nog opdrachten gedaan worden. We kwamen
langs erg leuke plekken en dat allemaal zo dicht bij huis. Sommige buurtjes
waren nog nooit op deze plekken geweest. We hebben zelfs nog een rondje
door het Griendtveenspark gemaakt, een mini boswandeling door een
schitterend stukje bos en hadden een bijkletsdrinkeetpauze bij natuurbad
de Zandpol. Bijna aan het eind van de route, in het Oosterse bos kwamen
we er ook achter wat we moesten doen met het voorwerp dat we bij vertrek
hadden uitgekozen. We moesten op deze plek een gezegde uitbeelden
en hierbij het gekozen voorwerp gebruiken en hier een foto van maken.
Alle groepjes waren hier erg creatief en verrassend mee aan de slag gegaan.
Toen we terug kwamen stond er heerlijk eten voor ons klaar. Daarna hebben
we nog enkele uren gezellig geborreld. Genieten!
Dank je wel Kerkenbuurt.

De inwendige mens is op deze middag niets tekort gekomen. Om goed vijf uur kwam Arjan het
warme buffet brengen. Op het moment dat de borden opgeschept waren werd het heel stil. De stilte
was een schouderklopje voor de kok. Na een afzakkertje zijn we rond acht uur weer voldaan naar huis
gegaan. We kunnen terugkijken op een geslaagde en gezellige middag.

Woudlopers
De bewoners van de buurt de Woudlopers werden verplicht om een Hoofddeksel te dragen bij binnenkomst. Er kwamen prachtige exemplaren binnengewandeld. Dineke Knol liet zich inspireren door
de buurtnaam en snoeide flink haar Hedera en plantte dat samen met een “woudloperpoppetje’op
haar hoofd. De prijs voor het meest unieke en creatieve exemplaar ging naar Mirjam Berends; zij had
letterlijk een deksel op haar hoofd en deze zeer kunstzinnig omgetoverd tot een volwaardig hoofddeksel! Chapeau!
Om 16.00 u was er koffie en koek en werd er, eindelijk kon het weer eens, lekker met elkaar gebabbeld, spelletjes gespeeld (waarbij de jongeren de ouderen nog een nieuw spel geleerd hebben,
waarbij het niet altijd de jongere was die won!) Er werd afscheid genomen van Marianne Heijnen die
12 jaar voorzitter van de buurt was en de buurt pasgeleden heeft verlaten. Het avond programma
bestond uit Bingo; maar dan niet zomaar Bingo, maar Levend Bingo! Hilarisch, het bracht het beste
én slechtste in de mensen naar boven, waarbij “het elkaar niks gunnen” nog het minst erg was. Maar
gelukkig doen de Woudlopers niet voor elkaar onder en is er een gezonde rivaliteit.
Hoe werkt Levend Bingo? Elke groep krijgt 1 grote bingo kaart. De nummers die erop staan zijn niet
de getallen die je moet doorstrepen, maar het zijn de voorwerpen die genoemd worden. Voor
werpen die je ergens vandaan moet halen of zoeken: in je handtas, je broekzak, de keuken van de
Dorpshoeve, buiten op het pad, onder een boom, van je fiets, je kunt het zo gek niet bedenken.
Rennen! Goed nadenken waar iets zich kan bevinden! Je moest goed onthouden wat er allemaal
omgeroepen was, want anders dan bij gewone Bingo, blijf je niet op je plek maar moeten mensen
van de groep op pad om de voorwerpen te zoeken; en het spel gaat door!
Echt een dynamisch, grappig spel

de Veenbuurt
Wij waren aanwezig op het jaarlijkse familieweekend van onze grote familie. Het was een gezellige
dag, er werden spelletjes gespeeld, genoten van een heerlijk buffet enz. Opeens komt een v.d broers
aanzetten met een nieuwe halfbroer, Berend. Maar wacht eens, dat is die Berend uit het dorp waar
de meeste familieleden nou niet bepaald fan van zijn! Helaas verliep de avond niet zo goed voor
ons nieuwe familielid. Hij werd namelijk dood gevonden op het toilet, dit was echter geen natuurlijke
dood..... Aan de rest van de familie de schone taak om de dader te vinden. In deze familie zitten de
meest vreemde types...zo heeft er eentje continu de hamsterweken in haar hoofd, heeft iemand
speciale gaven, hebben we echte vloggers, mensen met opruim- en schoonmaaktics, iemand die
de hele dag graag zingt (en dat beter niet kan doen) en nog veel meer... Na intensief speur en
recherchewerk hebben we uiteindelijk de dader weten te ontmaskeren. Daarna lekker gegeten van
een buffet en natuurlijk nog even lekker borrelen en socializen, dit alles in onze mooie vernieuwde
Dorpshoeve.
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het Westen
Twee jaar geleden hebben wij als buurtvereniging voor de eerste keer meegedaan aan Burendag We hebben toen 25 nestkastjes opgehangen dankzij
het Oranjefonds.
Burendag 2021
Je kunt in onze buurt als fietser of wandelaar nergens even zitten om te
rusten. Wij hebben enkele jaren geleden ook meegedaan aan de actie van
de NAM voor een picknick set maar daar werden wij uitgeloot. Het idee
om een bankje te plaatsen bleef sluimeren en hebben dit jaar een donatie
aangevraagd bij het Oranjefonds Het plan werd goedgekeurd en hebben wij
geld gekregen van het Oranjefonds voor het plaatsen van een picknick set.

tevreden met de bezetting. Het schoonmaken was daarom ook zeker nodig

Op zaterdagmiddag 25 september verzamelde de buurt zich bij de Firma
Wolken in de kantine. De werkzaamheden werden verdeeld onder het genot
van een kopje koffie en een stuk gebak.

Een buurtgenoot had tijdens de BBQ een goed idee, het plaatsen van een
soort brievenbus aan de picknickset om daar Hej’t al heurd en de Jaknikker
in te leggen. De brievenbus hing er nog geen week toen er op een middag
Whatsapp kwam in de Buurtpreventie dat iemand de bus aan het stelen was
en er op de fiets vandoor ging. Door snel optreden van enkele buurtbewoners konden wij de man aanhouden en ons eigendom weer in beslag
nemen.

De berm opruimen:
De ploegen liepen van de Dordseweg naar Koelveen en zo waren de bermen en sloten weer vrij van zwerfvuil.
Nestkasten schoonmaken:
Van de 25 kasten waren er in 21 kasten nesten gebouwd, wij waren zeer

Picknickset plaatsen:
De gewenste plek op Koelveen van de picknick set was op een overbodige
inrit van het land van Henk Elzing. De plek moest eerst opgehoogd worden
en daarna werden er twee stelconplaten geplaatst met behulp van een
kraan van de Firma Wolken. Na het plaatsen werd de set natuurlijk ingewijd
met de nodige drank.
De middag/avond werd afgesloten met BBQ en zo wij konden terugzien op
een geslaagde actie in de buurt. Het bleef nog lang onrustig in het Wilde
Westen

Zo zie je maar weer de een buurpreventie app wel van dienst kan zijn.
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DE GROETEN VAN

INZENDINGEN
Coverfoto wedstrijd

HERMAN SCHERPEN

Hallo, mijn naam is Herman Scherpen, geboren
in 1961 aan de Europaweg 283. Tevens het huis
waar mijn vader Jan Scherpen (Snieder Jan) ook
geboren is in 1935. Na een jaar zijn we verhuisd
naar de Kerkenweg, alwaar mijn vader zijn eerste
huis had gebouwd. Daar is mijn broer Willie
geboren in 1968. Ik heb heel prettige herinneringen aan het wonen daar, de lagere school kon ik
op de fiets doen en er was een speeltuin dichtbij.
Ook waren wij vaak in het veen te vinden waar
ook nog steeds gewerkt werd en we soms in de
turfkarren konden spelen.
Wij zijn tot de derde klas in Nieuw-Schoonebeek
blijven wonen en het gezin is in 1973 naar
Klazienaveen verhuisd alwaar mijn vader een
huis had neergezet aan de Evenaar. Daar ben
ik in gestroomd in de vierde klas van de St.
Henricus school en daarna naar de St. Majella

Mavo, ook in Klazienaveen. Na de Mavo nog
naar de Havo geweest in Emmen.
Toen wilde ik meer een vak gaan leren en kwam
uit op de Soma, een machinisten opleiding in
Ede. Daarvoor moest ik echter een vooropleiding doen, maar dat kostte teveel tijd. Ik ben in
1982 eerst maar in dienst gegaan, dat was toen
nog verplicht en ik heb er mijn anderhalf jaar
uitgezeten. Mooie tijd gehad en ook nog wat
van opgestoken, je leert er toch wel de nodige
discipline die me later nog wel eens van pas is
gekomen.
Na wat uitzendwerk ben ik bij Forbo Novilon in
Coevorden terecht gekomen, daar had ik het
meteen naar m’n zin en ben er eigenlijk blijven
hangen. In 1990 heb ik er een vast verband
contract gekregen en was die tijd werkzaam als
magazijnmedewerker in het magazijn gereed
product.

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.

Daar houden we ons hoofdzakelijk bezig met de
opslag en verlading van Novilon rollen vloerbedekking.
In 1985 ben ik een ander avontuur aangegaan,
de wegrace. Begonnen in een staandaard klasse
(motoren die allemaal gelijk aan elkaar zijn, ook
qua merk) De Yamaha RD 350 LC klasse is echt
voor starters, zodat je je niet teveel mag en kan
afstellen is het vaak de beste coureur die daar
naar boven komt.
De klasse werd later vervangen door de Yamaha
RD 250 LC en ik ben daarin in 1988 Nederlands
kampioen geworden. Daarna moest ik de klasse
verlaten omdat de kampioen niet twee keer in
dezelfde klasse mag uitkomen. Toen moest er
natuurlijk iets anders komen en het werd de 125
cc klasse, (vergelijkbaar met de hedendaagse
Moto 3 voor de liefhebbers) omdat dit mij altijd
erg aansprak, je moet zowel op de motor als
ernaast best technisch zijn, want er komt een
hoop meer bij kijken als bij de staandaard klasse.
De afstelling van de vering en het motorblok luistert erg nauw en daar lag een mooie
uitdaging. Voor 1989 kon er een nieuwe Honda
RS 125 worden aangeschaft en na een goede
voorjaarstraining in Frankrijk konden we aan het
eerste seizoen beginnen. De voorjaarstraining
had zijn vruchten afgeworpen, want al vanaf
het begin kon ik met de besten mee. Na twee
overwinningen en enkele podia mocht ik mezelf
zelfs tot Nederlands kampioen kronen.

De afgelopen editie was de opdracht om een foto te maken met
het thema: ”Gezelligheid”. Hierop kregen we meerdere inzendingen toegestuurd. Op deze pagina kun je de inzendingen
bewonderen en de winnaar staat natuurlijk ook op de cover!
Doe jij de volgende editie ook mee aan de fotowedstrijd? 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. Er mag 1 foto per keer per deelnemer ingezonden worden. Tot
aan de deadline (zie blz 2) kan je inzending nog aangepast worden.
DE OPDRACHT
De opdracht voor de volgende editie is het thema:

Winter in het dierenrijk
BENNIE BÜTER

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

Dit succes kon ik later niet meer evenaren maar
ik ben tot het laatst in de 125 cc gebleven met
nog enkele mooie overwinningen en podia. In
1997 mocht ik ook nog deelnamen als gastrijder
in de Dutch TT, helaas de wedstrijd niet uitgereden maar werkelijk een prachtige belevenis.
Na mijn laatste jaar in de wegrace ben ik me
bezig gaan houden met het begeleiden van
jonge 125 cc rijders die in ons team kwamen.
Heel mooi om te zien hoe die jonge coureurs
zich ontwikkelen tot volwaardige coureurs.

JEANETTE LEFERINK

INGE SCHONEWILLE

ERIK BROCKMAN

MARIJKE KAMPS

Ik ben nog steeds woonachtig in Klazienaveen
en woon nog steeds in het huis dat mijn vader
heeft gebouwd in 1973, moeder is helaas in
2019 overleden en mijn vader woont nog steeds
zelfstandig dichtbij en gaat twee keer in de week
naar De Beek in Nw Schoonebeek. Hij heeft
inmiddels zijn roots daar weer gevonden en wie
weet?...
Met vriendelijke groet,
Herman Scherpen
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MARGREET VOLKERTS
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Cafés jaren ‘60 en ’70:

In Nieuw Schoonebeek

CAFÉ DE JAKNIKKER
EUROPAWEG 242

CAFÉ HEIJNEN
EUROPAWEG 88

CAFÉ JUURLINK
EUROPAWEG 244

CAFÉ PIEPER
EUROPAWEG 139

CAFÉ WOLKEN
EUROPAWEG 193

H.VISSCHER
L AT E R W I L M G E L S
EUROPAWEG 319

ZWARTE RACKER
EUROPAWEG 132

Foto: Harrie Schepers

ZAG U DE KERKTOREN IN HET ROOD?
Woensdag 24 november jl. heeft u
mogelijk de kerktoren rood verlicht
gezien.
De Immanuelparochie, waartoe de
Bonifatiuskerk behoort, deed mee
aan de Red Wednesday. Dit is een
actie om aandacht te vragen voor
geloofsvrijheid. Volgens diverse
rapporten van Kerk in Nood en

16

Hej‘t al heurd

andere instituten neemt de vervolging omwille van het geloof
toe. Om de zorg hierover onder
de aandacht te brengen werden
wereldwijd kerken opgeroepen
om op woensdag 24 november de
kerkgebouwen rood te verlichten.
De kerk vraagt speciaal aandacht
voor de groep vervolgde christenen in grote delen van de wereld.

“Godsdienstvrijheid is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig
gevallen, gediscrimineerd in werk
of huisvesting, of bedreigd worden
met het ontnemen van vrijheid of
zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof”. Onze kerk heeft
hieraan ook graag gehoor gegeven
en u ziet op bijgaande foto de toren mooi rood verlicht!

Hej‘t al heurd
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FREDDY LAMMERS
DE EERSTE PROFVOETBALLER UIT
NIEUW-SCHOONEBEEK

NIEUW-SCHOONEBEEK HEEFT INMIDDELS AL MEERDERE VOETBALLERS VOORTGEBRACHT
DIE HEBBEN GEPRESTEERD OP HOOG AMATEURNIVEAU OF ZELFS OP (SEMI-)PROFESSIONEEL
NIVEAU. DE EERSTE DAARVAN WAS FREDDY LAMMERS. FREDDY GING IN 1971 VANUIT DE
B-JEUGD VAN V.V. SCHOONEBEEK NAAR DE A’S VAN PEC ZWOLLE, DAT DESTIJDS UITKWAM
IN DE TWEEDE DIVISIE (HET OP EEN NA HOOGSTE NIVEAU). HIJ WAS DUS EEN SEMIPROF. NAAST HET VOETBAL WERKTE HIJ HALVE DAGEN ALS VERWARMINGSMONTEUR.
EEN BAAN VERKREGEN VIA IEMAND UIT HET BESTUUR VAN PEC. DIT MOETEN
WE WEL EVEN BENADRUKKEN, WANT FREDDY HOUDT NIET ZO VAN DAT GEPOCH.
Na een scoutingstraject - waar ‘stroep Herman (Schepers)’
nog een hand in heeft gehad - volgde een oefenwedstrijd
waarin hij vrijwel niet werd aangespeeld en dus niet zijn
kwaliteiten kon laten zien. Gelukkig kwam er een herkansing in de vorm van nog een oefenpot. Daarin kwam
de spits 4 keer tot scoren en verdiende zo zijn transfer.
Voor die tijd speelde Freddy al bij de regioselectie Zwolse
Jeugd. In een wedstrijd tegen de Drentsche Jeugd scoorde
hij in de laatste minuut de winnende treffer. ‘Drenth nekt
Drenthen’, kopte een Zwolse krant de volgende dag.

Duitsland gewerkt. Vervolgens is hij teruggekeerd bij
Schoonebeek in het eerste elftal. In die periode wilde de
toenmalige trainer Rizetti hem nog verkopen aan een Italiaanse club. Alles leek in kannen en kruiken, maar om een
nog steeds niet geheel duidelijke reden kwam dit er uiteindelijk toch niet van. Na 16 jaar bij Schoonebeek 1 in de spits
te hebben gestaan dwong een knieblessure hem in 1985
om te stoppen. Vanaf dat moment werd er ‘afgebouwd’ in
het vierde elftal.

Freddy kenmerkt zichzelf als het
type Gerd Müller. ‘Ik was geen
begaafd technicus, scoren was
het enige dat telde. Dat hoefde
ook niet mooi. Als die bal maar in
het net ging. Daar was ik volledig
op gefocust’.
De eerste periode (zo’n driekwart jaar) in Zwolle zat Freddy
in de kost. Daarna was het
voornamelijk pendelen tussen Nieuw-Schoonebeek en
Zwolle. Naast het gebruik van
het openbaar vervoer werd er
ook regelmatig gelift. ‘Dat was
geen probleem met een tas
van PEC Zwolle’, vertelt Freddy.
‘Ik zorgde er altijd voor dat het
clublogo goed zichtbaar was voor de bestuurders. Dan
was het maar even of ik had vervoer van Coevorden naar
Nieuw-Schoonebeek’. Na anderhalf jaar als semi-prof
gespeeld te hebben verruilde hij, op eigen initiatief, PEC
Zwolle weer voor v.v. Schoonebeek. ‘Het was moeilijk om
bij PEC tussen de ploeg te komen. Ik had maar één echte
kameraad daar en dat was Jan Verheijen. Die was overigens
ook spits en zat dus vaak voor mij aan de kant’.
Na het vertrek bij PEC heeft Freddy eerst een jaar in
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De enige prangende vraag die overblijft aan het eind van
ons gesprek is hoeveel goals Freddy dan wel niet heeft
gemaakt? Zijn antwoord: ‘heul veul’.
Enkele dagen na ons gesprek is Freddy geopereerd aan zijn
heup. We willen Freddy via deze manier succes wensen
met zijn revalidatie en nogmaals bedanken voor het meewerken aan de totstandkoming van dit artikel.
Redactie Hej ’t al Heurd.
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ACTIVITEITENKALENDER
14 DEC 2021
KBO: KERSTVIERING
MET MENU COMPLET
12:30 UUR | DORPSHOEVE

29,30 & 31 JULI 2022
VOLKSFEEST 2021

18 DEC 2021
WENSBOOM
DORPSHOEVE
18 DEC 2021
OUD PAPIER
25 DEC 2021
KINDEREN ROND DE KRIBBE
10:00 UUR | ST.
B O N E FAT I U S K E R K
APRIL 2022
BINGO
JEUGD V.V. SCHOONEBEEK
28 MEI 2022
RUMAH LIVE
KARRENBOUWERSFEEST
VELD VOOR DE DORPSHOEVE

TONEELSPELERS GEZOCHT

Winnaars gefeliciteerd met de gewonnen
prijzen.

UITSLAG BLIKSEM ACTIE
VRIJDAG 19 NOV 2021
De hoofdprijzen gingen naar:
1e : Terrasheater , Irma Postma
2e: Nest HUB2 – Smart Home, Paul Steffens
3e: Phillips Hue startpakket, Erwin Scholte
Aalbes

sponsoren:
Sligro, KBL stucwerk, Platzer Installatietechniek, Heller Tegelzetbedrijf, Haarstudio
Rozeman, B&B Afvalrecycling Emmen,
Germes Cultuur Techniek, Cultuurtechniek
en boomrooierij, BBQ time, Fysiotherapie
Barla Hoff, Loon-en Grondverzetbedrijf
Wolken, De Beek/ De Zwarte Racker, Picobello bv. , Plus Fischer, Cafetaria De Spinde,
Rododendronkwekerij Kerperien, Bouwbedrijf Herbers, Drukkerij Hermans.

Toneelvereniging “Oes Kluppie” zoekt spelers m/v.
Na jaren van afwezigheid zouden wij heel graag weer op
de bühne willen staan met elkaar. Om dit te kunnen realiseren zijn we uiteraard op zoek naar spelers. Man/ vrouw,
het liefst in de leeftijd 18 – 50 jaar, maar alle leeftijden
zijn welkom. Als we geen nieuwe spelers kunnen krijgen,
zijn we genoodzaakt om definitief te stoppen. Lijkt het
je leuk om met een fantastisch enthousiast clubje mooie
stukken te gaan spelen? Help ons dan en geef je op via
email riagrooten@hotmail.com of bel naar 0524-541230.
Langs komen voor informatie mag ook altijd!
Groetjes “Oes Kluppie”

Allemaal bedankt voor de gift.
De overige prijzen zijn gewonnen door:
- G Heegen
- R Herbers
- Marcel Koops
- Truus Bosch
- A Wemhoff
- T. Schepers
- Wittendorp
- Sinie Lubbers
- Monica 		
- L. Anbergen
- v.d Zwan
- Krijnen
- Mieke Heijnen
- Van Genderen
- Dennis Wegkamp - Weinans
- Marion Wubbels

Dit jaar waren de loten snel uitverkocht
waardoor wij jammer genoeg niet iedereen
van loten konden voorzien.

WIJ GAAN VERHUIZEN!

Volgend jaar komen wij weer terug!

Vanaf 20 december zijn we te vinden aan de Europaweg
150.
Zijn jullie nieuwsgierig? Woensdag 22 december van
16.00-18.00 uur kun je een kijkje komen nemen. Tot dan!

Hej 't al heurd...

Bennie is kerstman

Bennie & Ellie

ZO, KERSTMAN BIJ DE
BUREN GESPEELD

NU WIJ...
GERRIE BLIJ MAKEN
MET Z'N TREIN

??

GEEN
DUPLO?

MISSCHIEN EVEN
TERUG NAAR
DE BUREN

