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DORPSKRANT
Hej‘t al heurd
Dorpskrant Hej ‘t al heurd is een uitgave van enkele
vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking
met dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek.
Hej ‘t al heurd is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse
bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten,
nieuwtjes, dorpsbelangen etc. Hej ‘t al heurd wordt huis
aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid en via e-mail
naar geïnteresseerden. Inschrijven om de uitgaven per
mail te ontvangen kan op nieuwschoonebeek.com. Daar
zijn ook alle voorgaande uitgaven te vinden.
Hej ‘t al heurd wordt 4 of 5 keer per jaar verspreid en
op de website geplaatst voor belangstellenden buiten
Nieuw Schoonebeek.
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Kopij dient volgens de opgestelde specificaties aangeleverd te worden. Deze aanleverspecificaties zijn te vinden
op nieuwschoonebeek.com. Kopij kan tot een maand
voor de volgende editie worden ingeleverd op het
redactieadres of per email naar:
hejtalheurd@live.nl.
De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij
aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in
het blad.
Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd
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DEADLINES 2022
EDITIE JUN 22 - DEADLINE 15 MEI‘22
EDITIE OKT‘22 - DEADLINE 15 SEPT‘22
EDITIE DEC‘22 - DEADLINE 15 NOV‘22

P. 1 0 & 1 1
2 Hej‘t al heurd

PLASJE PLEGEN
IN DE KERK.

COLUMN

Mijn vorige column eindigde zonder een goede afsluiting
(foutje, bedankt), maar dat geeft me wel de mogelijkheid
om gewoon een vervolg te geven op hetzelfde onderwerp.
Zoals gezegd deden we mee aan een studentenuitwisseling en stuurden we onze Maarten naar USA en namen we
Mica, een Amerikaanse jongen, bij ons in huis.

Zelf hadden Herman en ik een bezoek aan Maarten in
Oregon gepland en gingen met ons drieën een rondreis
te maken. Zo gezegd, zo gedaan en we maakten een
geweldige 3-weekse rondreis door de Westelijke Staten van
Amerika.
De laatste overnachting van die reis logeerden we bij Maartens gastouders met als hoogtepunt samen met hen een
kerkdienst in de niet orthodoxe, protestantse kerk mee te
maken. Een erg gastvrije, luidruchtige en informele kerk.
We arriveerden bij de kerk en werden ontvangen door
een bijzonder joviale dominee; een jonge, langharige,
bebaarde man in spijkerbroek, vaal geruit overhemd,
afgetrapte schoenen en met een gitaar om zijn nek. Alle
vrouwelijke kerkgangers kregen bij de deur al een roos, wat
ik verbazingwekkend gastvrij vond, maar dat bleek vanwege
moederdag te zijn en niet vanwege mijn aanwezigheid.
Ten overstaan van de hele kerk werden we, al klappend
en juichend, welkom geheten als bijzondere gasten uit
Nederland. We keken onze ogen uit. Men liep constant van
voor naar achter, van links naar rechts, ondertussen aan de
koffie slurpend die je achter in de kerk kon halen. Kinderen
speelden en renden tussen de banken Ouders troosten
huilende baby’s en wandelden met de kinderwagen door
het gangpad. En wie zin had in een peuk liep even naar
buiten om een sigaretje roken.

duurde voor mijn gevoel een eeuwigheid tot ik eindelijk
aan de andere kant van de deur geroezemoes hoorde. Ik
riep en trommelde op de deur tot er ook aan de andere
kant van de deur allerlei actie werd ondernomen. Gerommel, gebonk, geroep en uiteindelijk kwam er ook nog een
groot breekijzer aan te pas om de deur te slopen en kon ik
weer frisse lucht happen. Tot mijn grote verbazing stond
het hele kerkvolk achter de deur te juichen en te klappen
dat ik dat ik gezond en wel bevrijd was. Na nog een dikke
omhelzing met Maarten, hij bleef nog tot einde schooljaar,
en uitgezwaaid door de hele parochie, stapten we in de
auto voor de laatste etappe.
Ruim op tijd arriveerden we een paar uur later op het
vliegveld in Portland - Oregon, waar we tot onze schrik
hoorden dat ons vliegtuig overboekt was en we niet met
onze vlucht mee konden. Wat nu! Gelukkig werd ons een
alternatief aangeboden en konden we vier uur later met
met een ander vliegtuig rechtstreeks naar Schiphol vliegen,
Hierdoor kwamen we zelfs nog een uur eerder thuis aan.
Ook kregen we nog een compensatievergoeding van €
1500. Tja, een echte Veenker laat zo’n aanbod natuurlijk
niet liggen.
Vier uur later dan gepland werd er, met de deur op een
kier, nog een laatste plasje gepleegd in Amerika en landden we 11 uur later met volle blaas weer op Nederlandse
bodem.
Riet

De dominee preekte over liefde en verdraagzaamheid
en speelde vrolijke psalmen op zijn gitaar. We zongen
allemaal luidkeels mee en zwierden en zwaaiden vrolijk en
enthousiast met beide armen in de lucht. Al met al een
hele gezellige, vrolijke dienst.
Een kwartier voordat de bijeenkomst afgelopen zou zijn,
bedacht ik me dat het wel handig was om snel nog even
een plasje te plegen, zodat we direct konden vertrekken
om het vliegtuig halen. Zo gezegd zo gedaan, plasje plegen, rap de broek omhoog en snel terug naar de kerkbank
om de vrolijke afsluiting mee te beleven.

Riet Veenker

Helaas de toiletdeur zat op van binnen op slot en bleef
op slot. Hoe ik ook rammelde, trok en schopte, geen
beweging in te krijgen. Nou ja, dan mijn tijd maar uitzitten
in dat kleine, donkere, bedompte hokje tot de kerkdienst
afgelopen zou zijn en iemand mij hoorde roepen. Het

Hej‘t al heurd 3

ELFSTEDENTOCHTRIJDER

JAN LUBBERS
Even voorstellen ik ben Jan Lubbers getrouwd met Marietje Wendker.
Omdat ik 3 Elfstedentochten heb gereden 1985,
1986 en in 1997, werd mij gevraagd of ik een
stukje in Hej’t tal heurd wou schrijven.
De tocht van 1985 zal ik nooit meer vergeten.
Destijds kon je nog een startbewijs kopen bij het
VVV kantoor in Assen. Op de dag voor de tocht
dus vroeg in de ochtend naar Assen, waar er al
honderden stonden te wachten tot ze de deuren
openden. Toen ik aan de beurt was, was ik 1 van
de laatsten. Daarom had ik de dag van de tocht
een late starttijd. 21 februari 1985 was de dag van
de tocht. Al heel vroeg op naar Leeuwarden. Ieder
kwartier mochten er 1000 deelnemers starten in
de Frieslandhal. Ik mocht starten tegen 10.00 uur.

Na 400 meter hardlopen kon je je schaatsen aandoen en het ijs op. Sneek was de 1e stempelpost.
Dan nog 10 te gaan. Je moet onderweg goed
opletten dat je de geheime controleposten niet
mist. Deze zetten geen stempels, maar prikken
een gaatje in de stempelkaart. Na 100 km eten
en drinken bij Bolsward op weg naar de volgende
100 km. De dooi viel in en er lag veel water op het
ijs, we moesten daarom veel klunen. Vanaf Bartlehiem moest ik ongeveer nog 40km in het pikkedonker via Dokkum naar Leeuwarden. Dit was
een bijzondere belevenis, je had geen idee waar
je was. Ik ben gefinisht om 21.20 uur.

De tocht van 1997 was op 4 januari. Ben toen
om 9.00 uur gestart en met een ijskoude noordoosten wind, windkracht 5 om 20.15 gefinisht en
daardoor de trotse bezitter van 3 Elfstedentocht
kruisjes.
In de jaren daarna heb ik nog 2 keer de Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk gereden, maar dit is toch niet te vergelijken met de
echte in Friesland.
Jan

De tocht van 1986 werd gereden op 26 februari.
Het was erg mooi weer en glad ijs en heb toen erg
genoten van de enthousiaste Friezen. Ben toen
om 20.55 gefinisht.

DE SENIOREN VERENIGING NIEUW SCHOONEBEEK

De Senioren Nieuw Schoonebeek en omstreken
is de nieuwe vereniging die de Dorpshoeve
als onderkomen heeft. Deze vereniging komt
voort uit de voormalige KBO afdeling Nieuw
Schoonebeek-Drenthe

Als bestuur hebben wij al 2 jaar het gevoel
dat KBO Drenthe weinig aan onze vereniging
toevoegt. Omdat wij het grootste gedeelte van de
contributie moeten afdragen aan KBO Drenthe
hebben wij besloten om zelfstandig verder te
gaan. Een nieuwe naam en voor ons ook een
nieuwe uitdaging.
Wij stappen af van een bepaalde leeftijd om je
senior te mogen noemen en om lid te worden.
Iedereen die zich senior voelt is welkom.
We willen ook andere activiteiten organiseren
niet alleen thema middagen in de Dorpshoeve.
Enkele ideeën die al op de tafel liggen zijn een
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ganzen excursie in het Bargerveen, een bezoek
aan het Olie museum in Twist. Ook is er een
handwerkgroep, deze is zeer actief en maakt
mooie kunstwerken.
Heeft u ook belangstelling voor de
handwerkgroep dan bent u van harte welkom
bij deze groep, elke dinsdagmorgen in de
Dorpshoeve.

Voor de wat actievere leden willen we
fietstochten en wandeltochten organiseren.
Natuurlijk hopen wij ook op initiatieven vanuit ons
dorp wat voor ons een uitdaging wordt om te
organiseren.
De huidige status is dat nieuwe statuten in de
maak zijn en dat wij ons inschrijven bij KVK en
een WA verzekering afsluiten zodat er voor de
leden niets verandert.

Het jaarprogramma voor 2022 is klaar (zie agenda
op de achterzijde van dit blad) en hopelijk gooit
Corona verder geen roet in het eten en hebben
wij de themamiddagen weer opgestart in februari.
Bij deze een oproep aan alle Nieuw
Schoonebekers E.O die zich soms eenzaam
voelen, de nieuwe bewoners en mensen die zich
vervelen. Dit is de kans om je aan te sluiten bij
een nieuwe vereniging.
Kom vrijblijvend een keer naar de Dorpshoeve om
een themamiddag mee te maken.
Voor meer informatie kun je ook contact
opnemen met iemand van het bestuur:
Diny Wehkamp, Elly Akkerman, Rita Blaauwgeers,
Jo van der Laan, Marie Imming,
Henk Berens; tel: 0524- 541796

LAKENVELDERS
U heeft ze vast al gezien, de mooie
koeien op de hoek van de Dordseweg/
Europaweg. We vroegen de eigenaren om
er iets over te schrijven voor hejtalheurd.
Mijn vader en ik (Geert en Rob Lambers)
wonen op de hoek Europaweg/Dordseweg
en ‘houden’ kleinvee en koeien als hobby.
Het houden van koeien zit in ons bloed;
Opa Lambers was boer en pa had altijd vee
voor de hobby. Ik ben daar mee op gegroeid en heb het altijd mooi gevonden.
Rond het jaar 2005 ben ik in Weiteveen
gaan wonen en is mijn vader ook gestopt
met het houden van vee. Ik heb altijd gezegd dat ik graag vee zou willen houden,
mocht ik terug komen. Deze gelegenheid
bood zich aan doordat mijn tante Gre
Overberg ging verhuizen en ik samen met
Marieke haar huis kon kopen. Ik ben dus
teruggekomen op mijn oude stee, waarbij ik in de mogelijkheid kwam om vee te
kunnen houden.
Door de jaren heen is mijn oog gevallen
op Lakenvelder koeien. Het is een mooi
ogend ras, een oer Hollands ras en van

vroeger uit een dubbel doel ras (voor de
melk en voor het vlees).
Omdat het mooie ras voor 20 jaar terug
op uitsterven stond ben ik het altijd blijven
volgen. Er is een Lakenvelder vereniging
gekomen waar ik lid van ben geworden.
Doordat in de afgelopen jaren mijn prioriteiten bij gezin en werk lagen zag ik geen
mogelijkheden om vee te houden. Uiteindelijk ben ik in 2020 toch op zoek gegaan
naar enkele koeien. Ik ben via de vereniging in contact gekomen met meer hobby
boeren die deze dieren houden en heb via
deze weg de eerste Lakenvelder gekocht
in Vilsteren. Inmiddels heb ik 4 Lakenvelders. Allen met stamboek papieren. Ik wil
proberen de goede bloedlijn te behouden
en er mee door te fokken.
Afgelopen najaar heb ik van een collega
hobby boer bij mij in de weide een stier te
logeren gehad. Als het goed is zijn 3 van
de 4 koeien drachtig en hopen we rond
mei een aantal kalveren te hebben. Deze
stier reist het hele land door. Hij heeft voor
dat hij hier kwam bij een zorg boerderij in
Friesland gelopen en is vanuit ons adres
door gereisd naar Zeeland om daar z’n

werk te kunnen doen.
Het is ons plan om er een mooie bloedlijn in te krijgen. De koeien worden dan
ook gekeurd op vele punten en vooral op
een goed getekend laken over de rug. Op
deze manier krijgen ze punten en hopelijk
stamboek papieren. Daarnaast houden we
ze, net als vroeger, ook voor het vlees. Er
loopt dan ook een gecastreerde stier in
het weiland die hier is geboren. Deze os
laten we bij de kudde lopen en zal begin
2023 geslacht worden voor het vlees.
De Lakenvelder is een vriendelijk, makkelijk en rustig ras. Ze kalveren makkelijk af
waardoor ze ook geschikt zijn voor ons als
hobby boer. De koeien staan bij ons het
hele jaar buiten. Ze kunnen wel op stal
maar het liefst liggen ze buiten. Enkel bij
guur weer gaan binnen liggen. Ook gaan
we dit jaar ons land doorzaaien met kruidenmengsels wat beter is voor dit ras, vers
voor de bodem en de biodiversiteit
Kijk maar eens op: Lakenvelderrund.nl
Of bij een collega die het groter aanpakt:
Koeienvanjelle.nl
Groet Rob Lambers

Hej‘t al heurd 5

BLOEDAFNAME
Een berichtje namens de bloedafname SOH in het
Dorpshuis
Bloedafname is op
maandag van 8.00 uur tot 8.30 uur
en woensdag van 9.45 uur tot 10.05 uur.
Maak altijd een afspraak! Deze worden geregistreerd
zodat men kan zien hoeveel mensen hier komen
bloed prikken. Vertel ook aan je huisarts/ziekenhuis
dat je graag in je eigen dorp wilt bloedprikken. Laten
we met elkaar zorgen dat deze voorziening in stand
blijft in ons dorp .

DE WENSBOOM
Ruim 3 weken heeft er een mooie verlichte
boom midden in ons dorp gestaan, “De
Wensboom”.

Vriendelijke groet
Dorpshoeve Nieuw-Schoonebeek

BLOEDAFNAME

Bedacht om in de coronatijd stil te staan bij
bijzondere momenten. De momenten die
je soms bijna alleen of maar met een paar
naasten kon delen.

MAAK ALTIJD EEN AFSPRAAK OP
SAXENBURGH.NL/BLOEDAFNAME
Bij vragen bel: 088-9997777
op kijk op saxenburgh.nl

Afspraak make
n

!

Ga naar
saxenburgh.nl/bl
oedafname

plaatst op facebook en via het app verkeer.

De bedoeling was om dit te doen op 11
december, samen met de winterwandeling. De winterwandeling mocht helaas niet
doorgaan maar toch is er besloten om de
wensboom wel door te laten gaan, maar
dan op 18 december.
Er is druk gewerkt om de boom op tijd klaar
te krijgen. Er zijn menig meters kabels op
maat gemaakt en deze op de juiste plek in
de boom gehangen. Er is een oproep ge-

Wie dat wilde mocht een speciale wens of
gedachte schrijven op de lamp, en deze
werd in de boom gehangen. Hier hebben
enkelen op gereageerd. Ze kwamen net
voordat het donker zou worden om iets op
te schrijven.
Maar er was nog een kleine “kink in de
kabel” op het moment suprême. De lampen
gingen niet aan. Oeps nee! Niet nu, een
kortsluiting. Snel aan ‘t werk en met een
paar goede ogen en handige handen was
het binnen een uurtje opgelost.
Het idee is dat deze boom een jaarlijks
terugkerend evenementje wordt en hopelijk
samen met een winterwandeling in 2022 .

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
JAARVERGADERING
DORPSBELANGEN

Dinsdag 12 april a.s., 20.00 uur in de
Dorpshoeve.
Graag ontvangen we alvast uw vragen/opmerkingen, zodat we daar tijdens de jaarvergadering op
kunnen reageren.
Mail naar; nsdorpsbelangen@hotmail.com
Dorpsbelangen vergadert elke tweede dinsdag
van de maand.
Afwisselend is er een besloten en een openbare
vergadering. U bent van harte welkom op de
openbare vergaderingen. Vanaf april (= jaarvergadering) is de openbare vergadering in; juni,
september, november.
Het is prettig wanneer u aangeeft te willen komen, dan kunnen we dat in de agenda opnemen.
Dorpsbelangen is de erkend overlegpartner van

6 Hej‘t al heurd

de gemeente. Wij zijn een vereniging en hebben
leden. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk
mensen van het dorp achter ons hebben staan.
Daarom is het heel belangrijk dat u lid wordt van
onze vereniging en tijdens de openbare vergaderingen mee kunt praten.

MELDING STORING
LICHTMASTEN

Opgeven voor een vergadering of lid worden (dat
kan al vanaf 5,00 per jaar) kan via;
nsdorpsbelangen@hotmail.com
of bij j.herbers@ziggo.nl

nobra.nl/liteweb/litemelding.cgi?Gemeente=emmen

NESTKASTJES
In de komende maanden worden ook langs de
Kerkenweg en de Dordseweg nestkastjes geplaatst door J Blaauwgeers. Na het succes (minder
processierupsen) van afgelopen jaar hopen we
ook deze straten “vrij” te kunnen houden van deze
rups.

Per februari j.l. is er een nieuwe beheerder voor
de openbare verlichting en daarmee ook een
nieuwe site waarop storingen in de openbare
verlichting gemeld kunnen worden:

Het melden gaat heel eenvoudig, je hoeft alleen
maar de straat en het lichtmastnummer door te
geven..

IDEE VOOR MIJN BUURT 2022
Heeft u een goed idee voor uw buurt om deze
mooier, veiliger of gezelliger te maken? En vinden
meer mensen in uw omgeving het een goed
idee? U kunt tot 1 oktober ideeën inleveren en wij
kijken of we u erbij kunnen helpen.
gemeente.emmen.nl/bouwen-en-wonen.

FILMPJE WONINGNOOD
“DIE ARME KINDEREN ONDER DE BRUG,”
ALDUS WETHOUDER JISSE OTTER

Link naar filmpje:
tinyurl.com/woning-nood

U heeft het vast al gezien via you tube, facebook of via een
van de appgroepen; er is een filmpje gemaakt om de politieke
partijen nog een keer te wijzen op de behoefte aan (nieuwe)
starters – en senioren woningen.
Verschillende partijen hebben positief gereageerd en inmiddels zijn we ook bij de wethouder en projectleider op gesprek
geweest. Ook zij zijn positief en vonden het een leuke actie om
hun aandacht te vragen.
Maar wat gebeurt er nu concreet? Zoals al bekend gemaakt
werd is de Waide 2 één van de 10 aangewezen locaties waarop
de komende jaren gebouwd gaat worden.
Om tegemoet te komen aan de wensen van inwoners én
variatie in woningaanbod te bieden is de gemeente en wij als
dorpsbelangen op zoek naar mensen die willen meedenken
over hoe we samen het “gewenste product” kunnen realiseren.
Samen met jongeren, senioren, kortom onze dorpsbewoners
wil de gemeente op korte termijn aan de slag om van de
Waide 2 een wijk te maken met veel variatie aan woningen.
Dorpsbelangen wil graag zoveel mogelijk input uit het dorp.
Daarom onze vraag; wil je meedenken (en dat kan
natuurlijk ook als je niet van plan bent te bouwen/
verhuizen), maar omdat je in ons dorp een mooie buurt
wilt realiseren?
geef je dan op: nsdorpsbelangen@hotmail.com Of app
Marleen Herbers; 06 33219296.
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OMDAT HET FANTAS
HONKBAL SCHEIDSRECHTER

EFREM SILVANIA
Op Facebook zagen we een post voorbijkomen
van dorpsgenoot Efrem Silvania waarin hij onderweg is naar Italië om daar een Europese honkbalwedstrijd te fluiten.
We wilden daar meer van weten en vroegen hem
daarover te vertellen.
En bij het woord ‘’fluiten” ging het al mis… het
bleek al snel dat de interviewer weinig van het
honkbalspel afweet.
Als scheidsrechter fluit je niet bij honkbal namelijk, je leidt de wedstrijd en je gebruikt je stem en
specifieke gebaren. Heel duidelijk!
Efrem greep zijn kans om het honkbal spel uit te
leggen. Met woord en gebaar én veel voordoen
werd er over de liefde voor honkbal, voetbal, volleybal, kortom Sport verteld. In Aruba bestond
het leven voor Efrem uit sport, vanaf zijn vroegste
jeugd was hij op het sportveld te vinden en hij
bleek een talent, want hij heeft met volleybal en
voetbal in de ere divisie van Aruba gespeeld. Ook
toen hij als (jong)volwassene aan het werk was
bleef sport erg belangrijk.
Door omstandigheden bij het bestuur van de
bond stopte Efrem met actief spelen en richtte
zich op het scheidsrechteren.
En dat dat iets anders is bij honkbal als bij voetbal
wordt uitgelegd.
Niets werkt beter dan voordoen en laten zien. De
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kamer werd een sportveld en alle benodigde attributen werden getoond. Een megagrote tas kwam
tevoorschijn met daarin de bescherming die je
als plaatscheids aan hebt; masker, borstschild,
scheenbeschermers, tok, enorme veiligheidsschoenen en ballenzakken. Efrem transformeert
als een soort robot voor zo’n wedstrijd. Dat moet
ook wel, want je wilt niet onbeschermd achter de
thuisplaat staan. Uiteraard ontbreekt de honkbalpet niet.
De plaatscheidsrechter wordt vaak gezien als
hoofdscheidsrechter, maar daarover was Efrem
duidelijk. Je bent samen het arbitraire trio en controleert als team het goede verloop van het spel.
De plaatscheidsrechter moet, volledig beschermd
met masker, lichaamsbedekking én ballenzakken
beslissen over wijd, slag, in, uit. Om de vaart niet
uit het spel te halen heb je als plaatscheidsrechter
de ballen (in de ballenzak dus) bij de hand.
Over de rol van supporters is Efrem duidelijk; je
komt om een (mooie, spannende) wedstrijd te kijken, en je wilt natuurlijk het liefst dat “jouw” team
wint, maar de wedstrijd is het belangrijkst. Alle
supporters zitten door elkaar. Je koopt een kaartje
voor de wedstrijd en afhankelijk van de prijs van
jouw kaartje neem je plaats op de tribune. Hooligan gedrag zie je niet bij honkbal.
Een idee voor de voetbalsupporters misschien?
Geen Uit/thuis vak, maar gewoon samen naar de
wedstrijd kijken!

STISCH IS

Wat nog wel eens gebeurde na een geslagen homerun
was dat als de supporter van de tegenstander die bal ving,
hij de bal teruggooide in het veld naar de spelers van het
team dat die homerun geslagen had. Die supporter wilde
die bal natuurlijk niet, omdat dat voor zijn/haar team een
punt kostte.Tegenwoordig mag dit niet meer, en als dat
toch gebeurt wordt er met die supporter korte metten
gemaakt; hij/zij wordt uit het stadion verwijderd.
In Nederland is Efrem via de vereniging waar de kinderen
speelden als scheidrechter “ingelijfd”. Hij was het op zich
niet van plan, maar als de wedstrijd niet door kan gaan
omdat er geen clubscheidsrechter was, dan blijf je na een
“smeektelefoontje” niet thuis en ga je de wedstrijd leiden.
En tot zijn grote verbazing kreeg hij twee weken later een
schema in handen gedrukt en was hij scheidsrechter van
de club.
Vandaaruit is hij ook vaker gevraagd om wedstrijden voor
senioren te leiden en is nu al meer dan tien jaar scheidsrechter van de hoofdklasse (ere divisie) en ook internationaal.
Hij “floot” al in Italië, Tsjechië , Belgie, Oostenrijk, Frankrijk
en Spanje.
Het spel op zich is niet anders dan in Nederland, wel is
het een mooie ervaring om naar die landen te reizen en
internationale spelers en collega’s aan het werk te zien.
Een prachtige hobby die de liefde voor sport warm houdt!
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Folk an de Gruppe 2022
HET MOOISTE FESTIVAL VAN HET JAAR KOMT ER WEER AN. FOLK AN DE GRUPPE (FADG). IN 2020 EN 2021 WAREN WIJ ZEER
BEVOORRECHT OMDAT FADG ALS EEN VAN DE WEINIGE FESTIVALS IN NEDERLAND TOCH DOOR KON GAAN EN ZORGDE VOOR
ZEER BIJZONDERE EN GEWELDIG VERLOPEN EDITIES. WIJ HEBBEN ER VEEL VERTROUWEN IN DAT OOK IN 2022 PASTOOR SIEN
BOS WEER 2 DAGEN HET WALHALLA WORDT VAN MOOIE ROOTSMUZIEK, HEERLIJK ETEN EN DRINKEN, WARME GEZELLIGHEID EN
EEN ULTIEME SFEER MIDDEN IN EEN SPROOKJESACHTIG BOS. HET GAAT GEBEUREN OP ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 SEPTEMBER.

Am. Op zaterdag.
Tom Petty Tribute (door Voltage) Voltage brengt
op zondag een eerbetoon aan de in 2018 overleden Tom Petty. In 2018 en 2019 speelde Voltage al in alle mooie zalen van Nederland om
Tom Petty and The Heartbreakers te eren. Tom
Petty is een icoon in de Amerikaanse en Europese
muziekscene, is een van de beste songwriters ter
wereld en werkte samen met Johnny Cash, TravelingWilbury’s, John Mayer en vele andere groten.
Met bekende hits als “Free Fallin” en “Mary Jane’s
Last Dance” zal het FadG publiek genieten van een
gepassioneerde band die het ultieme Tom Petty
gevoel benadert.

Vrogge vogel tickets
Ook dit jaar was er weer een actie voor de vroege
vogels en snelle beslissers. Het programma was
nog niet bekend en toch kon er al een kaartje gekocht worden. Zwaar in de aanbieding tot 5 maart.
€17,50 voor 2 dagen FadG.
Voorverkoop na 5 maart voor de zaterdag €20,00
en de zondag €15,00. Weekendtickets voor kinderen t/m 12 jaar € 7,50 of per dag € 5,00. Ook
via de webshop: FadG.loves.nl
Muziek
We kunnen al een klein tipje van de muzikale sluier oplichten. Op zaterdag 17 sept staan voorlopig
ingepland: Mr Irish Bastard, Nienke Dingemans,
Voltage en Saint Martinez. Voor de zondag staan
op het programma: Tom Petty tribute door Voltage, Nienke Dingemans + Mindblow (ovb).
Mr. Irish Bastard: komt uit Münster Duitsland,
speelt Keltische folk met afslagen naar de punk en
de ska. Mr IB heeft een denderende live-reputatie
en speelde vele zalen en festivals plat in heel Europa, Japan en China en trad op in het voorprogramma van de Levellers en Fiddler’s Green. In
2009 live-band van het jaar in Duitsland. Een van
hun hun betere songs is “I Hope They Sell Beer In
Hell”. Dus dat belooft wat.
Nienke Dingemans: piepjonge bluesparel van 17
jaar met doorleefde stem, uit Brabant; komt als
een duivelin uit een doosje met debuutEP en
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meesterwerk Devil On My Shoulder, een indrukwekkend visitekaartje; swampblues met vleugje
soul, folk, gospel, country en jazz; een van de
grootste muzikale talenten van het moment met
een fenomenaal stembereik; supermuzikanten
Jan van Bijnen en Joost Verbraak begeleiden
Nienke op een muzikale reis door Nashville, New
Orleans en langs de broeierige swamps van de
Missisippi en de Tennessee River. Ze grijpt je bij
de strot en laat niet meer los. Liefhebbers van het
genre: verplicht opzetten. Op zaterdag live met
kippenvel in het bos.
Op zondag staat Nienke Dingemans opnieuw op
het programma met, onder voor behoud, haar
bluesband Mindblow. Frontvrouw Nienke wordt
o.a. begeleid door gitaarvirtuoos Yoebe Hollestelle. Op het repertoire staan dan bluesklassiekers als
Stormy Monday, I Put A Spell On You, I Did Rather
Go Blind en Beth Hart’s Leave The Light On. Mindblow laat zien dat de blues niet alleen voor kale
bierdrinkende 50-Plussers is. Deze jonge gasten
houden de blues levend voor alle leeftijden.
Voltage speelt Southern Rock, Blues en Americana
op zijn best. Frontman en leider van de band is
Dave Vermeulen. Hij begon zijn band in 2011 en
beleefde zijn grote doorbraak bij het grote publiek
bij The Voice in 2016. Uiteindelijk werd hij hier
tweede. Voltage brengt pure en gepassioneerde
muziek. Diverse platen belanden in de radiolijsten
van Veronica en Radio 2, o.a. Verrukkelijke Vijftien.
Binnenkort komt het nieuwe album How Lucky I

Saint Martinez is een alternatieve rockband
uit het zuid-oosten van Drenthe. Geïnspireerd
door bands als Cuby+Blizzards, Rival Sons, Dead
Weather en Kill It Kid, spelen ze hun eigen nummers met hun eigen sound. Ze deden o.a. ervaring op bij Eurosonic, Bevrijdingsfestival Assen,
Hit The North en Retropop. De krachtige stem
van zangeres Nadieh Martens springt eruit. Zij
bezingt liefde, verlies, dood en leven. Een mix
van expressieve gitaarriffs, pianomelodieën en

stampende drums zorgt voor romantische en tevens levensgevaarlijke Americana. Op FadG gaan ze de muzikale eer van de
regio hooghouden.
Rest van het programma volgt. Er worden nog minimaal 4 bands
aan het programma toegevoegd.
Kinderprogrogramma
Zowel op zaterdag als zondag wordt een aantrekkelijk kinderprogramma georganiseerd. De inmiddels roemruchte Silent
Disco zal niet ontbreken.
Horeca uiteraard wordt de inwendige mens verwend met een
keur aan speciale drinks en culinaire gerechten.
Horeca;
Uiteraard wordt de inwendige mens verwend met een keur aan
speciale drinks en culinaire gerechten.

Gaat dat alles zien, gaat het beleven, gaat het horen,
gaat het voelen en je zult FadG 2022 nooit vergeten.

BOB WAYNE EN
TOM AND THE WOLF

ZIGGY POP EN SKIER
Vanwege Corona is het tribute-concert van Ziggy Pop
en Skiër op 13 november afgelast.

Folk an de Gruppe presenteert Bob
Wayne op zaterdag 2 april. Eindelijk.

Het is ons niet gelukt om hiervoor in het voorjaar of
zomer een nieuwe datum te prikken. Daarom wordt het
verschoven naar het najaar. Nader bericht volgt.

Corona verstoorde zijn concert in april
2020. Gelukkig, live-muziek mag weer.
En Bob heeft er ook zin in. De sympathieke Amerikaan heeft gelijk weer een
Europese tournee gepland en doet
wederom Nieuw-Schoonebeek aan. In
2018 zorgde hij al voor een verpletterend optreden op Folk an de Gruppe.
Vele fans zongen zijn hellbilly-songs
luidkeels mee. Die zullen zeker weer van
de partij zijn. Er zijn echter nog kaarten.
Voor wie Bob Wayne een onbekende
is, even een kennismaking. Hij begon
als roady bij Hank Williams III, één van
de bekendste countryrockers ter wereld.
Zijn helden waren Johnny Cash, Waylon
Jennings en Big Hank Williams. Inmiddels is hij met band of solo al jaren chronisch op tournee en 8 albums verder. De
opzwepende outlaw country van deze
redneck is geïnspireerd door het leven
“on the road”, met teksten over vrouwen,
truckers en de duivel. En het moet gezegd worden, Wayne is een must om te
zien, op het podium voor de volle 100%
geven. Ten alle tijden. Humor, gedrevenheid, enthousiasme, interactie met
het publiek en vergeet niet de aanstekelijke mix tussen country, punk en alle
soorten Billy’s. Na de show altijd in voor
een praatje en meerdere biertjes.

FadG heeft een speciaal plekje in het
hart voor Bob Wayne. Na zijn concert in 2018 was hij nog niet klaar met
Nieuw-Schoonebeek en moest hij helaas te vroeg vertrekken. Bob is back, ga
het beleven.
Tom and the Wolf verzorgen het voorprogramma. Muzikaal tracteren TATW
ons op een portie onversneden country
en rock&roll doorspekt met comedy.
Verwacht parodieën, ongepaste grappen, zoete liefdesliedjes en verdomd
goede muziek. Tom en The Wolf werken
al 10 jaar samen en hebben een geduchte live-reputatie in de muziekwereld. De heren concerteerden op FadG
in 2020 als Tom Cherry and The Tennessee Three. Johnny Cash reïncarneerde in
pastoor sien bos. En remember de dampende afsluiter van Luuster veurt Duuster, met de stoel an de kont en “Highway
To Hell”. Bob Wayne kan erop rekenen
dat de tent is voorverwarmt.
Locatie gepland is café Bargerveen. Op
het moment is niet duidelijk of deze locatie tegen die tijd weer open is. Plannen zijn er zeker. Mocht dat niet lukken
dan zorgen we voor een ander concertpodium. Hoe dan ook, Bob Wayne giet
deur.
Info: kaarten kosten € 10,00. Te verkrijgen via website fadg@loves.nl.
Zaal open: Aanvang concert:
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BANKJES
Wij als Historische vereniging hebben de
laatste van de 7 bankjes geplaatst langs
fiets- en wandel paden in ons dorp.
Deze bankjes hebben wij van Het Drentslandschap en Recreatieschap gekregen
omdat de anderen niet meer vertrouwd
waren om op te zitten. Op de hoek Kerkenweg/Boôvenen hebben wij de laatste
bankjes geplaatst. Op al deze bankjes
hebben wij een bordje geplaatst met
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ons nieuwe logo en een QR code. Achter deze QR code vind je informatie van
onze vereniging, maar ook informatie
over plaatsen en gebeurtenissen in en
rondom Nieuw Schoonebeek. Bijvoorbeeld over de oude begraafplaats uit
1823 ofwel kerkhof Büter. Wij zijn dan ook
druk bezig onze website aan te passen.

RONDE TAFEL GESPREKKEN
De Historische vereniging is met iets nieuws gestart: ronde tafel gesprekken. Wij gaan met een groepje van 5 of 6
personen om de tafel zitten en gaan dan verhalen boven water halen waar wel over gesproken wordt, maar er is nooit
iets mee gedaan.
Wij starten met huisnaamplaatsen die Toon presenteert en van daaruit komen de verhalen vanzelf. Zoals bijnamen,
anekdotes, stukje geschiedenis van ons dorp enz. Ook komen er verhalen op tafel waar met een borrel en in huiselijke
kring over gesproken wordt, maar niet naar buiten gebracht mogen worden. Al deze verhalen worden opgenomen en
vastgelegd. De verhalen die geen toegevoegde waarde hebben worden gewist.
Wij zijn op het oosten begonnen en eindigen op het westen. Ieder gedeelte van het dorp heeft zijn verhaal. De groepen waar wij de eerste gesprekken mee hebben gevoerd vonden het geweldig idee, mede omdat het in een ongedwongen en open sfeer wordt gedaan. Als wij de oudere generatie hebben gehad gaan wij ook nog één of twee keer
met een jongere generatie om tafel. Onze bedoeling is om al deze verhalen en eventueel met foto’s in een boekwerk
uit te brengen.

BOÔENBOEK
Op 22 november heeft de Historische vereniging het eerste Boôen boek in ontvangst mogen nemen, samen met de
Spiker en het Drentse landschap, hierin wordt de geschiedenis beschreven over de Boôen in Nieuw-Schoonebeek en
omgeving door auteur Bert Finke. Het is een 700 pagina’s boekwerk. Na 1814 werd toen de plaats naam Boôendorf
veranderd in Nieuw-Schoonebeek. De schrijver van het boek is bereid om in het voor jaar hier over een lezing te geven.
Nadere informatie volgt.

KERKHOF BUTER
Het plaatsen van informatie borden op de oude begraafplaats Büter gaat door. Het heeft ons heel wat inspanning en
tijd gekost om de bedragen die nodig zijn bij elkaar te krijgen. De een doet niet meer aan sponsering, de ander heeft
het gevraagde bedrag gehalveerd.
Ondanks deze afzeggingen hebben wij het geld dat nodig is voor de borden bij elkaar. Wij zijn nu dan ook druk bezig
uit te zoeken welke tekst en foto’s op het bord moeten komen, in twee talen. Inmiddels hebben we ook een bedrijf
gevonden waar wij binnenkort mee in gesprek gaan om deze borden te maken.
Ook het oude landkruis wat vroeger op de begraafplaats heeft gestaan wordt terug geplaatst. Deze staat nu nog achter
het voormalige café en winkel van de familie Heijnen. Als al deze werkzaamheden achter de rug zijn krijgt Nieuw
Schoonebeek er een prachtig stukje historie bij. Als alles mee zit, maar onder voorbehoud, willen wij in september er
een speciale dag van maken, met de onthulling van de informatie borden.
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FYSIOTHERAPIE BACK2MOTION
NIEUW SCHOONEBEEK
Wij willen ons graag opnieuw voorstellen.
Vanaf 1 januari 2022 gaat Fysiotherapie BarlaHoff verder onder de naam:

BACK2MOTION

Naast de naamswijziging zijn we ook verhuisd
naar een nieuwe locatie: Europweg 150 in
Nieuw Schoonebeek. Deze locatie biedt meer
mogelijkheden en de inrichting sluit goed
aan bij de wensen en eisen van huidige tijd.
Zo is de entree ruim opgezet met een balie
en een grote
wachtruimte.
In de behandelruimtes is
de verlichting
dimbaar en er
is een grote
fitnessruimte
met kleedruimtes en
sauna. Dit alles
is tevens met
een rolstoel of
rollator goed
bereikbaar.
Hier wordt u
ontvangen
door onze
fysiotherapeuten Monique

FYSIOTHERAPIE HOFF
SCHOONEBEEK
Sinds 1 januari 2022 zet fysiotherapeute Irina
Hoff haar praktijk zelfstandig voort aan de
Europaweg 76A in Schoonebeek. De praktijk is
sinds augustus 2020 op dit adres gevestigd.
“Een nieuwe start dat is een bewuste keuze”
vertelt Irina.
Haar betrokkenheid bij de cliënten is groot.
“Zo werk ik bijvoorbeeld ook wel ‘s avonds om
cliënten ook deze mogelijkheid te bieden.
Iedere maandag- en donderdagavond werk ik
vast en daarnaast naar de wens van de klant.
Daarmee kun je je onderscheiden”, is haar
overtuiging.
De praktijk is geopend van maandag t/m
vrijdag.
Irina is enthousiast over de samenwerking met
ondernemers en organisaties, zoals:
· Hydrotherapie (dinsdag- en woensdagochtend van 11:00 – 12:00 uur) in zwembad “ de
Slagen”
· Thermen & Beautycentrum Anholts, voor de
hydrotherapie wanneer de Slagen gesloten is.
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·Yoga & Mind lessen door Ingeborg Wassen.
· Hardloop- en wandelgroep Schoonebeek.
· Voetbalvereniging S.V.V. ’04.
Fysiotherapie Hoff biedt een compleet scala
aan behandelingen waaronder fysiotherapie,
dry needling, medical taping, fysiotherapie
in de thuissituatie of in een zorginstelling en
medische fitness ( o.a. coronarevalidatie)
Per 1 februari jl. is Bente Jutten, in dienst
gekomen. Bente rond aankomende juni haar
opleiding fysiotherapie af. Elke donderdag is
Bente aanwezig.

Fysiotherapie Hoff
Europaweg 76A
Schoonebeek
Tel: 0524-745256 ( van 09:00 – 13:00 uur). of 0613903528 (appen kan ook).
E-mail: welkom@fysiotherapiehoff.nl. Website:
www.fysiotherapiehoff.nl.

Leussink, Ilse Groen, Stefan Holties, Angelique
van Gent en Trijnie Barla, en onze administratieve krachten Anneke Bos en Ingrid Driehuizen.
Onze fysiotherapeuten hebben allemaal een
specialisatie waardoor u met uw klacht de
beste behandeling kunt krijgen. Daarnaast
kunnen patiënten en sporters gebruik maken
van de ruime fitnesszaal, hier kunt u terecht als
beginnende of ervaren sporter of als onderdeel
van de behandeling. In de fitnesszaal kunt u
onze nieuwe collega Ivar van der Geest tegen
komen, die u helpt bij het opzetten van een
oefenschema en het begeleiden tijdens het
sporten.
Het doel is: Samen sporten, samen lachen en
ontspannen.
Mocht u een behandeling nodig hebben of
willen sporten vraag dan onze hulp. Bel of mail
ons.
mail; Welkom@back2motion.nl,
telefoon; 0524 542134
Door onze zeer ruime openingstijden kunt u
bijna altijd bij ons terecht.
Voor meer informatie over fysiotherapie Back2Motion kunt u ook terecht op onze website
back2motion.nl

INZENDINGEN
Coverfoto wedstrijd

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.
De afgelopen editie was de opdracht om een foto te maken met het
thema: ”Winter in het dierenrijk”. Een thema dat goed uitpakte.
We ontvingen een aantal prachtige foto’s. Op deze pagina kun je de
inzendingen bewonderen en de winnaar staat natuurlijk 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
voor de volgende editie is het thema:

VOLKSFEEST VOORBEREIDINGEN
DORIEN HERBERS

HENK BLAAUW

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

LEON HERBERS
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aan Rob en Daniel

Op de foto staan v.l.n.r. Rob, Katharina en Gerd, Daniel. (Foto: Geja Bergsma)

Op de foto staan v.l.n.r. Rob, Katharina en Gerd, Daniel. (Foto: Geja Bergsma)
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VOLKSFEEST 2022
GAAT DEFINITIEF DOOR
NA EEN ONZEKERE TIJD IS EIND JANUARI HET BESLUIT GENOMEN DAT HET
VOLKSFEEST IN 2022 DEFINITIEF VOLGENS VOLLEDIG PROGRAMMA EN ZONDER
VOORBEHOUD DOOR ZAL GAAN. HET VOLKSFEEST ZAL DAN OOK ZOALS GEPLAND
PLAATSVINDEN VAN 29 T/M 31 JULI 2022.
We zijn er als bestuur van overtuigd dat het
volksfeest komende zomer volgens het volledige
programma doorgang zal vinden nu er ook weer
veilig gebouwd kan worden.
Het weegt voor ons zwaar dat de “volksfeestvlam”
bij iedereen blijft branden. Ook willen samen met
jullie het volksfeestgevoel introduceren bij onze
dorpsgenoten van onder de 12, die nog nooit
bewust een volksfeest hebben meegemaakt. We
zijn er dan ook van overtuigd dat eenmaal weer
opgestart, iedereen de “smaak van het volksfeest”
al snel weer te pakken heeft.
VOORBEREIDINGEN
Door het snelle besluit om definitief door te
gaan en dat het volksfeest 2 weken later is
dan in 2020 geweest zou zijn, is er nu alle tijd
voor buurten en groepen om weer rustig op te
starten zonder tijdsverlies. Zo ook voor ons als
organisatie.
Ook voor ons is het weer even wennen en er
opnieuw inkomen, maar inmiddels loopt deze
trein ook weer op volle toeren. Ook hebben we
reeds contact gehad met alle leveranciers en
zakelijke partners en zijn er nergens grote obstakels en problemen voor een volksfeest in 2022
geconstateerd. Wellicht dat hier en daar een
kleine aanpassing in het reglement nodig is of
dat er een kleine wijziging in de programmering
zal plaatsvinden. Maar al met al zal het gros zo
blijven zoals voor 2020 reeds bedacht en afgesproken is. Op onze website en facebookpagina

zullen we telkens updates plaatsen van alles dat
met het volksfeest te maken heeft.
OPGAVE STRAATVERSIERING
Ten behoeve van een sluitende administratie hebben we de opgavelijst voor het volksfeest 2020
opgeschoond en hebben we alle buurten gevraagd om voor 1 april 2022 opnieuw hun thema
door te geven. Op moment van schrijven hebben, op de veenbuurt na, alle buurten zich weer
aangemeld.
BUURTENMIDDAG
In de eerste week van maart is er een email naar de buurtverenigingen gegaan met
informatie over de buurtenmiddag. Ook deze
zal plaatsvinden volgens de planning van 2020.
Dit houd in dat de buurten zich presenteren in
een presentatiefilmpje die binnenkort gemaakt
zal worden. Dronebeelden zijn helaas niet meer
mogelijk. De buurten is verzocht op voor 1 april
de beschikbare opnamedata door te geven. Met
de buurten waar in 2020 al opnames hebben
plaatsgevonden zal appart contact opgenomen
worden
Naast het presentatiefilmpje zullen de buurten
zich tijdens de zondagmiddag van hun meest
creatieve kant laten zien tijdens een een heuse
playbackshow. Met playbackshow wordt uiteraard bedoeld het imiteren van een optreden/uitvoering van een liedje. Dus niet het voordragen
van een gedicht, theaterstuk, dansact, cabaret of
soortgelijkst!

OPGAVE OPTOCHT
Ook de opgave van de optocht loopt weer
gestaag. Er zijn op het moment van schrijven
al meer dan 30 opgaven aangemeld via onze
website. En omdat we weten dat een behoorlijk aantal groepen zich nog niet weer heeft
aangemeld verwachten we dat dit aantal nog
flink zal groeien. Heeft jouw groep zich nog niet
opgeven? Meld je dan snel aan voordat je thema
al door een andere groep is gekozen!
COMMUNICATIE
Als organisatie proberen we altijd zo open en veel
mogelijk te communiceren. Afgelopen coronaperiode hebben we dan ook meerdere berichten gestuurd naar de bij ons bekende contactpersonen.
Toch kregen we regelmatig de vraag waarom we
niets van ons lieten horen. Bij navraag is gebleken
dat deze berichten regelmatig niet gedeeld zijn
met de buurtgenoten of in enkele gevallen in de
spambox zijn terecht gekomen. Ook de laatste
brief van januari, die we per post hebben verzonden, blijkt niet altijd (tijdig) gedeeld te zijn met de
buurtgenoten.
Voortaan zullen we dan ook alle correspondentie
op onze facebookpagina delen en vragen we de
contactpersonen vriendelijk om altijd alles met
alle buurtgenoten te delen!
VRAGEN?
Heb je een vraag aan ons als organisatie van het
Volksfeest? Stel deze dan gerust. We zullen deze
altijd beantwoorden.
Je vragen kun je stellen via Facebook, Instagram
of per mail aan
volksfeest@nieuwschoonebeek.com.
Zodra we iets te melden hebben zullen we dit niet
nalaten.
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KUN I SNOR

TEMIDDEN VAN DE ONEINDIGE REEKS WEILANDEN, OP DE GRENS TUSSEN NEDERLAND EN DUITSLAND,
OP HET SCHOONEBEKERDIEP (OF BETER BEKEND ALS DE BEEK) DRIJFT EEN BOOT GENAAMD KUN I SNOR.
DE BOOT HEEFT GEEN KAPITEIN, MAAR ACHT BEMANNINGSLEDEN MET IEDER EEN EIGEN INVULLING OM
KOERS TE HOUDEN OP HET KABBELENDE WATER VAN DEZE BEEK. MET ELKAAR STAAN ZE STERK EN VAREN
ZE AL MEER DAN 35 JAAR SAMEN OP. DE BOOT DRIJFT MET DE STROOM MEE, EEN STROOM GEVULD MET
HERINNERINGEN DIE ZE SAMEN HEBBEN GEMAAKT EN ERVARINGEN, VERHALEN EN BEKENDEN DIE ZE
DELEN. EN WAAROM KUN I SNOR… DAT IS DEENS VOOR HONDEN AAN DE LIJN, GEEN DIEPERE BETEKENIS...
We hebben dierbaren verloren, liefdes gevonden en in
sommige gevallen ook weer achter ons gelaten, kinderen
gekregen, huizen gebouwd, dromen gerealiseerd en ook
in rook op zien gaan. Soms elkaar lange tijd niet gezien
of gesproken, maar altijd zorgzaam naar elkaar, attent en
geïnteresseerd. We wonen niet bij elkaar om de hoek, maar
voelen ons wel altijd verbonden met elkaar.
Na een voorspoedige tocht komen we samen in de ‘veilige
haven’ van de Aalminksbrug aan, in onze beleving een klein
beetje het informele hart van het dorp. Dit was tevens een
plek waar we heel vaak samen kwamen, we tijdens onze
puberjaren te vinden waren en grootse avonturen beleefd.

Zo varen we rustig over het Schoonebekerdiep en kijken
over de reling naar Nieuw Schoonebeek, het dorp dat
als het lint dat ze is aan ons voorbij trekt. Onze wieg of
kleuterbed heeft daar gestaan, daar zijn we gevormd tot
de volwassenen die we nu zijn. Onze ouders hebben daar
nog steeds hun vertrouwende plekje. Voor ons zijn er naast
het ouderlijk huis nog vele plekken met betekenis zoals de
sporthal, De Spinde, Rumah Pemuda (zowel de oude als de
nieuwe), voormalige Zwarte Racker, de Blokhut en Pastoor
zien Bossie. Ook ‘de bouw’ kende veel gezelligheid, altijd
iemand om mee te spelen en je lekker deurbellen kon lellen (sorry, dat waren wij). Ook telefoontjes plegen en met
mensen een geintje uithalen is het kattenkwaad dat we
uithaalden (we waren zeker niet de braafste).

Al met al hebben we de wind in onze zeilen en gaat het
ons goed. Wat ons bindt zijn de ontsprongen wortels in
de Nieuw Schoonebeekse grond. En mochten we 80 jaar
worden, zal die boot en haven er nog steeds zijn. We moeten de boot wel blijven onderhouden en dat doen we door
telkens weer nieuwe herinneringen samen te maken.
Hej ’t al heurd, dank voor de vraag om iets over onze kameraden groep te vertellen!

Voetbal, gymnastiek, scouting, jazzballet, volleybal, badminton… de meesten van ons hebben diverse sporten en
clubjes uitgeprobeerd. Het ene met meer succes dan het
andere 😉.  Waar  we  allemaal  erg  goed  in  waren  zijn  avondjes weg, feestjes en gezelligheid. Twins, Roadhouse, Boogie
Bar, Anjo Bar, Le Barrage, Zak, The Bridge, Bermuda, Dika,
Index, kortom heel Zuidoost Drenthe, stukje Twente en
Duitsland bezochten we. Daarnaast zette iedereen zich wel
in voor het dorp, als vrijwilliger of op een andere manier.
De boot kabbelt voort en in het water bevinden zich stenen
en grote takken die de boot soms tegenhouden en in een
andere richting probeert te duwen. Zo is het ook met alle
bemanningsleden vergaan, af en toe een obstakel in het
leven, maar toch zitten we nog steeds samen op die boot.

Lieve groeten,
Anke, Renske, Elke, Sonja, Leonie, Nicole, Carin en Inge
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ACTIVITEITENKALENDER
30 APRIL 2022
ZONNEBLOEM
PLANTJESMARKT

22 MAART 2022
SENIORENVERENIGING
P R E S E N TAT I E + P RO E V E R I J
KAASBOERDERIJ SENDKER

17 MEI 2022
SENIORENVERENIGING
PROEVERIJ ZUSSEN HEMEL

02 APRIL 2022
FOLK AN DE GRUPPE
BOB WAYNE
& TOM AND THE WOLF

28 MEI 2022
RUMAH LIVE
KARRENBOUWERSFEEST
VELD VOOR DE DORPSHOEVE

12 APRIL 2022
SENIORENVERENIGING
WIJKAGENT OVER
B A B B E LT R U C S
12 APRIL 2022
DORPSBELANGEN
JAARVERGADERING
30 APRIL 2022
RUMAH PEMUDA
CHANGE OF THE SEXES

09 SEPTEMBER 2022
RUMAH PEMUDA
BLACKLIGHT/WHITE PARTY

22 NOVEMBER 2022
SENIOREN VERENIGING
MIDWINTERHOORN + BINGO

13 SEPTEMBER 2022
SENIORENVERENIGING
MUSEUM JANNINK

03 DECEMBER 2022
RUMAH PEMUDA
SINTERKLAAS PARTY

17+18 SEPTEMBER 2022
FOLK AN DE GRUPPE 2022

13 DECEMBER 2022
SENIOREN VERENIGING
KERSTMIDDAG

04 JUNI 2022
RUMAH PEMUDA
SUPERHELDEN PARTY

18 OKTOBER 2022
SENIOREN VERENIGING
TUINCENTRUM BORGHUIS
+ UITETEN

29,30 & 31 JULI 2022
VOLKSFEEST 2021

29 OKTOBER 2022
RUMAH PEMUDA
HALLOWEEN PARTY

22 T/M 25 AUG 2022
SPELWEEK 2022

12 NOVEMBER 2022
RUMAH PEMUDA
BUSREIS

GEZOCHT:

PLANTJES

MARKT
Zaterdag
30 April

van 11:00 uur tot 15:00 uur
Dorpshoeve Nieuw Schoonebeek

FOTO’S VAN NIEUW SCHOONEBEEK
Voor een nieuw project voor Nieuw-Schoonebeek (met
subsidie van Gemeente Emmen en Dorpsbelangen) zijn
wij op zoek naar recente foto’s van maximaal 1 jaar oud
van het leven in Nieuw-Schoonebeek. Denk hierbij aan
gebouwen, natuur, boerenleven, bezienswaardigheden,
markeringen, tradities, seizoenen, evenementen etc. Met
deze foto’s zullen we setjes speelkaarten maken om zo
het leven van het dorp vast te leggen en op een
leuke manier toegankelijk te maken voor
iedereen die Nieuw-Schoonebeek een
warm hart toedraagt. We hebben in de
Hej ‘t al Heurd vaak al mooie foto’s gezien
en hopen ook dat jullie je foto’s hiervoor willen
delen.
Voor meer informatie en het toesturen van foto’s
- graag hoge kwaliteit kun je mailen naar
misterhoman@hotmail.com
Groet, Maarten
Homan en Riet
Veenker

De bestellijst vindt u binnenkort in
de brievenbus

Hej 't al heurd...
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