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VOLKSFEEST SPECIAL

Van uitstel...
komt geen afstel.
VOORWOORD
En dan is het eindelijk zover. Het Volksfeest 2020 kan
doorgang vinden. Wel twee jaar later dan gepland, maar
het fanatisme en plezier in het dorp is even zo groot.
Fantastisch, wat hebben we weer een prachtig Volksfeest
gevierd.

MEER FOTO’S EN VIDEO’S VAN HET
VOLKSFEEST VIND JE OP:
WWW.NIEUWSCHOONEBEEK.COM

In de tijd rond 2020 werden we allemaal geteisterd
door de gevolgen van Corona. Het bestuur van Stichting
Volksfeest stond voor de lastige keuzes. Kunnen we het
Volksfeest door laten gaan, met welke beperkingen hebben
we dan te maken en is het überhaupt veilig voor de bezoekers. Geholpen door de besluitvorming van de overheid
werd al snel duidelijk dat het Volksfeest in 2020 niet door
mocht gaan. Gezien de situatie rond corona een heel begrijpelijk besluit. Daarna volgde de vraag wanneer we dan
wel het Volksfeest kunnen vieren. We zouden het helemaal
kunnen verplaatsen naar de volgende editie in 2025 of is
er een mogelijkheid om het in 2022 te gaan organiseren?
Geholpen door geluiden, brieven en andere steunbetuigingen en een “Volksfeest op de kar met Ron Buurmanshow”
is besloten om het feest in 2022 te gaan houden. En dat
blijkt achteraf een hele goede beslissing!
Gezien de verstoorde voorbereiding van de straatversiering
en de bouw van de praalwagens en andere optochtvarianten, was ik erg nieuwsgierig wat er allemaal los zou komen
in de weken voorafgaand aan het feestweekend. Wederom hebben we onze ogen uitgekeken welke creatieve
ideeën omgezet zijn in versieringen van ons mooie dorp.
De straatversiering en de daarbij behorende lichtroute
was fantastisch en van een zeer hoog niveau. Iedereen
heeft zich weer van zijn beste kant laten zien. De optocht
was wederom erg mooi. Het publiek langs de route was
erg enthousiast. Bij onze Oosterburen vond een kleintje
Volksfeest plaats. De inwoners van Twist en naburige Duitse
dorpen genieten elke editie weer van de bonte stoet uit
Nieuw Schoonebeek.

asme in de tent tijdens de verschillende avonden, het hossen en springen van het publiek en de gezelligheid op het
grote terras voor de feesttent kan ik niet anders concluderen dat we er met elkaar een fantastisch Volksfeest van
hebben gemaakt. Wellicht aangesterkt door een achterliggende periode waarin juist deze gezelligheid en samenzijn
niet mogelijk was. Ik wil namens het Stichtingsbestuur
iedere deelnemer, iedere bezoeker hartelijk danken. Jullie
waren fantastisch!
Ieder evenement heeft sponsoren nodig. Deze editie hebben vele sponsoren laten merken het Volksfeest een warm
hard toe te dragen. Zowel financieel als met materieel zijn
we enorm geholpen door sponsoren. Via deze weg wil ik
hen dan ook hartelijk danken voor hun steun. Mede dankzij
de sponsoren hebben we allemaal een mooi feest gevierd.
Hartelijk dank!
Namens de bestuursleden van Stichting Volksfeest
Richard Eising
Voorzitter.

Richard Eising

De terreinaankleding van het feestterrein lokte uit dat we
met elkaar op het sportpark een fantastisch feest gingen
vieren. De aankleding, de catering en de tent worden
door de jaren heen steeds meer sfeervol aangekleed. De
creatieve geesten in het bestuur en de vrijwilligers die ons
hebben geholpen, hebben gezorgd voor een festivalsfeer
die zeer gezellig en gemoedelijk aanvoelde. De dames
van Krijt-jes.nl hebben natuurlijk hieraan ook hun grote
bijdrage geleverd.
Op het terrein is vervolgens drie dagen volop vertier
geweest voor iedereen. Elk dagdeel stond in het teken van
vermaak en plezier waarbij aan elke leeftijdsgroep gedacht
is. Gezien de vele positieve reacties, gezien het enthousi-
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SUUS LEVELINK | 5 JAAR
Hallo! Ik ben Suus Levelink, ik ben 5
jaar oud en mijn huis staat in Nieuw
Schoonebeek aan de Kerkenweg. Samen
met mijn papa, mama, grote broer Job
en zusje Kato heb ik het Volksfeest
gevierd en dit was heel erg leuk!
Straatversiering
Papa ging meehelpen met het maken
van de dieren voor onze straat, dit was
ook bij ons in de schuur. Als wij dan ’s
avonds naar bed moesten wensten wij
papa en de buurmannen welterusten.
Ik mocht meehelpen met het versieren
van de straat. In de bolderwagen ging
ik samen met mama de lampjes voor bij
de dieren rondbrengen. Ik vond het leuk
dat ik later mee mocht op de kar die
achter Gradie zijn tractor zat. Job mocht
ook met Gradie meerijden voorop de
tractor. We hadden veel plezier.
Bij de buurttent was het ook heel leuk.
Daar gingen we wat drinken en het
liedje met de kratjes oefenen. Van
Isolde kregen we ijsjes. Ik ging dansen
en meezingen met de muziek en ook
spelen bij de buurttent.

Het Volksfeest
door de ogen van...
Het volksfeest is een feest voor, maar vooral ook, door iedereen. Omdat het volksfeest
(doorgaans) iedere 5 jaar plaatsvindt, beleeft iedereen het volksfeest telkens vanuit een nieuw/
ander perspectief. Een 10 jarige zal vooral oog hebben voor de kermis, een 20 jarige zal helemaal
losgaan in de feesttent, terwijl voor een 80-jarige wellicht de seniorenbrunch het hoogtepunt
is. Om dit in beeld te krijgen hebben we diverse bewoners uit verschillende leeftijdscategorieën
bereid gevonden om hun belevenissen op papier te zetten.
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zweven! Daarna ging de goochelaar ons
een echte goocheltruc leren, dat was
een truc met een pakje kaarten die nep
was. Toen het afgelopen was kregen wij
een hele grote suikerspin.
Kermis
Ook was er een kermis! Samen met
papa ging ik in de botsauto’s, Job ging
alleen in een botsauto. Wij gingen achter elkaar aan rijden. Daarna zijn we in
de draaimolen geweest, het theekopje
was het leukst want die kon ik zelf rondjes laten draaien. Daarna ging ik visjes
vangen en had ik een prijs gewonnen,
het was een nep telefoon, nep make-up
en haarknipjes. Het was heel leuk op de
kermis.

Buurtenmiddag
In de tent vond ik het in het begin best
spannend, er waren veel mensen. Er was
wel leuke muziek en mensen gingen
liedjes doen op het podium. Het liedje
met de parasols en wc rollen vond ik het
leukst. Zelf mocht ik het liedje ‘het kratje
is leeg’ zingen, dan ging ik schudden
met mijn kratje. Ik vond dit heel leuk en
had veel plezier. Toen het klaar was gingen we weer naar de kermis, ik ben toen
nog samen met mama in de zweefmolen geweest. We gingen daarna
naar huis en hebben lekkere oliebollen
gekocht bij de oliebollenkraam.
Het was een heel mooi feest.
Nu is mijn verhaaltje afgelopen, groetjes
van Suus!

Optocht
Eerst gingen wij met zijn allen verkleden. Ook de papa’s en de mama’s! En
kreeg ik vlechtjes in mijn haar, daarna
gingen we naar de kar. Toen we met de
kar gingen rijden vond ik het eerst wel
spannend. Ik had het koud maar, mocht
de sokken van Isa en Mila Möhlmann
aan, daarna ging het beter. We hadden een tafel op de kar waar ik mocht
tekenen en kleuren. Er reden allemaal
karren achter ons aan en toen zag ik
ook de ijskoningin waar ik mee op de
foto mocht! Dat was juf Rianne van de
gymles. Nu had ik het niet meer koud
en ging ik dansen en confetti gooien
op de kar. Toen we in Duitsland waren
zongen wij het liedje van de trompetten, dan moet je op de grond zitten
en ineens omhoog springen, dat was
heel leuk en er stonden veel mensen
naar ons te kijken. Op de kar had ik een
mooi plekje waar ik kon zitten, zo kon
ik mooi kijken en snoepjes eten. Na de
optocht mochten wij logeren bij oma
Gré en Harrie, dat was heel erg leuk!
De volgende ochtend bracht oma ons
alweer snel terug.
Kinderochtend
Wij zijn bij de goochelaar geweest in de
tent. Hij had een magische truc met een
dobbelsteen en hij kon een tafel laten

Hej‘t al heurd 5

SVEN KOOP | 15 JAAR
Ik ben Sven Koop en ben 15 jaar, ik mag
vertellen hoe ik het volksfeest 2022 heb
beleefd.

ROSAN & DANEE
NIJENSTEIN
| 10 JAAR
Toen we terugkwamen van de vakantie werden we gevraagd om een
stukje te schrijven wat wij van het volksfeest vinden;
Wij vonden het volksfeest superleuk!
Het klaarmaken en opzetten van de straatversiering vonden we erg
gezellig en leuk. Spelen met de buurtkinderen, we mochten zelfs
helpen met verven. Op woensdagavond gingen we met de buurt
BBQen. Dit was ook weer erg leuk. We gingen op een bierfiets rond
door het dorp om de andere versiering te bekijken. Dit zag er ook
heel leuk uit. Nu kregen we nog meer zin in het volksfeest maar
vinden het ook wel spannend wat er allemaal gaat komen.
Op donderdagavond gingen met de vrienden van papa BBQen en
daarna in een huifkar rond door het hele dorp. Dit was wel heel erg
leuk en lachen samen. We mochten zelfs nog even naar de kermis.
Op vrijdagmorgen werden we wakker gemaakt en moesten we ons
klaarmaken voor de optocht. We gingen verkleed als luipaard en
papegaai. Daarna gingen we naar de jungle kinderkar. De optocht
was heel leuk. We zwaaiden naar alle mensen en deden spelletjes op
de kar. We zijn ook nog 1e geworden en mochten de prijs ophalen
op het podium. ‘s Middags en ‘s avonds naar de kermis was wel het
allerleukst. De shake-it en botsauto’s waren onze favoriet. En natuurlijk de grijpautomaten. We hebben samen 8 knuffels gewonnen. De
zondagavond mochten we mee in de tent. We gingen eerst naar de
kermis maar die was helaas vroeg dicht. Daarna gingen we de tent
in. Hier was het wel erg druk maar wel heel gezellig. We hebben aan
de zijkant gestaan met een paar vriendjes. Daar hebben we nog even
gefeest.
Het was een super volksfeest en we hebben alweer zin in 2026!

Mijn vriendengroep bestaat uit 11
jongens en wij wisten zeker dat wij de
optocht op een kar wilden meemaken
wij hebben een kar gehuurd die we
helemaal mochten aanpassen. We
waren nog een beetje aan het twijfelen
over het thema wat we wilden maar
uiteindelijk hebben we gekozen voor
Après-Ski.
We zijn vanaf mei bijna alle zaterdagen
bij de kar geweest en hebben de kar
mooi op tijd klaargekregen, we hebben wel het een en andere aan de kar
veranderd zodat we er een mooie kar
van konden maken en ons thema er
goed uitkwam. Aan de zijkanten van de
kar hadden we een doek met daarop
een mooie berg en skilift getekend en
geverfd met dank aan een 2tal moeders
uit onze groep.

beginnen en af te sluiten.
Zaterdagmiddag was de foute neon
party dit was ook gezellig alleen vond ik
zelf het muziek niet allemaal super leuk
maar dat heb je soms. In de avond was
Ron Buurman er weer en dat is altijd
feest dit keer was de band BTMS er,
hun deden het super leuk en was ook
muziek van deze tijd en meer voor de
jeugd denk ik.
Zondagmiddag was de
buurtencompetitie hier heb ik niet alles
van gezien maar wat ik heb gezien was
wel grappig om te zien. Zondagavond
was alweer de laatste avond jammer
genoeg. Natuurlijk was Ron Buurman er
weer en de band Proost mocht het feest
afsluiten dit was ook een goede keuze,

ze hadden leuke muziek, iedereen deed
mee en ze hadden veel interactie met
het publiek want er mochten zelfs af en
toe wat mensen uit het publiek op het
podium. Om 01:40 gaf de huis DJ de
eind klap met de moker toen was het
eigenlijk voorbij maar 02:00 was het
dan echt afgelopen en moeten we weer
4 jaar wachten tot we weer zo’n feest
kunnen meemaken. Ik ben natuurlijk
ook op de kermis geweest wat super
leuk was en heb ook een aantal knuffels
weten te grijpen en ben ook in de attracties geweest. Ik heb een super leuk
weekend gehad en ga dit niet vergeten!
Dit was mijn verhaal over volksfeest
2022 ik hoop dat jullie net zo’n leuk
weekend hebben gehad als mij en misschien nog wel leuker!

Donderdag avond ben ik met de
kameradengroep van mijn ouders
op een huifkar rond geweest alle
straatversiering te bekijken. Vrijdag was
het dan zover na 7 jaar wachten mochten we weer meedoen met de optocht
maar, eerst werden we rond 06:20
wakker gemaakt door de herauten, ik
was om 07:30 bij de kar en ben samen
met de chauffeur en een paar vrienden
om 08.00 naar de molenaarslaan gereden waar wij als jeugdwagen moesten
opstellen, wij hadden hier in de straat
ook alle drinken en eten staan zodat we
dat snel en makkelijk de kar op konden
zetten.
Om 09.30 kregen we het bericht dat de
optocht ging beginnen. We hadden op
de kar de stemming er al goed in zitten
en de muziek stond al een poosje aan
toen we de optocht in gingen zagen
we dat er veel publiek was gekomen
om naar de optocht te komen kijken, de
hele optocht was supermooi en leuk.
Overal stonden mensen te lachen en te
zwaaien. ‘s Middags was de prijsuitreiking er waren maar 3 jeugdkarren
dus we hadden prijs maar wisten niet
welke omdat alleen de 1ste prijs werd
uitgereikt en dat waren wij niet.
Vrijdagavond kwam de band Jackfire en
natuurlijk huis DJ Ron Buurman dit was
een feest om de eerste avond mee te
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BJORN WUBBELS | 20 JAAR
Dit keer was voor mij de vierde keer dat ik het
volksfeest heb meegemaakt, de eerste twee keer
kan ik me weinig meer van herinneren toen zat
ik bij mijn ouders op de praalwagen. De derde
keer deed ik met mijn kameraden mee op de
fiets en na zeven jaar was het dan nu eindelijk
zover dat ik meedeed op een praalwagen met
mijn kameraden. Voor mij begon dit volksfeest
eigenlijk al in februari/maart van dit jaar, het
idee dat twee jaar geleden verzonnen was kon
nu eindelijk worden gebouwd. Verschillende
zaterdagen en doordeweekse avonden werd er
gewerkt aan de wagen en na de tijd werd er met
elkaar behoorlijk wat bier gedronken. Toen was
het dan zover dat het weekend aanbrak waar we
met zijn allen naar hebben uitgekeken. Nadat
op de donderdagavond de kar was ingewijd
werd ik op vrijdagochtend vroeg wakker van de
herauten, samen met mijn kameraden hebben
we ontbeten en zijn we naar de kar gefietst
om deze in de optocht te zetten. Rond half 10
begon de optocht. Met veel muziek en een groot
publiek aan de kant was het voor mij en mijn
kameraden een zeer geslaagde optocht. Na de
optocht ging ik gelijk door naar de feesttent om
hier de prijsuitreiking af te wachten. Daarna even
snel thuis wat gegeten om vervolgens zo snel

mogelijk weer naar de tent te gaan. Die avond
heb ik mijn grootste verjaardag ooit mogen vieren
met alle aanwezigen op het terrein. De volgende
dag begon in de middag met een glow in the
dark party en eindigde s ’avonds met de band
black tie monkey squad en dj Ron buurman dit
was wederom gezellig. Op zondagmiddag heb ik
gekeken naar de optredens van de verschillende
buurten uit Nieuw-Schoonebeek hierbij werden

grappig en leuke optredens opgevoerd. ‘S avonds
was het aan de band Proost en dj Ron buurman
om de laatste acts van het volksfeest op te voeren
hierbij werd de tent letterlijk op zijn kop gezet.
Persoonlijk vond ik dit de gezelligste avond. Tegen een uur of twee ‘s nachts kwam het helaas zo
ver dat er door dj Ron buurman op de gong werd
geslagen om het volksfeest te beëindigen. Al met
al een zeer geslaagd volksfeest 2022.

MEREL SCHEPERS | 25 JAAR
Eindelijk was het dan zover! Volksfeest 2022!! Doordat het nog
spannend was of het door zou gaan duurde het even voordat
het echte Volksfeestgevoel aanwezig was. Want stel je voor..
het kan door omstandigheden niet door gaan.. Wat dan? Wordt
het Volksfeest dan uitgesteld naar 2025 of nog later? Straks
hebben ‘wij’ 25 jarigen dan al kinderen, dan zal het Volksfeest
er wel anders uit zien. Nu kunnen we nog uitbrakken in bed
tijdens de kinderochtend en dat leek ons voor nu een betere
optie......
Dat was gelukkig niet het geval, het Volksfeest gaat door!! Het
mooie van het Volksfeest vind ik dat het niet 3 dagen duurt,
maar ook de weken ervoor in de voorbereiding is het feest! ’s
Avonds naar de kar, waarna er natuurlijk ook een drankje gedronken gaat worden, barbecues bij de kar en in de buurt, outfit
zoeken voor de foute party en iedereen heeft hetzelfde gevoel:
Volksfeest komt er aan!!
Op mijn werk kon ik maar niet uitleggen wat het feest precies
inhoudt, want Volksfeest is toch vrijdag pas? Waarom had je
dan gister avond een latertje in de buurt? Tja.. de voorbereidingen he.. Ik denk dat de 2 weken ervoor bij mij alleen maar in
het teken stonden van Volksfeest. Helaas moest er tussendoor
nog wat gewerkt worden maar ook mijn collega’s moesten alle
Volksfeestverhalen horen.
De donderdagavond hadden wij een barbecue bij de kar waarbij er een zanger geregeld was. Tussen de door ons gemaakt
praalwagens was het feest begonnen. Onze wagen was af en
de optocht mocht van ons beginnen! Dat merkte ik in de nacht
van donderdag op vrijdag in onze appgroep: 01.56u: Zo even
een zenuwplasje gedaan” 02.06u: “Ik kan ook echt niet slapen”
02.20u: “Hier ook nog niet geslapen” 03.35: “Oke laatste poging
tot slapen” 04.00: “Ik geef het op”. 05.06: “Goedemorgen zonnestraaltjes!”
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HET GAAT BEGINNEN!! De optocht was fantastisch en we waren erg trots op onze kar. Ook het publiek was het hier mee
eens, want wij hebben de publieksprijs gewonnen!!!
Wat. Een. Feest. 3 dagen lang alleen maar doorgaan. Tussen feesten door even snel naar huis voor een powernap
en dooooor! Ik leefde in een gelukkige waan. Iedere avond
vooraan in de tent een meedansen en zingen met de bands.
‘Even snel’ een rondje door te tent lopen zit er niet in. Omdat
je iedereen kent ben je zo een half uur verder omdat je met
iedereen een praatje kan maken. Dat vind ik ook het leuke aan
Volksfeest, de mensen die je normaal niet zo vaak spreekt omdat je ze in het ‘normale’ uitgaansleven niet tegenkomt zijn er
nu wel! Een echt dorpsgevoel.
Dit gevoel wil ik zo lang mogelijk vast houden, dat betekent: op
de zondagavond zo lang mogelijk op het terrein blijven hangen
totdat de security je toch echt weg stuurt. Want het Volksfeest
is pas afgelopen als je echt thuis bent.
The day after: de Volksfeest kater. Dan heb ik het niet over de
fysieke kater die al het feesten heeft gebracht, maar de emotionele kater. “Is het nu echt afgelopen?” “Moet we nu echt weer
4 jaar wachten?” Deze kater heb ik proberen te ontlopen door
de maandag op dinsdag nacht meteen op vakantie te gaan.
Mijn vriendinnen hebben de kater ook nog even uitgesteld, het
Volksfeestbandje bleef nog een aantal dagen om hun pols en
de maandag avond zijn ze nog met een grote groep uit eten
gegaan. Uit pure ontkenning dat het voorbij was. Want wat was
het een fantastisch weekend!! We tellen af naar 2026 en kunnen niet wachten om er weer net zo’n groot feest van te maken
als deze editie. En misschien staan we dan wel met z’n allen uit
te brakken op de kinderochtend.
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JOHAN BOS |
30 JAAR
Twee jaar later dan gepland was het dan toch
zover, Volksfeest! Corona heeft ons geduld
redelijk op de proef gesteld en ondanks dat het
echte volksfeest gevoel er in het begin bij velen
nog niet aanwezig was, was dit gevoel tijdens
de festiviteiten nergens meer te bekennen. En
na een drukke periode van bouwen, waarbij de
nodige liters drank ook niet konden ontbreken,
kon iedereen dan eindelijk zijn wagen aan de
rest van het dorp laten zien tijdens de prachtige
optocht op de vrijdag. Tijdens de optocht krijg
je lang niet alles mee, toch probeer je op de
draaipunten zoveel mogelijk wagens te bekijken.
En net als alle voorgaande jaren was de een
nog mooier dan de ander. De rest van het
weekend is jammer genoeg voorbijgevlogen.
De vrijdagavond was 1 groot feest en voor ik
het wist stond de zaterdagmiddag alweer voor
de deur. Een heerlijke foute party, met prachtig
verklede mensen en ontzettend foute optredens.
Voor mij sprongen de heren met de heerlijk
foute boyband pasjes er echt uit. Misschien niet
ieders smaak, maar ik vond het geweldig. Ook
al was niet alles pitch perfect, de danspasjes
maakten alles weer goed. Daarna snel een hapje
eten op het terrein, naar huis toe om even bij
te komen en dan weer snel naar het terrein toe
voor de volgende band. Ook deze avond vloog
weer voorbij en toen was het alweer zondag. De
laatste dag alweer, een natte dag, maar dat kon
de pret niet drukken. Tijdens zo’n talentenmiddag
sta je toch weer versteld van het vele talent dat
er in zo’n klein dorpje rondloopt. De ene show
nog spectaculairder dan de ander. Voor mij
waren de dames in de rode jassen echt mijn
favoriet, ik kon het dan ook niet geloven dat zij
niet gewonnen hadden. Maar helaas, ik was geen
onderdeel van de jury en ik moet bekennen, ik
ben natuurlijk ook verre van objectief, aangezien
mijn vriendin ook 1 van die sterren was in een
rode jas. Hierna volgde nog 1x het vaste recept
van eten op het terrein en thuis even bijkomen
om ’s avonds nog 1x te knallen. De laatste
band van het weekend was wederom weer een
geweldige band, chapeau aan het bestuur voor
het vinden van al deze leuke bands en voor het
strikken van de huis-dj Ron Buurman. En toen
was het weekend ineens weer voorbij. Lichamelijk
gesloopt, portemonnee leeg, maar weer een
geweldig weekend rijker. Nu heb ik gelukkig een
paar jaar om te herstellen. Volksfeest bedankt
voor het leuke feestje en tot de volgende keer!
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THIJS HOMAN | 35 JAAR
Volksfeest 2022 begon voor ons al in de winter
van 2020. Als kameradengroep de Toerlopers
kwamen we bijeen in De Hangende Uier om,
onder het genot van een biertje, te brainstormen
over ons thema voor onze kar. Deze keer geen
discussie over of onze dames wel/niet op de kar
mochten, maar we waren duidelijk een levensfase
verder; gaan de kinderen ook voor het eerst mee
met de optocht? Goede papa’s als de meeste
van ons zijn, was het antwoord daarop JA (als
het mocht van de baas thuis dan). Punt 2 op de
agenda: welk thema kiezen we? Gaan we iets
moois maken of gaan we iets leuks maken? Een
paar kratten bier later was iedereen overtuigd
dat we moesten gaan voor het meest vrolijke,
kleurrijke, uitbundige en opvallende thema dat
ingebracht was. Een beetje spannend was het
echter wel…
Zo gezegd, zo gedaan; aan het einde van die
winter begonnen we langzaamaan te bouwen aan
onze kar; gezellig met 5 verschillende groepen in
de schuur bij Fränk Steffens. Voor mij persoonlijk vooral ook leuk om weer wat vaker samen
als gehele kameradengroep op te trekken; met
huizen, kinderen en banen hebben we daar niet
altijd evenveel tijd voor. Maar helaas eind maart
2020, we waren net een beetje op gang, werd de
grote Coronapauze ingelast: geen volksfeest in
2020, ook niet in 2021, maar gelukkig wel weer in
2022! Eerlijk is eerlijk, het kostte ons wel weer wat
moeite om op te starten. Hetzelfde zagen we ook
bij de groepen om ons heen; de geesten waren
nog niet helemaal rijp voor een volksfeest in de
zomer van 2022. Gedurende het voorjaar werd er
mondjesmaat en in kleine groepjes af en toe een

zaterdag aan de kar gewerkt. Het schoot ook niet
perse op, maar het was wel gezellig, en uiteindelijk draait het daar om bij het maken van een kar.
Lekker met je vrienden en vriendinnen een beetje
hobbyen met je (in mijn geval) twee linkerhanden, een gesprek met één van de buren om even
bij te praten, Mittagssessen bij Kiek in de Pann
of de Spinde en tegen een uurtje of 3 samen een
biertje drinken om het behaalde resultaat van die
dag te vieren. April ging over in mei, mei in juni
en langzaamaan werd het drukker en drukker
in de schuur bij Fränk. De bouw van de karren
schoot flink op en de creaties van de buren werden dan ook mooier en mooier. Vanaf
eind juni was het dan uiteindelijk ook
vaak volle bak; de deadline kwam in
zicht, er werden barbecues, snackkarren en zangers geregeld voor de hele
schuur en deze gezelligheid zorgde er
ook voor dat de zin in Volksfeest meer
en meer werd aangewakkerd.

wekt en enthousiast. We hadden zelf een groot
feest op onze kar en een publiek dat ons thema
erg kon waarderen. De optocht was geslaagd en
het feest was eindelijk begonnen! Ook de rest van
het weekend was enorm geslaagd; de banden in
onze kameradengroep zijn weer flink aangehaald,
ik heb veel dorpsgenoten gesproken buiten m’n
directe vrienden of familie en ik heb gefeest alsof
ik weer 18 jaar was; inclusief bijbehorende kater
en schorre stem. Gelukkig hebben we 3,5 jaar om
bij te komen.

En toen was het opeens vrijdag 29 juli
2022. Het huis van pa en ma was afgeladen vol, het hele gezin, met aanhang
en kinderen was uit de rest van Nederland teruggekeerd en sliep weer op
Nieuw-Schoonebeek. Het was duidelijk
dat het dorp er klaar voor was. Vroeg
in de ochtend kwamen de herauten
langs en stonden we, net als toen we
een jaar of 10 waren, in de pyjama
voor de ramen te zwaaien. Tijdens de
optocht voelde je dat we er met het
hele dorp enorm zin in hadden; deelnemers en publiek waren vrolijk, opge-
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ARNOLD LEVELINK | 45 JAAR
Waar begin ik te vertellen over mijn ervaringen van het afgelopen volksfeest? De voorbereidingen begonnen immers
al in 2019, niet wetende dat het nog heel lang zou duren
voordat het feest uiteindelijk door kon gaan. Nadat we dit
voorjaar bericht kregen dat het volksfeest definitief door
zou gaan hebben we de voorbereidingen weer opgepakt.
Met buurtverenging ‘t Oosteind in de stal bij de familie Bosman zijn we verder gaan bouwen aan de straatversiering.
Elke dinsdagavond werd er met een groepje buren geklust
en daarna natuurlijk even een ‘nabespreking’.

BERNICE BOSCH | 40 JAAR
Hoe heb ik het volksfeest beleefd als bijna
40-jarige was de vraag van de redactie. In
1 woord; FENOMENAAL!!! Ik zal het iets
uitgebreider verwoorden.
Met onze vriendinnengroep (Judith en
Esther Berens, Nanette en Daphne Büter,
Sharon Tienstra) hebben wij al een aantal
keer met de optocht meegedaan. Dus ook
deze editie hadden we al snel, nadat bekend werd gemaakt dat het volksfeest door
zou gaan, de eerste vergadering in onze
agenda’s staan. Al scrollend op internet en
in de pinterest app kwamen we vrij snel op
een idee uit, geen soep – maar een snoep
karre. Onze “enorme praalwagen” stond
al die tijd veilig opgeborgen bij de familie
Harbers in de schuur, volgens papa Bosch
waren de banden nog in een prima staat
dus het blauwe monster kon van stal. De
wagen werd verhuisd worden naar Bennie
en Marietje Büter, want daar mochten wij
voor de laatste keer aan onze praalwagen
knutselen.
Dat knutselen verliep gesmeerd, de wagen
werd zuurstokroze en we hebben deze
beplakt met allerlei snoepgoed, daarnaast
kwamen er nog 4 reuze lolly’s op de
hoeken zodat de wagen een beetje body
kreeg.
Naast het knutselen aan de praalwagen
was ik samen met een aantal buurtgenoten
ook druk in de weer met de voorbereidingen voor de playbackshow. De garage
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van familie Bakker werd omgetoverd tot
trainingszaal. 3 maanden lang, iedere
woensdagavond hebben we hard getraind
om de choreo die Esmée Schulte en ik
bedacht hadden onder de knie te krijgen.
Onze “trainingsavonden” waren vooral ook
erg gezellig, meestal werden ze afgesloten met een verfrissend drankje. Het was
iedere keer weer een verrassing wat er uit
de koelkast werd getoverd.
En dan was daar eindelijk het volksfeest
weekend. Na de lichtroute gereden te
hebben met de meiden op een e-chopper
was het vrijdagmorgen vroeg uit de veren.
Er moest immers nog flink geplamuurd
worden, regenboog make-up en pruik
op en daar stonden we om 9:30 uur in
de optocht met een likeur 43 in de hand
(uiteraard wel in een gepaste milkshake
beker). We hebben dan geen enorme
wagen, maar het moet wel kloppen tot
in de details. De optocht zelf was echt
fantastisch. Wij gooiden snoep naar alle
kinderen in het publiek, dit was echt een
groot succes.
Na de optocht even naar huis om wat
op te laden, zodat er ’s avonds weer flink
gefeest kon worden in de tent. Ook de
zaterdagmiddag en -avond waren wij weer
van de partij.

gezellig samen te ontbijten. Na het ontbijt
werd de tafel omgetoverd tot één grote
make-up tafel. Nadat we allemaal onze
haren in de krul hadden, opgemaakt waren
en onze rode slipjas hadden aangetrokken,
vetrokken we richting de feesttent met
ons decor. Gevolgd door de gehele buurt.
De spanning nam nu toch wel een beetje
toe bij iedereen. Als vierde mochten we
onze kunsten vertonen op het podium, het
optreden ging echt super goed en was ook
echt leuk om te doen. Nadien hebben we
heel veel lieve en lovende reacties uit de
zaal gekregen. De cup met de grote oren
ging helaas aan onze neus voorbij, maar
we kunnen terugkijken op een super leuke
tijd met elkaar.

Met kameradengroep Die Naturjungs hebben we het oorspronkelijke idee uit 2019 dit voorjaar overboord gegooid.
Het idee paste niet meer binnen de korte voorbereidingstijd de we nog hadden. De wagen waarmee we al waren
begonnen is weer afgebroken heeft plaats gemaakt voor
een nieuwe. Omdat de voorbereidingstijd inmiddels nog
korter is, gaan we zowel op donderdagavond als zaterdagmiddag aan de slag. Met wat hulp van Amstel, Heineken en
Krombacher levert dit al snel resultaat op. Binnen afzienbare
tijd staat er een prachtige party locomotief.
Door de vele klusdagen nemen de sfeer en beleving, die
aanvankelijk wat misten, steeds verder toe. De BBQ wordt
vaker aangestoken en verhalen over eerdere edities van het
volksfeest worden opgehaald.
Een week voor aanvang van het volksfeest starten we
met het opzetten van de straatversiering. Eerst een tent
opzetten die kan dienen als uitvalsbasis en uiteraard voor
de nazit. Om het lange rechte stuk straat van onze buurt
te versieren hebben we gekozen voor een aantal grotere

objecten met de mammoeten als blikvanger. Daarnaast
een aantal ijsbergen met dieren uit de ijstijd. Door de harde
wind voorafgaand aan het volksfeest hebben we de ijsbergen tot drie keer toe moeten opbouwen. Door de hoogte
en omvang waren het vooral windvangers.
Op vrijdagmorgen staat het volksfeest dan eindelijk op punt
van beginnen. Op tijd uit bed om het werk op stal af te kunnen ronden. Dan nog snel even wat ijs voor de koeling van
de drankjes op de kar gooien, dan onder de douche, de rest
wacht al ongeduldig op me. We kunnen eindelijk los.
Het is geweldig om te zien wat iedereen weer gemaakt
heeft. De stemming is opperbest en het weer werkt ook
mee. Als de optocht begint is het direct al een feestje in
het dorp, veel mensen op de been en iedereen blij. Bij
het keerpunt richting Schoonebeek een korte pauze, veel
bekijks in de bocht. De drukste stukken zijn toch het mooist
om langs te rijden. Het rondje door Twist wat dat betreft
geweldig, veel mensen en veel sfeer. Na de optocht met
zijn allen naar de feesttent voor de prijsuitreiking waar we
de derde prijs voor praalwagens in de wacht slepen. Dan op
huis aan, nog even aan het werk en dan weer opladen voor
het avondprogramma.
Die avond en de dagen erna vliegen als in een roes voorbij.
Jackfire op vrijdagavond was prachtig, en de neonparty
bracht de stemming er op zaterdagmiddag al goed in. De
afsluiter op zondagavond kon mij niet lang genoeg duren.
We zijn nog lang blijven plakken om het gevoel van volksfeest maar vast te houden

Tot slot was daar de zondagavond, wat mij
betreft een superafsluiting van een geweldig weekend. We stonden met de meiden
vooraan te hakken samen met de Party
Animals en te springen op de geweldige
band Proost.
The day after; wakker worden met een
beurs lijf met het nummer Vendetta nog
in je hoofd, maar helemaal vol van een
fantastisch Volksfeest!! Wat hebben we als
dorp weer een geweldig feest neergezet
met z’n allen, mogen we trots op zijn!!

De zondag was aangebroken, om 10:00
uur hadden we afgesproken met onze
crew bij familie Bakker om daar eerst
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ARTHUR HEIJNEN | 56 JAAR

WILFRED HUSER | 50 JAAR
Na eindelijk 7 jaren te hebben gewacht kon
volksfeest 2020 in 2022 doorgaan. Wij konden weer vergaderingen plannen om te zien
hoeveel animo er was. De eerste vergadering
was er een van wel meedoen, maar heeft iedereen nog wel zin en tijd. De opvolgende
vergaderingen kwam er steeds meer zin en
meer ideeën. Een idee sprong er bovenuit en
dat was het onderwerp Bloemen.
De vraag was hoe gingen we dat maken, nou
daar waren de Zooi Dames snel uit. Idee was
er en nu konden we verder borduren waar
moest de wagen staan, wanneer beginnen
met bouwen, bestellen van materialen.
Gelukkig bood bouwbedrijf Striper ons onderdak. Top!!
Wij konden beginnen, eindelijk! In het begin
ging het gestaag, er kwam steeds meer zin
en kleur bij. Een paar weken verder was er al
best iets moois, uit dat wat wij bedacht hadden,. De dames hadden het druk, soms 4x
in de week bloemen maken van foam die in
stroken op elkaar geföhnd werden.
De heren deden het werk aan de kar, verven,
groene doek plaatsen en timmeren van latten aan de wagen. De laatste dagen werden
de puntjes op de i gezet wat betreft een wc
plaatsen, muziek regelen en natuurlijk hapje
en drankjes. Het resultaat was verbluffend
mooi. En de gezelligheid overwon alles.
Zaterdag voor volksfeest gaan we gezamenlijk BBQ met elkaar om de kar in te wijden,
samen met de kinderen was het een super-
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mooie dag en ging tot de late uurtjes door.
29 juli 2022: de dag was aangebroken en de
optocht zou beginnen. Wat had ik er zin in.
Eerst de kinderen klaar maken voor hun optocht met hun klasgenoten, was wel even
hectisch maar ook wel weer moo. De jongste
2 kinderen hadden volksfeest nog niet heel
bewust meegemaakt, en de oudste 2 konden
nu als volwassene meedoen aan het feest.
Het eindresultaat was: ze vonden het een
prachtig weekend. Toen Marjet en ik ook de
kleding aan hadden kon het feest beginnen,
wij gingen lopen naar de kar die al opgesteld
stond in het dorp. De optocht begon en wat
een mensen aan de kant, wij sprongen met
onze vrolijke en gekleurde bloemen kar er
bovenuit.
Zonder problemen ging de optocht door
en het moment was aangebroken om door
Twist (Duitsland) te gaan en was in een
woord prachtig wat een feest en wat veel
mensen stonden er in Twist.
De optocht liep op zijn einde en de prijsuitreiking in de grote tent op sportpark Nieuw
Schoonebeek begon. Spanning was er en wij
werden met onze groep ZOOI 93 eerste in
categorie praalwagen kar BLOEMEN. Wat
een feest en ontlading met polonaise de
tribune op en de prijs in ontvangst nemen.
Het weekend kon niet meer stuk, ‘s avonds
trad er een band op en het was supergezellige avond.

Dag 2 brak aan en de jongste ging naar de
kindermorgen, even bijkomen van de avond
ervoor gingen wij ons klaarmaken voor de
zaterdag middag NEONPARTY. Wat een
neonkleuren en wat een gezelligheid.

In het najaar 2019 begint het al te leven
in het dorp en je merkt het in de straat
(Kerkenweg/Kerkenbuurt) en bij de kameraden (VFB Wanhoop) dat er weer wat
aankomt en dat er “vergadert” moet worden, de eerste vergaderingen gaan vaak
over wanneer en waarover moet dan vergaderd worden, maar het samenkomen
en de gezelligheid is er.

Tja en dan wordt het voorjaar, op beide
plekken wordt er hard gewerkt en dan
komt “Covid 19” roet in het eten gooien,
iedereen teleurgesteld maar het is niet
anders, de hele wereld ligt zo’n beetje
plat. Maar goed geen Volksfeest in 2020,
gelukkig had het bestuur in de zomer nog
een kleintje volksfeest geregeld en dat
was een groot succes.

Met de straat worden de eerste ideeën
gedeeld en uiteindelijk een keuze gemaakt, dan moet er ingekocht worden
en beginnen de werkzaamheden. Op 2
avonden in de week is het gezelligheid
troef, eerst een beetje werken en dan nog
een hele poos evalueren ( tis maar goed
dat het niet elk jaar zo gaat).

Voorjaar 2022 komt er dan eindelijk groen
licht en iedereen moet toch nog een
beetje de motivatie vinden om weer aan
de slag te gaan. Mondjesmaat komt het in
de straat en in de schuur weer op gang.
De straatversiering werd op dezelfde manier afgemaakt, kort werken en lang evalueren. Bij de bus in de schuur komt ook
alles langzaam op gang en gaandeweg is
het ontwerp ongeveer hetzelfde gebleven maar het idee 3 keer aangepast. Waar
dit in het verleden nog wel eens discussie
en scheve gezichten gaf is het op deze
leeftijd toch wel wat makkelijker geworden en past iedereen zich gewoon aan.
Uurtje of 1,5 werken en ook daar werd zo
nu en dan ook goed nagezeten.

Met de kameraden hebben we een oude
bus gevonden in de buurt van Dokkum,
dat moest maar eens bekeken worden en
daar aangekomen was dat ding bijna 6
meter hoog. Hoe krijgen we dat gevaarte
in godsnaam in Nieuw Schoonebeek. Na
enkele zaterdagen er naar toe te zijn gereden en er ruim 1,2 meter van af te hebben gezaagd kwam Lubbers Transport er
aan te pas om de bus naar de schuur te
brengen. Wat een gedoe . . .

In de week voor Volksfeest begint dan
het opbouwen in de straat en de laatste
puntjes op de i bij de schuur. Gezelligheid
troef maar als dan een vriendin van ons in
het ziekenhuis terecht komt waar enkele
tumoren in het hoofd gevonden worden
en ze zelfs in coma raakt staat de wereld
stil en is Volksfeest iets wat helemaal niet
meer relevant is . . . zo betrekkelijk kan het
zijn.
De week voor Volksfeest was dan ook
“rollercoaster” tot dat vrijdagochtend om
een uurtje of 8 we bericht krijgen dat ze
weer bij kennis is, ons groet en een leuk
Volksfeest toe wenst. De rillingen gaan
me door het hele lichaam wat een opluchting en dan stap je toch anders het
weekend in.
Op de kar was de opluchting van het “positieve” nieuws ’s morgens ook deels vergeten en konden we toch nog een mooie
optocht beleven. Verder een super weekend daarna gehad, met een eerste prijs
voor de straatversiering en 3 dagen genoten van wat er weer georganiseerd is.

Zaterdagavond was een avond vol leuke
momenten, oude vrienden weer tegen
komen, een praatje maken en vooral feesten,
De opzet bij de tent was voortreffelijk, het
eten was goed, de kinderen hebben genoten
op de kermis, en vooral de fotocontainer was
in trek wat heb ik gelachen bij deze foto’s.
Dag 3 brak aan. De laatste dag van een
voortreffelijk weekend. Vandaag stond op
programma buurtencompetitie. Ik deed
namens onze buurt mee samen met nog 3
buurtgenoten. Wij waren verkleed als trutjes
en het was een feest. Na veel oefenen was
het moment aangebroken dat wij moesten
optreden. Het ging goed en de spanning was
eraf, wat heb ik genoten.
De avond viel en de laatste uurtjes kwamen eraan. Wat een feest kunnen nieuw
Schoonebeeks vieren.
Wij (Wilfred, Marjet, Esmee, Remco, Indy en
Boris) hebben genoten van dit prachtige en
supermooi weekend en wij zien jullie graag
allemaal terug op VOLKSFEEST 2026.
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LIDY SWIETERS-HANENBERGH | 60 JAAR
Zou het echt doorgaan dit jaar?
Twee jaar later dan gepland. Het animo voor
het feest staat nog in de diepvriesstand.
Ja! Het gaat door! Hoe heb ik het beleefd?
De volksfeestkriebels ontdooien langzaam,
ook in de buurt.

Ik lach, zwaai en geniet van alle blije
gezichten en stiekem mis ik de sfeer
van de wagen, ik had graag nog wel
een ronde meegedaan.

Maar als iets liefs je verlaat komt er altijd
wel weer iets nieuws…Geen optocht saDe oorspronkelijke plannen worden snel ge- men maar wel heel gezellig brunchen
wijzigd naar het thema natuur; “From Tree to met team New Clean River (dankjewel…
Art” en met gematigd enthousiasme gaan we Harrie en Riet, top verzorgd!)
aan de slag. Een paar kartrekkers in de buurt
kregen de bewoners in actie en al met al de Daarna weer samen op de fiets richting
data dichterbij kwamen werd het enthousi- Twist. Ook onze Duitse buren genieten
asme groter en steeds gezelliger op het gras- volop van de prachtige wagens met
veld waar de tent al een paar maanden het veel muziek, opeens hoor ik Hélène
centrale middelpunt is. Samen koffiedrinken Fischer en Andreas Gabalier (Hodioen ook stond regelmatig de vuurkorf aan, dioooodiooodie) uit de luidsprekers
natuurlijk met een gezellige borrel erbij. De (respect heet volgens mij zoiets).
buurt kwam eindelijk weer tot leven en er
ontstonden ook mooie gesprekken. Na de En dan is de optocht voorbij, ik zie de
Corona-periode was dit een hele fijne erva- vermoeidheid, ik herken het gevoel, bij
ring. Eindelijk zagen en spraken we elkaar in de deelnemers. Met z’n allen naar de
een gemütliche omgeving. Dit hebben we volle tent; de prijsuitreiking!
allemaal gemist en samen hebben we toch
in korte tijd een mooie sfeervolle versiering Geweldige sfeer, blije winnaars van waopgebouwd. De gezellige drukte tijdens de gens, fietsen, straatversiering en straateerste dagen van de lichtroute op woensdag verlichting. Ik zie ook wel een aantal teen donderdag, zwaaien naar de vele kijkers op leurstellingen maar het enthousiasme
karren, fietsers en heel veel auto’s, lachen en wordt er absoluut niet minder van.
plezier tot in de late uurtjes
En dan de vrijdag…vroeg wakker, de herauten
rijden door de straten. Het geeft me zo’n bijzonder gevoel…HET gaat beginnen!!!
Gemengde gevoelens van weemoed en
heimwee naar toen maar zeker ook blije gezonde kriebelende spanning. En dit jaar voor
het eerst sinds 1985 niet op een wagen, een
raar gevoel.
Van Griezelwagen (2e prijs), Wereld Natuur
Fonds, de Trollen- 1995 (de mooiste!), Middeleeuwen, Hollywood, Caribische Sferen
(ohh… wat een feest was dat) naar “Gries”.
New Clean River stond altijd garant voor een
wagen met muziek, dansen en vooral heel
veel plezier (… en bier).
Ik pak mijn fiets uit de schuur, fiets wat rond
en voor het eerst zie ik de start en de hele
optocht. Zwaai naar mijn zonen, die volop
genieten. De Toerlopers doen mee aan de
Gay-Pride en de Jonge Tappers zijn een dag
in Japanse Sferen. Geweldig prachtige wagens zie ik voorbijkomen, ik zie het plezier
en heb respect voor al het werk dat er de
laatste maanden is verzet door de mensen
van ons dorp. Voor deze inzet verdient eigenlijk iedere wagen de 1e prijs!
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Feest, 3 dagen lang, ons dorp komt
weer tot leven, jong en oud, lachen,
biertjes (of wijntjes), suikerspinnen,
oliebollen, snackjes en natuurlijk die
heerlijke kibbelingen. ‘t is of het allemaal net iets lekkerder is dan op gewone dagen.
De buurtenmiddag was voor mij nog
een persoonlijk hoogtepuntje, De
hoogbejaarde Dolly Dots kregen 3 minuten het podium. Gezonde spanning,
weken geoefend op de choreografie
en de pasjes maar op het moment suprême ging dus alles gewoon ontzettend mis; “hoorde erbij”, nou niet dus.
Wat hadden we een plezier maar dat
was volgens mij hetzelfde voor alle 17
buurten van ons dorp (ca. 1300 inwoners…volgens mij heeft iedereen meegedaan).
En ik las in de krant “Waar een klein
dorp heel GROOT in is.
Trots op mijn dorp waar ik al zoveel jaar
met plezier mag wonen, ik kijk uit naar
2026.

MARIANNE LOHUIS
| 65 JAAR
En eindelijk kreeg Nieuw Schoonebeek groen licht en kon het Volksfeest doorgaan .In onze buurt De Dianajagers waren de plannen voor
de straatversiering al in 2020 gemaakt en ook al wat voorbereidingen
en allerlei dingen gekocht en aangeschaft .
In de winter en dit voorjaar is er dus ook al veel geklust en hard
gewerkt om alles op tijd klaar te hebben . De klusavonden heb ik als
zeer gezellig ervaren, je leert dan de buurtjes weer goed kennen ,
veel gelachen maar ook vele serieuze gesprekken gehad onder en
tijdens het klussen. Het geeft toch een groepsgevoel en dat is zeer
zeker ook een onderdeel van het Volksfeest. Er werd ook veel gediscussieerd over van alles en nog wat.
Wij als buurt hebben de zondag voor het volksfeestweekend een
Barbecue gehad en op de maandag begonnen met de opbouw .
Woensdag nog een borrel gedaan met de hele straat.
De opdracht om met de buurt een act te doen op de Zondagmiddag was prachtig, een onderdeel was om een filmpje te maken over
ons als buurt, hier werd bijna door iedereen aan meegedaan en na
die tijd een borrel gedronken, ja er was altijd wel een reden/ een
gelegenheid om een spontaan feestje te houden
De act die we deden met jong en oud was hilarisch, het oefenen
hiervoor was geweldig, dan weer zus dan weer zo, dan weer opnieuw dan weer anders.
En dan begint het Volksfeest …De herauten die je komen wakker toeteren, kippenvel momentje En dan de prachtige optocht, met open
mond en verwondering gekeken. WAT GEWELDIG IN EEN WOORD.
Je zal maar in de jury zitten! Wie geef je een prijs?
Meedoen met de optocht zelf is mooi, maar gewoon fietsen, kijken,
kletsen hier, kletsen daar, is ons ook goed bevallen.
Het hele weekend op het feestterrein geweest, alle middagen en
avonden, zelfs op de seniorenochtend geweest. Reünie gevoel. Je
ziet weer heel veel mensen die hier niet meer wonen en toch terug
komen. Heel veel bij gekletst.
Even naar huis, effen opfrissen, eventjes rusten en hup daar gingen
we weer. Ik was wel blij dat er stoelen en tafels stonden zodat we
lekker konden zitten. 7 jaar geleden en dus ook 7 jaar jonger, stond
ik bijna de hele avond te dansen of buiten aan de bar. Dat is wel een
verschilletje met toen.
De Muziekbands waren ook top, alhoewel ik op de zondagavond een
Muziek op het plein” gevoel heb gemist. Maar ontzettend genoten,
trots op ons Dorp, wat we allemaal kunnen met z’n allen en doen
met z’n allen. Een saamhorigheid , echt TOP
Met heel veel dank, lof en complimenten voor de organisatie. Wat
een berg werk hebben zij verzet!

Hej‘t al heurd 17

WILLY SCHEPERS | 75 JAAR
Ik ben Willy Schepers Ik woon nu precies 50
jaar in Nieuw-Schoonebeek, op het westen. Dat
betekent dat ik nu voor de 10e keer het Volksfeest
als Nieuw-Schoonebeker heb mogen beleven. Mij
is gevraagd om een stukje te schrijven over hoe ik
als 75-jarige het Volksfeest heb beleefd.
Van het Volksfeest zelf vind ik de optocht het
allermooiste. Heb tafels en stoelen klaargezet in
het weiland voor mijn huis met een hele grote

De zondagmorgen ben ik naar de seniorenbrunch
geweest. Deze was goed verzorgd. Fijn dat de
buren mij meenamen, alleen was ik niet gegaan.
De zondagmiddag (buurtenmiddag) was dit jaar
mooi in elkaar gezet. Had van tevoren bedacht
om in de pauze naar huis te gaan, Formule 1 kijken. Maar het was zo gezellig met elkaar dat ik tot
het einde ben gebleven. Het feestgebeuren op
het feestterrein zegt mij verder niet zoveel. Een
rondje lopen over de kermis met de kleinkinderen
vind ik nog wel even leuk.

HENK SCHEPERS | 70 JAAR
Voor mij begon het volksfeest met de
vergadering van de straat eind Oktober
2019 voor de straatversiering. Uit
verschillende ideeën werd gekozen om
3D dieren na te maken van puzzels. Het
idee was geboren: Henk Bos ging gelijk
verschillende puzzels bestellen, deze
bekeken en in elkaar gezet. Nu rekenen
hoeveel platen zijn we nodig en wat zijn
de kosten! De platen werden gevonden
en gekocht en ik dacht wat een werk,
wat een werk. Lampen gevonden en
gekocht. De derde week van 2020 zijn
we begonnen met het tekenen, via de
beamer, van alle onderdelen van de
neushoorn: 112 onderdelen gezaagd
en in elkaar gezet. Het resultaat was
verbluffend! Alleen wat klein, dus dat
moest groter. Opnieuw aan de slag,
het jonkie was geboren. De Cobra werd
gemaakt, 16 maal vergroot! Dat was
hartstikke mooi, nu konden we echt
beginnen. Bij Harry en Mien mochten
we de oude aula gebruiken en bij Peter
en Meta mochten we een installatie
bouwen om af te tekenen. En toen in
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maart, CORONA, geen volksfeest. Alles
opgeslagen, balen, teleurgesteld, wat
NU???
Februari 2022, het volksfeest gaat door!
We moesten ertegenaan, vergadering
in de Dorpshoeve en er werd besloten
om 2 avonden in de week te zagen,
bouwen enzovoorts. Van Michael en
Sandra mochten we in de oude dokterspraktijk - geweldig. We begonnen
weer........nou ik had nog niet zoveel zin.
Maar toch, toen de eerste resultaten
zichtbaar werden, werden we steeds
enthousiaster. De opkomst was eigenlijk
best goed en na het klussen bij Harry
en Mien en Michael en Sandra gezellig
in de bar waar wel twee biertjes werden
gedronken. Dus zagen en zagen,
duizenden onderdelen voor alle dieren.
In ploegen: 2 ploegen zagen, 1 ploeg in
elkaar bouwen. Ook onze dames kregen
de smaak te pakken het Flamingobos
was van hun, geweldig. Het in elkaar
zetten gaf de meeste problemen. Och
zei Erik laat mij het eens proberen dat in

elkaar zetten en dat ging hem goed af.
Hij had een nieuwe hobby en zo kwam
het allemaal toch nog goed. De week
van tevoren opbouwen met de tent van
Harry als middelpunt, wat gezellig. Toen
alles stond met de verlichting erop..
eindconclusie: wat mooi en wat waren
we trots.
Nu de optocht nog en dan mag het van
mij wel afgelopen zijn. Maar dan zo’n
optocht geweldig och wat mooi, echt
van genoten.
Na de optocht naar het feestterrein
voor de uitslag en natuurlijk spannend en wij weer de EERSTE PRIJS
straatversiering!!!!
Ook de buurtenmiddag was leuk en
weer beregezellig.
Dat was het dan tot over 4 jaar.
Ik ben trots op Nieuw Schoonebeek

kan koffie en cake, zelfbediening. Ben op mijn
scooter naar het dorp gereden voor de opstelling. Even de kinderen en kleinkinderen opzoeken
want ze doen natuurlijk allemaal mee. Daarna
teruggereden naar huis om daar met familie en
kennissen de hele optocht te bekijken. Nadat ze
weer richting Duitsland gingen ben ik ook weer
op mijn scooter er achteraan gegaan. Wat weer
een mooie optocht en wat een gezelligheid. En
gelukkig is alles goed verlopen. Had voor de zekerheid mijn tractor nog even gewassen en volgegooid met gasolie, want je weet maar nooit. Zo
moest ik in 1990 ook onverwachts in de baan met
mijn oude Ford Major. Bianca met haar vriendinnen hadden pech en tja, je kan die meiden toch
niet aan de kant laten staan, ze hadden er zoveel
werk voor gedaan. Heb toen nog gasolie moeten
lenen van de buren.

De aanloop naar het volksfeest toe brengt veel
gezelligheid met zich mee. We hebben op het
Westen een hele actieve, gezellige buurt. We
ondernemen veel, burendag, wandeltochten, met
elkaar brunchen, mannen- en vrouwendagen enz.
Met volksfeest staat de tent op en hebben we
het met elkaar heel gezellig. Hebben samen de
lichtroute gefietst en voor een hapje en drankje
wordt altijd goed gezorgd!
Voor de straatversiering waren we in verschillende
groepjes ingedeeld. Samen met Geert Wubbels
en Henk Berens heb ik de grote letters mogen
maken van ‘OUDE TOL” en “I VOLKSFEEST”. We
waren hier al voor 2020 mee begonnen en hebben het dit jaar weer opgepakt. Mooi gezellig met
elkaar aan de slag, even wat anders om handen.
En het resultaat mocht er zijn. Zag bij mijn
kleindochters dat de letters van I VOLKSFEEST
overal op sociale media werden gedeeld. Ja,
dat hadden ze niet van hun opa verwacht, dat
die nog zoiets kan maken Ook werd er bij mij
thuis gewerkt aan een voertuig voor de optocht.
Regelmatig waren Bianca, Bernard, Dènis en
Audry bij mij thuis om van hun Renault cabrio
een steampunk auto te maken. En Marcel, die nu
in Barger-Oosterveld woont, was ook met enige
regelmaat in Nieuw Schoonebeek te vinden. Ook
hij was druk met de praalwagen van zijn kameradengroep “Total Egal”. Dus al met al een leuke en
gezellige periode.

♥

♥

BENNIE BÜTER | 81 JAAR

Voorbereiding in de buurtvereniging het
Centrum.
Wij waren in werkgroepjes opgedeeld. In de
schuur van Hendrik Jan Koers hebben wij het
meeste werk gedaan en waar het soms erg
gezellig eindigde. We hebben 124 palen geverfd
en meer dan duizend draadjes gebogen, 840 paraplu’s opgehangen een hele klus maar met elkaar
gedaan en daar waren we trots op en kregen ook
veel positieve reacties.
De optocht:
Al vroeg alle stoelen en tafels klaar gezet aan het
voetpad zodat we goed zicht hadden. Als oud bestuurslid heb ik de commissiewagen wel gemist
maar begrijp het ook wel, iedereen heeft nu een
taak tijdens de optocht.
Het was een geweldige optocht. Wij hebben
de optocht bij huis bekeken met familie en
bekenden. Het was een soort reünie, zoveel oude
bekenden, prachtig. Iedereen die langskwam was
welkom en kreeg iets te drinken of iets van de
BBQ. Ginus en ik hadden het druk met hamburgers en braadworsten bakken we hebben 26
broodjes braadworst en 24 broodjes hamburgers
uitgedeeld aan de uitgehongerde mensen op de

wagens. Hartstikke dankbaar werk.

‘s Avonds niet in de tent geweest maar wel op
het feestterrein waar het gezellig was, mooi ingedeeld met de kermis en de eetgelegenheden.
Op zondagmorgen zijn wij naar het ontbijt
geweest in de tent, de bediening en het ontbijt
was hartstikke goed. Annemiek Drenth zong mooi
en wilde de stemming er gelijk in hebben. Het
enthousiasme van de band was mooi te zien,
maar we wilden eerst even eten en een beetje
kletsen en daarna inhaken en polonaise lopen en
zo eindigde deze gezellige morgen.

iedereen weer kan zitten zoals in het verleden.
Allebei willen ze het bestuur complimenteren met
de geweldige organisatie en groot respect wat ze
allemaal hebben geregeld. Ria had nog een leuke
anekdote, in de Diana-buurt hadden ze de wielen
van de straatversiering verdeeld maar wat zij niet
wist dat de lampjes om 21.00 uur aangingen. Ze
schrok zich een hoedje toen ze op een avond
naar de garage moest en daar een wiel lag te
flikkeren.

De zondagmiddag:
De buurten hadden allemaal een act voorbereid
en het was echt een middag voor de inwoners
van Nieuw Schoonebeek. Ria, een voormalige
buurvrouw van Bennie vertelde dat bij haar
ook een soort reünie plaatsvond, zoveel oude
bekenden. Zij had soep en broodjes voor de visite
gemaakt. Ria geeft aan dat zij niet in de tent is
geweest omdat er gecommuniceerd was dat er
alleen statafels in de tent stonden. Zij hoopt dat
het bestuur hier in 2026 op terug komt en dat
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TRUUS KOOPS | 82 JAAR
Eindelijk, na 7 jaar word ik weer om 6 uur ’s ochtends gewekt door de herauten. Hét teken dat het
volksfeest officieel is begonnen. Ik blijf nog even
liggen, maar sta even later toch vast op. Ik open het
hek, want de eerste kinderen en kleinkinderen zullen
vast op tijd langskomen. Voor een kop koffie, om een
fiets achter te laten of om samen de optocht te gaan
kijken.
Om 9.30 uur sta ik met een aantal van mijn (achter)
klein -kinderen aan de Europaweg te wachten tot
de optocht begint. Even later is het zover. Wat heeft
iedereen er weer wat prachtigs van gemaakt. Veel
kinderen en kleinkinderen doen mee met de optocht,

familie op het terrein en op de kermis en ook veel
andere bekenden. Het is mooi om te zien hoeveel
Oud Nieuw Schoonebekers hun weg terug weten te
vinden naar het dorp tijdens het volksfeest. Of ze nu
uit Klazienaveen of uit Amerika komen. Iedereen is
aan het genieten van de gezelligheid en het mooie
weer, inclusief ikzelf.
Op zondag zijn de “oudjes” aan de beurt! Om 9.30
u ga ik lekker brunchen in de feesttent. Dit was
prima voor elkaar met lekkere broodjes en een leuke
zangeres. Een gezellige ochtend die zelfs eindigde in
een polonaise.

BEN ROOSKEN | 90 JAAR
Het is ergens in 2019 wanneer er in de
Molenbuurt, tijdens een van de vergaderingen voor het Volksfeest 2020, het
idee ontstaat voor onze straat versiering.
Er wordt vanaf dan ook gewerkt in
de schuur bij Henk Blaauw en Martin
Roosken. We waren met elkaar dan ook
al een mooi eind op weg met het klussen, toen het alom bekende Coronavirus
flink wat roet in de planning gooide.

jaar geleden had je toegezegd om op
de trekker te gaan rijden bij mijn vriendinnengroep, met de optocht van het
volksfeest.” Zou je dat nog steeds wel
willen? En durf je dat ook nog wel aan?
Je bent inmiddels al 90 jaar geworden.
Daar hoefde ik niet lang over na te denken; “Ja zeker meid, dat doe ik!!” Heel
erg graag zelfs en met alle plezier. Het is
me een grote eer om met mijn 90 jarige

leeftijd mee te rijden in de optocht. Ik
zal dan zeker de oudste tractorchauffeur
zijn die mee rijd in de optocht.
In de week vooraf aan het volksfeest
hadden we al meerdere gezellige dagen.
Het begon al met het opzetten van de
straat versiering en op woensdagavond
een warm- en koud buffet van de buurt.
Ook gingen wij met de Molenbuurt, op
de kar, de lichtroute rijden.
Op vrijdag 29 juli, al vroeg de wekker
gezet, om tijd te vertrekken met de
wagen van de meidengroep. Het was al
een hele optocht richting de start, mede
omdat we eerst rond moesten rijden via
de Boovenen. Het was een hele gezellige dag om te rijden in de optocht.
Ik heb er enorm van genoten!!! Het
was geweldig!!! Ik werd goed voorzien
van koffie/drinken/eten etc. een prima
verzorging tijdens de optocht.
Verder hebben wij de tent bezocht tijdens de senioren brunch. Deze was heel
erg goed verzorgd voor alle aanwezigen.
Volksfeest 2022, we hebben er van
genoten met elkaar. Heel erg fijn dat we
het samen mochten meemaken.

Alles kwam stil te liggen voor ruim 2
jaar!!! Of toch niet???? We bleven in
kleine groepjes of soms alleen gestaag
doorgaan met o.a. het voorbereidendeen zaagwerk voor de straatversiering.
We hadden immers verder toch niet
veel anders te doen.

wat is dat leuk om te zien. Nadat de optocht voorbij
is gaan we terug naar huis. Ik heb broodjes en twee
pannen soep en om 10.30 u zitten we lekker met
elkaar in de tuin te eten. Even later horen we in de
verte de optocht weer aankomen en natuurlijk ga ik
nog een keer naar al dat moois kijken. ’s Middags ga
ik naar het feestterrein waar ook de hele familie te
vinden is. Wat een gezellige en prachtige dag!
De volgende dag ga ik ’s middags nog een keer
naar het feestterrein. Ook vanmiddag is er weer veel
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Later heb ik met een aantal kinderen kibbeling gehaald en dit hebben we lekker thuis opgegeten.
En verder…heb ik elke avond met mensen uit de straat
gezellig in onze straattent gezeten. Een glas wijn erbij
en kijken naar alle mensen die op weg zijn naar de
feesttent, tussen onze prijswinnende straatversiering,
Je leeft er onbewust zo lang naartoe en nu is het
alweer voorbij. Het waren mooie dagen.
Tot over 4 jaar!

Eindelijk kwam toen in maart 2022 het
verlossende woord van het bestuur
van Stichting Volksfeest. Hoe dan
ook………….. op 29/30/31 juli 2022 zal het
volksfeest doorgaan. Wij gingen dus
ook volop door met het maken van
de straatversiering. We mochten zelfs
bij slecht weer verder schilderen in de
kamer bij de familie Blaauw. Vele gezellige uren hebben we toen met elkaar
doorgebracht.
Op een dag komt mijn kleindochter
Carmen bij mij met een vraag. “Opa, 2
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MEVR. VISSCHER | 95 JAAR
Tijdens de voorbereidingen en het weekend van het volksfeest woonde de 95 jarige
mevrouw Visscher in het zorgcentrum “De
Zwarte Racker”. Helaas is mevrouw Visscher
enkele weken na het volksfeest overleden.
In overleg met de familie van mevr. Visscher
en het zorgpersoneel van “De Zwarte Racker”

mogen we de foto’s plaatsen in deze editie
van Hej’t al Heurd.
Mevrouw Visscher heeft tijdens het volksfeest
nog volop mogen mee genieten van de
optocht.

WINNAARS

OPTOCHT & STRAATVERSIERING
3E PRIJS
S T R A AT V E R S I E R I N G
DE SMIDSE
HET BLOEMENHOFJE

3E PRIJS
FIETSEN/BROMMERS
HACEYE
VO G E LV E R S C H R I K K E R S

MEVR. VOPPEN | 100 JAAR

’s Ochtends vroeg was er voor alle bewoners van de
Zwarte Racker een prachtige plek gemaakt op het
terras van de Beek langs de straat, waar we koffie
en gebak kregen en volop hebben genoten van de
mooie optocht; de vele verschillende wagens, de één
nog mooier dan de ander. We verbaasden ons dat er
zo veel mooie wagens uit zo’n klein dorp kon komen.

Mijn herinnering van het eerste volksfeest was van
1955, ik woonde toen sinds 1951 in Nieuw-schoonebeek en mijn oudste dochter mocht mee op de
wagen. Dat waren toen eenvoudige boerenkarren, die
bekleed waren met heide en bloemen. Ik vroeg mij af
of het Volksfeest van 1955 het eerste volksfeest was.
Het leuke is dat we allerlei mensen zien en spreken
die we heel lang niet gezien hebben.
Het was fijn om die mensen weer terug te zien. Ik
ben in dat weekend nog twee keer naar de tent en de
kermis geweest en heb daar oliebollen gegeten, die
erg lekker waren en ook voor de andere bewoners
hebben we oliebollen meegenomen. Het was leuk
om het terrein en alle mensen te zien, maar hier heb
ik zelf niet zo veel aan. Voor de lunch had ik mij ingeschreven maar ik durfde dat toch niet aan vanwege
het risico van corona in zo’n grote tent. Dat vond ik
jammer. Ik heb volop genoten van het Volksfeest.
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2E PRIJS
FIETSEN/BROMMERS
TA N J A S C H E P E R S
S P RO O K J E S B E S TA A N N I E T

3E PRIJS
S T R A AT V E R L IC H T I N G
CARBOONLAAN
OOIEVAARS
1E PRIJS
JEUGDWAGENS
NIKS VEUR MEKAAR
PETER PAN
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1E PRIJS
PRAALWAGENS
ZOOI‘93
BLOEMEN

1E PRIJS
FIETSEN/BROMMERS
DE SUIKERK(LO)NTJES
WAWOLLIE?

PUBLIEKSPRIJS
OPTOCHT
ZWW
DIA DE LOS MUERTOS

2E PRIJS
PRAALWAGENS
P R E S TAT I E T E A M‘ 0 8
REIS ROND DE WERELD

2E PRIJS
S T R A AT V E R L IC H T I N G

1E PRIJS
S T R A AT V E R L IC H T I N G

DE WAIDE

DE EGELANTIERS
KUNST (SCHILDEREN)

CAMPING ZONNEDAEL

2E PRIJS 1E PRIJS
S T R A AT V E R S I E R I N G S T R A AT V E R S I E R I N G
DIANAJAGERS
ALLES LOOPT OP
WIELETJES
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KERKENBUURT
WOODLANDS ZOO

1E PRIJS
AUTO‘S, MOTOREN & TRIKES

1E PRIJS
KINDERWAGENS

3E PRIJS
PRAALWAGENS

FAM. HUSER
IRON STEAMPUNK VEHICLE

DE WAIDE E.O.
JUNGLE

DI E N AT U J U N G S
F I Ë S TA E X P R E S S
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De Familie Von
Hodensack on tour
VOLKSFEEST 2022, 1 GROOT AVONTUUR VOOR UNS ALLEN!
Oh oh oh wat was het mooi in Nieuw
Schoonebeek! Al die menschen langs de kante
om die prachtige gemaakte praalwagens, fietsen,
auto’s en wat nog niet meer te bekieken. Het
weer was ok prachtig, niet te warm en niet te
kold. Nu wij weer thuus zijn is het tijd om terug
te kijken op onze belevenissen. Ok bunt we der
trots op dat wij een heel mooi bedrag aan de
Dorpshoeve in Nieuw Schoonebeek kunnen
schenken. Daar hebt wij hard veur werkt en jullie
langs de kant gul voor gegeven. 1.500 euro wordt
binnenkort daadwerkelijk geschonken aan de
Stichting Dorpshoeve. Wij gaan der van uut dat zij
dat heel goed gaan besteden.
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Het begin:
Acht jahr geleden, 14 september 2014, dachten
wij er al over na om naar het volksfeest van 2015
te reisen. Schnell een e-mail gestuurd naar opgave@nieuwschoonebeek.com maar een andere
familie was gelukkiger dann uns. Wij moesten
onze trip dus een paar jaar uutstellen. Dat duurde
door COVID noch twee jahre langer maar in
2022 was het dan sover! In maart 2022 begonnen wij onze nieuw zigeunerwagen te bouwen.
We hadden hem gratis gekregen maar voor onze
tocht moesten we toch wel wat slijp- en laswerk
verricht worden. De achteras moest een stukkie
naar achteren en we moesten een dissel maken.
Gelukkig hebben we een paar handige jungs die

heel goed met metaal zijn!
En wat voor trekker moet er voor? Tja, het liefst
een hele oude natuurlijk. Dan op een zaterdagmiddag in mei, hee wat horen we over de
Europaweg eraan komen? Het ronkt en sputtert maar wat een prachtige trekker rijdt daar
richting het Oosten. Als we een uur later het weer
horen ronken en sputteren rennen we naar de
Europaweg want dat is ja een mooie trekker veur
onze wagen! De chauffeur stopt en vrij direct
vragen we, ‘we bunt bezig veur het volksfeest
hier en we zoeken nog een trekker om de wagen
voort te trekken’. De chauffeur blijkt Jeroen van
de Putten te zijn en hij heeft een hele olde Landini bij zich. Dat is nog een erfstuk van zijn oom

gevallen Rolex. En Hej ‘t al heurd? Tis
Richard die de god ganze dag stukkies
schrijft om jullie allemaal op de hoogte
te houden van de belevenissen. Op de
maandag na het volksfeest hebben we
in stijl afscheid genomen door met onze
hele familie nog een klein rondje met
onze wagen door Nieuw Schoonebeek te
maken voordat we weer richting de grens
gingen.

Karel van der Putten, wel bekend in Nieuw
Schoonebeek. Wat een enthousiaste
chauffeur en hij kan geweldig vertellen
over zijn hobby: sleutelen aan en rijden
met oude tractoren. Jeroen zegt meteen
toe dat hij wel de chauffeur wil zijn want
hij is toch vrij op die dag. Zo dat is dan
ook al weer geregeld!

nagel meer hebt om oese kont te krabben
waren we best wel wat geld nodig. We
gooiden der alvast een QR-code in sodat
een ieder ons kan steunen maar ok omdat
het grootste gedeelte van het geld naar
een goed doel in Nieuw Schoonebeek
gaat. Jullie weten nu dat dit goede doel
de Dorpshoeve is.

En dan onze familienaam, Von Hodensack. Na jarenlang brainstormen, veel drank
en schunnige voorstellen die niet door de
beugel konden kwamen we op de Familie
Von Hodensack. De vertaling daarvan
van het Duits naar Nederlands kun je wel
vinden via Google. Via facebook hebben we trouwens veel vrienden kunnen
maken. Velen dachten dat ze flink in
de maling genomen werden als ze een
vriendschapsverzoek via facebook van
ons kregen, gelukkig werden onze 291
facebookvrienden enthousiast bij het
lezen van onze belevenissen. Ons reisverslag is nog steeds te lezen op facebook,
via https://www.facebook.com/profile.
php?id=100083563934787 of zoek op
facebook naar Fam Von Hodensack.

Om soveel mogelijk geld te verdienen
hebben we allerlei spulletjes bei ons zoals
Ten slotte
de door Arnold zelf gemaakte Dixi, maakt
Een dikke pluim voor de organisatie
Robert zich verdienstelijk door heel veel
van dit geweldige volksfeest, iedereen
menschen, te skeren (Rasieren op sien
bedankt voor jullie gulle giften, alle anDuuts), en oes Harre is druk bezig met
deren mogen trots zijn op wat ze ook dit
sliepen van alles wat van metaal is. Ok
volksfeest samen weer voor elkaar hebMarco draait er niet om heen als het om
ben gekregen en wat een geweldig feest
metaal gaat. Via onse achterneef van de
was het in de feesttent met alle bands en
koude kant, Sywert, konden we namelijk
nog goedkoop an wat mondkappies kom- onze buurman Ron: Proost! Leef en here
we go again want wie niet immer lacht die
men en die hebt we ok in de aanbieding!
is nog lang niet moe enne young men,
Patries en Miranda zetten regelmatig de
bloemetjes buiten, Hilde keek regelmatich doe je shirt uit en aan allen; geniet van
het leven! Op naar Volksfeest 2026 en wij
in haar glasen bol en vertelt een ieder die
dragen het stokje over aan de volgende
het geloven wil wat de waarheid wordt.
Anja telt ons geld en sit boven op de paar generatie Zigeuners!
Vriendengroep Tap’89
centen die we noch maar hebt en Greta
braad en bakt alles wat we nog over hebt
Op de foto staan:
tot een lekkere maaltied. En tenslotte is
Robert, Arnold, Marco, Harry, Heiny, Rihet onze benjamin Fleur die onze kinder
chard, Frank, Anja, Patricia, Greta, Miranda,
bijles gaf om de kans groter te maken
dat se een betere toekomst
kriegt dan ons. En de
BEDANKT “VAT 89”. (ZIGEUNERWAGEN).
kinder? Diegenen die nog
St. Dorpshoeve wil hierbij de kameraden groep Vat 89
niet zijn uitgevlogen lieten
bedanken. Ze hebben een fantastisch bedrag van €1500
we oefenen om so zielig
opgehaald tijdens de optocht.
mogelijk te kijken want
dat levert gewoon geld
Vrijdag 30 september hebben we het bedrag mogen
op, wir schaffen das! Onze
ontvangen in de dorpshoeve onder het genot van een
bachelorus Frankie zag er
hapje en een drankje.
weer piekfijn uit maar het
was onvoldoende om aan
Hoe we het gaan besteden laten we jullie weten in een
de vrouw te komen op het
volgende editie van heijtalheurt.
volksfeest, tenminste voor
zover wij weten… En oes
Hilde, Fleur, Matz, Lex, Hugo, Jesse, Stijn
Hein is net een kraaie, dol als hij is op alen Tessa
les wat blinkt en nieuw is zoals zijn meest
recente aanwinst, een van de vrachtwagen

De reis in het kort
Op 24 juli vertrokken we uut Hamburg
en onderweg keeken ze wel wat raar als
we met onze gloednieuwe wagen langs
kwamen en ok naar de fietsen die we bij
ons hebt maar, wie dut ons wat want we
hebt niks te klagen, de banden zit vol
met wind vandage. Omdat we bijna geen

Hej‘t al heurd 27

Volksfeest is een feest met veel tradities. Wat
voor kar iedereen maakt is geheim, als er een
thema feest is ga je verkleed anders hoor je
er niet echt bij en op vrijdagochtend wordt iedereen vroeg gewekt met het geluid van klikkende
hoeven en getoeter van jachthoorns. Herauten:
het is de traditie waarbij het dorp gewekt wordt
voor de grote optocht op vrijdag. De stichting
Volksfeest benadert hiervoor de Olieveld ruiters.
Gekleed in wedstijdtenue gaat een groep ruiters
en amazones met jachthoorns het dorp rond.
De wekker gaat vroeg, om 5 uur. De paarden
staan gevlochten en schoon op stal te wachten
op het ontbijt. Om half 6 is het ontbijt opgegeten, de trailer volgeladen en wordt de auto
gestart om onderweg te gaan naar de ponyclub.
Aangekomen zadelt iedereen de paarden op en
worden de jachthoorns uitgedeeld aan de mensen met de braafste paarden. Voor vertrek wordt
er nog een rondje in de bak gestapt en alvast
even geoefend met toeteren, zo worden niet
alleen de ruiters wakker maar kunnen de paarden
ook even wennen.

Nadat alle ruiters en paarden zijn wakkergeschud
begint de tocht door het mooi versierde dorp.
Toeterend langs alle versierde straten en door de
gekleurde bogen. Heel Nieuw-Schoonebeek is
wakker. Bij elk huis staat wel iemand. Soms lijkt
het huis leeg maar als je goed kijkt staat er toch
iemand verstopt achter de gordijnen.
Heraut zijn is een eervolle taak die altijd al bij
volksfeest hoort. Dit wordt al generaties lang
gedaan. Zo reed mijn opa jaren geleden ook
mee. Het is heel bijzonder om samen met je
paard en mede ruiters iedereen te wekken. De
positieve reacties van mensen maakt het extra
bijzonder, een waar kippenvel moment. Hopelijk
blijft deze traditie lang bestaan en horen we de
klikkende hoeven en toeterende jachthoorns nog
lang gaan.
Lieve groet;
Bo Schepers (Van Chiel van Rikken-Frans) Namens de Olieveldruiters

Herauten
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Gastenboek
Hej’t al heurd heeft een prachtig gastenboek aangeschaft. Dit gastenboek zal bij diverse
evenementen en locaties in het dorp geplaatst worden. De bedoeling is uiteraard dat bezoekers een
stukje schrijven in het boek. Zie je het gastenboek staan? twijfel dan vooral niet om er een stukje in
te schrijven. Van de berichten wordt vervolgens een selectie in de komende Hej’t al heurd geplaatst.
Het volksfeest was de aanleiding en het daarmee ook eerste evenement waarop het gastenboek
aanwezig was. Tijdens de optocht stond deze bij museum Janning om vervolgens te verhuizen naar
de feesttent alwaar men het hele weekend de tijd heeft gehad om een berichtje achter te laten.
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MISTER VOLKSFEEST
Daar lig ik dan, verre van nuchter, op
vieze, natte, met bier overgoten houten
vloerplaten. Net een paar prachtige
dagen achter de rug. Maar mooi niet
dat ze me er, net als in 2015, uit krijgen
door met een vuurwerkshow aan te
komen zetten. Laat ze me er maar
uittillen dacht ik, zijn die beveiligers ook
niet voor niets geweest…

Waar ik precies 2 minuten later, met
een drup onder de neus, gewoon zelf
de tent uitloop, terwijl ik mij ondertussen onder het oog van de beveiligers
nog achter een veel te kleine plant
in de hoek van de tent probeer te
verstoppen. Ook dit heeft geen zin…
Volksfeest 2022 is helaas voorbij.
Geluk bij een ongeluk, het wachten tot
het volgende Volksfeest duurt in dit

geval maar 4 jaar. Waar inmiddels ook
al weer 3 maanden van voorbij zijn.
Dus.. misschien wordt het alweer eens
tijd om de eerste ‘vergaderingen’ in te
plannen.
Tot het Volksfeest van 2026!! Misschien
dat ze dan nog wel een uurtje langer
door willen gaan!!
Rob Koers.

