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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 2023
EDITIE MRT‘23 - DEADLINE 15 FEB‘23
E D I T I E J U L‘ 2 3 - D E A D L I N E 1 5 J U N‘ 2 3
EDITIE OKT‘23 - DEADLINE 15 SEPT‘23
EDITIE DEC‘23 - DEADLINE 15 NOV‘23
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Herman had al vaker gezegd dat hij naast onze Asta nog
wel een herdershond erbij wilde hebben. Hij had ook al
eens met iemand gesproken die eenzelfde soort herdershond had, en had gevraagd of die reu ook beschikbaar
was om te dekken. Gelukkig voor mij was deze hond
gecastreerd en ging het feest mooi niet door. Maar helaas,
Ik zat er beslist niet op te wachten, maar toch kregen we
onverwacht een nest met puppy’s
Vlak voor kerst vroeg neef Chris al eens wanneer de jonge
herdertjes kwamen, want hij vond Asta te dik. Ik zei grappend dat in deze tijd van het jaar de herdertjes op het veld
liggen te waken en er alleen een kindje Jezus wordt geboren. Maar op een middag kwam ik thuis van mijn werk en
zag ik Herman stuntelen om een dekbed in de wasmachine
te proppen. Ik vroeg vol verbazing waar hij in vredesnaam
toch mee bezig was? “Nou, ik heb een hele mooie verrassing voor je, kom maar eens mee”, zei hij en loodste me
naar de logeerkamer waar Asta op bed lag. “Verrek, heeft ze
haar poot gebroken en we moeten ermee naar de
dierenarts” was m’n eerste reactie. “Kijk nog maar eens
goed, dan zie je dat ze heel wat anders mankeert dan een
gebroken poot. Trouwens, deze eerste houden we zelf!”
grijnsde Herman.
Potverdorie, een pup! M’n verstand stond stil, hoe is dit
mogelijk! Inderdaad ze was loops geweest, maar we hadden - dachten we - zo goed opgepast en haar binnengehouden. En zoals dat gaat bij honden, na een eerste pup
volgen er in de regel nog meer. Herdershonden konden
wel twaalf puppy’s krijgen. Gelukkig bleef bij Asta de teller
steken op slechts drie puppy’s.
Binnen tien minuten nadat ik het wonder van deze geboortes in de familie-app had gezet meldde de eerste neef
al dat hij graag de tweede pup wilde hebben. En nummer
drie was ook binnen de kortste keren gereserveerd. Wat dat
betreft hadden we er wel twaalf kwijt gekund.
Ik verplaatste moeder en puppy’s van bed en bracht ze
naar een badkamer die ‘s winters toch niet gebruikt werd.
Daar konden ze voorlopig wel blijven. De eerste drie weken
hebben ze weinig zorg nodig, maar daarna begint de “ellende”. Ze poepen, plassen en piepen de hele dag door. En
wij maar dweilen en soppen. De badkamer werd al gauw te
klein en daarna hadden we ze de hele dag in een andere,
grotere, ruimte in huis te springen, spartelen en slapen.
We probeerden ze zo snel mogelijk zindelijk te maken
door kranten neer te leggen en om de haverklap mee naar
buiten meenemen. Hoe groter en beweeglijker ze werden
hoeveel meer “last” gaven ze. Ging je ermee naar buiten,
dan stoven ze alle kanten op. De één stoof door de struiken de sloot in, de andere kroop onder het hek de

moestuin in en de volgende probeerde alweer naar binnen te vluchten. Je wist niet waar je grijpen moest. En dat
tien keer op een dag en elke twee uur tussen zes uur ‘s
morgens (donker!) en ‘s avonds tien uur (weer donker!).
We werden er soms moedeloos van en belandden bijna
in een huwelijkscrisis wanneer we elkaar weer eens voor
de voeten liepen als we achter de pups aan renden. Tot
overmaat van ramp raakten ook nog eens alle drie puppy’s
aan de diarree. Toen konden we ze toch echt niet meer in
huis houden en maakte Herman een mooi, goed hok in de
schuur waar ze alle ruimte hadden.
Het was heel veel werk maar het resultaat mocht er zijn,
want wonderbaarlijk genoeg hadden we ze na de achtste
week al bijna zindelijk en konden we ze al redelijk goed
opgevoed aan de nieuwe baasjes meegeven. Met daarbij
de boodschap, dat als ze niet goed voor hun herdertje zouden zorgen we hem onmiddellijk weer zouden
ophalen. Stiekem raak je toch aan die lieve dartelende
aanhankelijke puppy’s gehecht.
De dader is onze lieve buurhond Duke. Een geweldig
mooie, enthousiaste Mechels/Duitse herder die samen
met onze Hollandse herder Asta prachtige pups heeft
gemaakt. Uiteindelijk zijn alle drie pubs tot lieve, sociale
bastaard herdershonden uitgegroeid die we een goed
tehuis hebben kunnen bieden.

N.B.
4 maanden later bleek Asta al weer loops te zijn
en te zijn gedekt door de buurhond.
Lang leve de “morning-after”-injecties en nu
gaat ze aan de anticonceptie

Riet Veenker
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Folk an de Gruppe 2022

ERVARINGEN

NIENKE DINGEMANS
Ik heb enorm genoten van het spelen op Folk an de Gruppe. Er was een fijn ontvangst en er was een
leuk ingerichte tent backstage voor de artiesten. Alles was goed geregeld en de sfeer was fantastisch;
er waren leuke kraampjes met lekker eten en drankjes en genoeg plek om te zitten en te staan. Ook
was er een echt enthousiast luisterpubliek, wat voor ons als muzikanten heel aangenaam is. Ik had
zelf het geluk om twee avonden op te mogen treden met de Nienke Dingemans Band en MindBlow,
waartussen we een gezellig verblijf hadden bij de bed & breakfast van de familie Veenker, en beide
keren was het genieten op het podium. Wat een supertoffe ervaring! Bedankt Organisatie!

VOLTAGE

Na een aantal uren rijden vanaf het
Brabantse kwamen we aan in een klein
dorpje waar ineens het festival middenin
het dorp was.
Bij de pastor in het bos ligt het prachtige
Folk an de Gruppe festival en werden
we hartelijk ontvangen door echte
muziekliefhebbers! Dat zien we het liefst.
Na een soundcheck en warm onthaal
gingen we zaterdagavond los en wauw
wat werden we goed ontvangen! Super
enthousiast publiek die de hele avond
stonden te dansen.

Daarna lekker slapen bij Riet die de
volgende ochtend in alle vroegte een
heerlijk ontbijtje verzorgde! Echt lekker
ouderwetse gastvrijheid was het bij Riet
thuis.

RIET EN HERMAN

wijs ik ze erop dat ze zich dus in goed gezelschap
bevinden, want ik maak ze wijs dat die ook bij ons
hebben overnacht.

Al een aantal jaren overnachten de bandleden van
Folk an de Gruppe bij ons.
Vooraf aan hun optreden arriveren ze en neem
ik ze mee naar de slaapzolder waar een tiental
bedden staat en ze allemaal hun eigen plekje
kunnen uitzoeken. Ook alle slaapkamers zijn vaak
bezet. We hebben ook nog een mooi jaren 70
retro caravan in de tuin staan waar ook nog fans
graag willen slapen.

Al enige jaren wordt dit fantastische festival
georganiseerd door vrijwilligers.
Een club van mensen die voor een deel hun
roots hebben in de jeugdsoos en Rumah Rock
in combinatie met nieuw en jong talent. De
gemene deler is liefde voor muziek en samen
wat moois in de steigers zetten. Wil je wat
bijzonders in het dorp dan moet je het zelf
doen.
Het bestuur van 7 personen trekt het hele jaar
door de kar en daaromheen nog een club van
een man of 15 die tijdens of rond het festival de
handen uit de mouwen steken.
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Om zo’n happening neer te zetten is het hard
werken, soms heel hard. In een week tijd wordt
Pastoor Zien Bos omgetoverd in een sfeervol
festivalterrein waar 2 dagen lang honderden
mensen veilig plezier kunnen hebben, eten en
drinken, genieten van muziek en toiletteren.
Het is ieder jaar een mooi avontuur om
dit samen te doen. Gelukkig zijn heel
veel kwaliteiten in onze vrijwilligersclub
vertegenwoordigd, ieder is even belangrijk. Die
heeft verstand van stroom, de ander van horeca,
die van de IT, weer iemand anders van bouwen
en tenten, die van de styling, iedereen van
muziek, en iemand van de centen, etc. En voor

Bijvoorbeeld bij het plaatsen van 300 m hekken,
sjouwen met betonblokken, honderden meters
kabel trekken, 500 vierkante meter tent neerzetten,
verzamelen van een ton aan vuilnis, schoon
opleveren van het bos, etc.
Regelmatig is het dan ook met de bek op het stuur
en op het tandvlees. Gelukkig zijn er dan altijd weer
die mooie verhalen en momenten bij een pan
soep, de koffie, de barbecue of het biertje bij het
kampvuur. En ondertussen ben je trots dat je met
elkaar Folk An De Gruppe bent.
Ook zin om mee te helpen? Vooral in de 2 dagen
voor en na het festival kunnen we nog wel wat
versterking gebruiken. Je bent van harte welkom.

Opgewekt vertrekken ze richting “Pastoor zien
Bossie” om hun ding te doen. Diep in de nacht
horen we ze dan thuis komen, soms rustig, vaak
lawaaiig en zitten ze dan in de gastenkamer
nog heel gezellig een tijdje lol te schoppen. Uit
voorzorg heb ik de koelkast bijgevuld en een
zakken chips en koeken voor ze klaargelegd.
Een voor een rollen ze ‘s morgens uit bed en
storten zich dan als uitgehongerde wolven op
het ontbijt. Na het ontbijt zitten ze vaak samen

Het derde weekend van september is altijd weer
een mooie tijd om naar uit te kijken, het hele jaar
wordt er door de organisatie gewerkt om alles
voor elkaar te krijgen. Om (o.a.) weer leuke bands
te vinden en te boeken, om nieuwe ideeën op te
doen en de volgende editie net weer een stukkie
mooier te maken dan de vorige. Ik vind het super
leuk om hiervan alvast wat mee te krijgen via m’n
pa en al helemaal om, als het dan zo ver is, mijn
steentje bij te kunnen dragen in het op- en af
bouwen van het terrein.
Dit jaar mocht ik zondag de artiesten begeleiden,
dat was een erg leuke taak. Ik heb gezellige
gesprekken gehad met de bands en een heleboel
mooie complimenten voor de organisatie mogen
aannemen. Daarnaast zelf ook genoeg tijd gehad
om te kunnen genieten van weer een prachtige
editie FadG!
Nu al weer zin in volgend jaar, het staat alvast in
de agenda! ;)

met elkaar en kamperende fans onder de veranda
muziek te maken en hebben ze een hoop lol met
elkaar. Omdat ze ‘s middags pas weer verwacht
worden op het terrein blijven ze ook gezellig nog
voor de lunch. Ik kook een pan met soep voor ze
en bak opnieuw weer een lading broodjes.
Als iedereen vertrokken is ruim ik snel de boel af
en start de wasmachine met de eerste lading was.
Snel vertrekken Herman en ik ook snel weer naar
‘t Bossie, want wij willen uiteraard ook niks van ze
missen.
Een heel druk weekend, waar we moe maar
voldaan op terug kijken en ons alweer verheugen
op het volgende jaar.

NORMAN HESS
Uniek en sfeervol zijn de eerste woorden die me
te binnen schieten. De organisatie is in handen
van een fantastische groep vrijwilligers met passie
voor muziek. Ook de mensen van het licht en
geluid mogen niet worden vergeten!
Ik fotografeer inmiddels enkele jaren op dit
geweldige festival en het voelt elke weer als
thuiskomen. Deze editie als muzikant op het
podium met Saint Martinez als opener op de
zondag. Wát een beleving! Écht TOP! Ook
beksteeds dikke prima!
Folk an de Gruppe zit in m’n hart.

SCAN QR-CODE

Vrijwilliger bij Folk an de Gruppe

iedereen is het regelmatig: ‘verstand op 0 en gaan,
meestal bij goed weer en dit jaar helaas veel in de
regen.

Op de slaapzolder hangen alle posters van de
bands die bij ons hebben overnacht. Toevallig
hangen daar ook nog oude posters van Rumah
Live van Iggy Pop en The Ramones en subtiel

Op zondagavond deden we speciaal voor
Folk an de Gruppe nog een keer onze Tom
Petty tribute! En dat was er een voor in
de boeken. Ondanks de regen bleven de
bezoekers stug staan en zocht een aantal
de droogte onder de tent op, maar ook
deze avond genoten we met elkaar van de
prachtige muziek van Tom Petty! Folk an
de Gruppe bedankt! We zien elkaar snel
weer.

FEMKE BLAUWE

Filmpje Mr. Irish Bastard

Filmpje QR Voltage TP
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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.
Tijdens Folk an de Gruppe stond het gastenboek voor de verandering eens niet tussen het publiek
maar juist backstage. Ook daar is niet nagelaten om een berichtje achter te laten.

DE NAM RUIMT OP
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) is werkzaamheden aan het uitvoeren
op verschillende locaties in en rond Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek. NAM ruimt de
boorputten op deze locaties definitief op en zet daarvoor een mobiele opruimtoren in.
Op deze locaties zijn in het verleden putten geboord en heeft productie van olie of
stoominjectie plaats gevonden. De op de terreinen aanwezige boorputten zijn of zullen
opgeruimd worden met behulp van de mobiele opruimtoren. Deze werkzaamheden
hebben reeds enkele maanden geduurd en op dit moment wordt voorlopig de eerste
serie afgerond. Voorafgaand zijn diverse voorbereidende werkzaamheden verricht.
De mobiele opruimtoren wordt in losse onderdelen aangevoerd. Hiervoor zijn tientallen
vrachtwagens nodig. De opbouw van de toren per locatie duurt enkele dagen. Als de toren opgebouwd is, starten we met het afdichten van de putten. De boorput wordt door
middel van cementpluggen op verschillende dieptes definitief afgesloten. Daarnaast
worden door de opruimtoren de metalen buizen die niet meer nodig zijn, uit de ondergrond gehaald. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, wordt de toren afgebouwd en
worden alle tijdelijke zaken en materialen netjes opgeruimd.
Daarnaast staan de putten van de volgende locaties op de lijst om opgeruimd te worden. De planning is dat dit naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2023 zal plaatsvinden, maar een exacte planning is nog niet bekend. De voorbereidende werkzaamheden
zullen alvast wel plaatsvinden.
· Schoonebeek 234, gelegen aan de Ellenbeek te Weiteveen
· Schoonebeek 523, gelegen aan de Boovenen te Nieuw-Schoonebeek
· Schoonebeek 130, gelegen aan de Valendisweg/Koelveenweg te Schoonebeek
· Schoonebeek 21, gelegen aan de Prinsenhofweg te Schoonebeek
· Schoonebeek 236, gelegen aan de Europaweg te Nieuw Schoonebeek
Voor het merendeel van deze locaties is in overleg met de grondeigenaren het werkterrein tijdelijk uitgebreid ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden en het
uiteindelijke opruimen van de putten later volgend jaar.
Nadat de putten veilig afgesloten zijn, kunnen de volgende stappen in het opruimproces worden ingepland zoals het opruimen van de gehele locaties. Deze locaties zullen
geen nieuwe functie krijgen in het kader van de energietransitie. Er worden inmiddels
voorbereidingen getroffen om enkele locaties in het begin van volgend jaar geheel op
te ruimen. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning van het volledig opruimen en
saneren van deze locaties, zullen we alle betrokkenen nader informeren.
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GROETEN VAN
HARRY LEVELINK
Ik ben geboren op 5 september 1951 in Nieuw
Schoonebeek, Europaweg 90. Harry Assen
heeft onlangs in zijn rubriek op Facebook nog
een foto van mijn geboortehuis laten zien
zoals ik het kende. Toen kwam ook een andere,
recentere, foto naar buiten, hoe het er nu
uitziet. Een vervallen ruïne.
Ik was het 5e kind van Hein Levelink en Marie
Overmars. Mijn vader was geboren in Nieuw
Schoonebeek, hij woonde als kind ‘op het
Oosten’. Broer van o.a. Bernard en Rudolf
Levelink, echte Nieuw Schoonebekers. De
boerderij van Bernhard was zijn ouderlijk
huis. Mijn moeder kwam uit Broekland bij
Raalte. Zij kwam als 2e meisje op de pastorie
in Nieuw Schoonebeek te werken bij Pastoor
Streppel. Hij was haar oom. Juffrouw Heintje
(vd Vlasakker), de huishoudster, had extra hulp
nodig.
Van mijn jeugd in Nw. Schoonebeek weet ik
niet zo heel veel meer. We woonden aan de
doorgaande weg naar Duitsland. Veel van
het verkeer was daarop gericht. Rondom de
boerderij de jaknikkers, achter het weiland de
beek. Het Schoonebekerdiep en aan de andere
kant van de weg liep je via een zandpad de
hei op. Ik herinner me nog wel de zondagen.
Als mijn vader uit de kerk kwam, hij zong in de
Hoogmis, mochten wij, zijn kinderen bij winkel
en café Heinen een ijsje gaan halen. voor een
dubbeltje een mokka ijsje op een stokje.
Als kind kwam ik ook graag bij Femie Voppen.
Die woonde schuin tegenover ons. Als zij
aan het strijken was, gebruikte ze 2
strijkboutjes, die beurtelings op het

fornuis warm gemaakt werden. En twee of
drie keer in de week bakte ze zelf brood.
Dat was smullen.
Een van mijn grote ‘vrienden’ was Bernard
Leveling. Inderdaad met een g op het
eind. Op de trouwakte van mijn opa is iets
fout gegaan en sindsdien schrijft één tak
van de familie de naam met een k. Hij was
de broer van mijn opa.
In het voorjaar van 1957 verlieten wij Nw.
Schoonebeek. Het pachtcontract van de
boerderij werd niet meer verlengd, omdat
de eigenaar daar zelf verder wilde boeren.
Wij verhuisden naar de Noord Oost
Polder. Mijn vader werkte op een
proefboerderij. Maar we kwamen nog
vaak terug in Nieuw Schoonebeek. Op
de boerderij bij Bernhard Levelink, maar
vooral bij onze ‘heeroom’ op de pastorie.
De logeerpartijen daar waren altijd een
feest.
In de eerste jaren, toen de oude kerk er
nog stond, speelden wij als kinderen veel in
het park achter de pastorie. Met het prieeltje,
een vijver, bruggetjes en de 4 kapelletjes op
de hoeken, was daar altijd wat te beleven. Met
Fons Pieper, die tegenover de pastorie woonde
en soms met andere kinderen. Later zijn daar
de huidige kerk en het kerkhof gekomen.
De reis naar Nieuw Schoonebeek was al een
belevenis. Vanaf Zwolle met de trein naar
Coevorden en dan met de bus van Pieper naar
Nieuw Schoonebeek. Jaknikkers tellen! Dat was
een favoriete
bezigheid.
Heel veel later
kwamen we
nog wel eens
terug in het
familiehuis
voor een
familiereünie
met de hele
familie Levelink.
Een wandeling
over het
veenland langs
de grens en een
heel gezellige
dag op de
boerderij.
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In de Noord Oost Polder hoorden we bij
Marknesse, maar we woonden aan de rand van
de polder en eigenlijk dichter bij Vollenhove.
Mijn vader werkte in de polder op een
proefboerderij. In 1958 verongelukte onze
oudste zus Ria. Zoiets laat natuurlijk diepe
sporen na in een gezin. Zo ongeveer mijn
lagere schooltijd hebben we daar gewoond.

SIENA VOPPEN - WEGKAMP
100 JAAR
Het is 2 dagen nadat Mevrouw Voppen 100 jaar geworden is, wanneer
één van de redactieleden bij haar op bezoek gaat.
“Ik ben er nog best wel moe van”, is de eerste reactie van mevrouw
Voppen, wanneer er gevraagd wordt hoe ze haar 100e verjaardag
heeft beleefd.
“Het was prachtig hoor, echt grandioos”!!
Mevrouw Voppen praat en vertelt al weer honderduit.
Donderdagochtend 27 oktober, kwamen de peuters en kleuters van
de basisschool Gerardus Majella al even op bezoek. Ze hadden met de
school iets moois voor mij gemaakt. Het heeft een plaatsje gekregen
op de deur van haar appartement.
Op vrijdagavond werden zorgcentrum “De Zwarte Racker” en
dagcentrum “De Beek” kleurrijk versierd, voor de grote dag.
Zaterdag 29 oktober 2022 was het dan zo ver. Een feestelijke dag voor
de eeuweling. De rode loper lag uit, aan de straat een felicitatie bord
voor de jarige en voor de ingang stond een grote ballonnenboog.

Maar mijn vader was een echte boer en het
zelfstandig boeren verkoos hij toch boven het
werken in opdracht van anderen. Zijn neef
Herman Leveling was getrouwd met Diny
Kortstee uit Heino. Haar ouders pachtten
daar een boerderij en er was geen opvolger.
Zij tipten mijn vader en zo kwam hij in Heino
terecht.
Na de middelbare school in Zwolle bezocht
ik de PABO in Steenwijkerwold. Daarna vond
ik een baan in Deest, een dorpje tegen de
Waal geplakt, tussen Nijmegen en Tiel. Daar
leerde ik mijn vrouw kennen, met wie ik in
1988 trouwde. We hebben 2 dochters, die
ondertussen ook hun weg in het leven hebben
gevonden.
Naast het werk als leerkracht vervulde en vervul
ik nog steeds allerlei nevenfuncties in diverse
besturen en werkgroepen en in de parochie
van Deest. Daarnaast schrijf ik 6 x per jaar in
elke editie van DeestNieuws, een lokaal blad
vergelijkbaar met ‘Hej’t al heurd’, een stukje
over de geschiedenis van het dorp.
Kortom: al 65 jaar niet meer in Nieuw
Schoonebeek, maar nog altijd nieuwsgierig hoe
het daar gaat. Je echte wortels verlies je nooit.
Harry Levelink

Binnen staat een carrousel met foto’s van belangrijke gebeurtenissen
van de afgelopen 100 jaar.

erg dankbaar voor. Kadootjes hoeft ze niet per se voor haar verjaardag.
Ze heeft veel liever dat de visite een gift doet aan Kika, Kinderen
Kankervrij.

Mevrouw Voppen heeft een brief ontvangen van de Koning en
Koningin. Een kopie hiervan heeft ze bij zich in haar nieuwe tas.
De burgermeester van Emmen, dhr. Eric van Oosterhout, kwam op
bezoek.
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn geweest. Verder
ook nog vele andere belangstellenden. Hier is mevrouw Voppen heel

In haar appartement staan wel enkele prachtige boeketten bloemen,
die ze heeft gekregen. Daartussen staan twee dozen met allemaal
kaarten die ze heeft gekregen voor haar verjaardag. Het zijn er vast wel
honderd. Mevrouw Voppen gaat ze allemaal lezen, elke dag een aantal.
Ze geniet hier wel van, zoals ze zelf zegt. Het is een onvergetelijke dag
geworden.
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Carmina Burana zingt nog 1 keer!
STATION IK RED MIE WEL
Wij zijn een radio station dat bestaat uit 7
personen en proberen elk jaar een weekend te
draaien in oktober via de FM95,10MHZ. We zijn
hiermee in 2013 begonnen. Eerst in het klein,
vanuit een studio thuis met een klein signaal.
We proberen dit ieder jaar iets groter te doen.
Een aantal jaren, t/m vorig jaar, hebben we
vanuit voormalig Café Bargerveen gedraaid. Dit
jaar hebben we voor het eerst gedraaid vanaf
de Jeugdsoos Rumah Pemuda, vanaf donder-

dag avond tot en met maandag ochtend. Het
was weer als vanouds, vele reacties kwamen
weer binnen op ons muziek programma met
verzoekjes en vele afstandsrapportjes. Ook
de “studio” ofwel de jeugdsoos is dit weekend
weer goed bezocht en we kijken terug op een
geslaagde editie 2022 en volgend jaar zijn we,
als het aan ons ligt, gewoon weer te beluisteren!

Het is erg jammer maar waarheid; Carmina
Burana, het koor dat al 50 jaar bestaat, stopt
ermee. Maar, we gaan nog één keer zingen en
wel in de kerstnacht, 24 december om 22.00 u
in onze kerk.

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
VERGADERING
DORPSBELANGEN

combinatie is van wensen en eisen van zowel de
werkgroep en de gemeente, oftewel; de werkgroep heeft het niet helemaal voor het zeggen.

dagen extra gecontroleerd gaat worden op verlichting. Boete voor bijvoorbeeld geen fietsverlichting voeren is 60 euro.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een keer
een vergadering bijwonen; van harte welkom op
één van de openbare vergaderingen.

Helaas kunnen we nog geen ontwerpen laten zien
of een tijdsplanning geven. Hopelijk in de volgende editie van Hejtalheurd. Maar er wordt aan
gewerkt! Zodra er concrete informatie gegeven
kan worden, wordt er een informatieavond voor
alle belangstellenden georganiseerd.

Tip: doe tijdens de donkere dagen, als je niet
thuis bent, altijd één of meerdere lampen aan in
huis. Ongenode gasten hebben om hun slag te
kunnen slaan sneller interesse in donkere huizen.
Denk hierbij ook aan buitenverlichting. Inbrekers
houden er niet van vol in “the picture” te staan.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om uw vragen en
wensen door te geven. Dat kan via;
nsdorpsbelangen@hotmail.com of u spreekt een
van de leden rechtstreeks aan.

Over het “project Pieper”; er is contact gezocht
met de verkopende makelaar Bentum Dragstra
en helaas is er nog geen nieuws te melden en
wachten we op de projectontwikkelaar.

Schenk ook extra aandacht aan het goed afsluiten
van deuren, ook de schuurdeuren! Meld verdachte situaties altijd bij de politie.

WERKGROEP NIEUWE WIJK

VEILIGHEID BOVEN ALLES.

De vergadering van dorpsbelangen is om en om
besloten en openbaar. De eerstvolgende openbare vergadering is op dinsdagavond 10 januari
2023, 20.00 u in de Dorpshoeve.

Met de projectleider van de gemeente, de
stedenbouwkundig ontwerper van de gemeente
en de leden van de werkgroep wordt er actief
overlegd. De werkgroep bekijkt en beoordeelt
kritisch de voorgelegde tekeningen en deze open aanmerkingen worden meegenomen. Het is
goed om te weten dat het uiteindelijke plan een
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We nodigen u van harte uit om deze dienst
samen met ons te vieren en nog een laatste
keer naar ons te komen luisteren.

(VIA WIJKAGENT MARCEL DE VRIES)

Nu de dagen korter worden, het dus eerder donker is en de regen regelmatig het zicht belemmert is het belangrijk voor iedereen (en dus ook
de jongeren op de fiets naar het sportcomplex
of soos) om te zorgen dat de fiets/ brommer
verlichting goed werkt. Weet dat er in de donkere

Vervolgens vraag ik nogmaals dat, wanneer men
overlast ervaart van het afsteken van zwaar vuurwerk dit altijd te melden bij de politie. Denk aan,
baby’s en jonge kinderen, de ouderen onder ons
en ook zeer zeker de dieren.
In de volgende editie verschijnt een interview
met Marcel de Vries. Wanneer u vragen voor hem
heeft kan dit gemaild worden naar
nsdorpsbelangen@hotmail.com..
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De kantine van de vv Schoonebeek heeft
een flinke metamorfose ondergaan.
Er werd al jarenlang gesproken om de
kantine eens een opfrisbeurt te geven,
maar hoe en wat bleef lange tijd een uitdaging. In 2018 werd een bureau (MBProDesigns) in de hand genomen om
tot een ontwerp te komen. Dit ontwerp
is vervolgens aan een representatieve
groep leden voorgelegd. De feedback en
daarna nog een aantal praktische oplossingen werden verwerkt in het uiteindelijke ontwerp.
Bij de verbouwing van de kantine merkten we eens temeer hoe belangrijk de
inzet van onze leden is. Leden die belangeloos de handen uit de mouwen
staken om de kantine de nodige facelift
te geven. Het geeft een goed gevoel dat
de vereniging altijd weer op deze groep
vrijwilligers kan steunen.

Vernieuwde kantine
v.v. Schoonebeek
12 Hej‘t al heurd

Ook de bar moest er aan geloven. De oude bar ging eruit en
maakte plaats voor een bar met
een moderne uitstraling. Ook
hier hebben we de hulp gekregen van één van onze dorpsgenoten.
Deze zomer werden de nieuwe
meubels geleverd, en dit zorgt
voor een compleet nieuwe uitstraling van de kantine. Er zal de
komende tijd nog wel diverse
keren mee geschoven worden
om zo tot een definitieve en
praktische indeling te komen. De
achterwand werd voorzien van
een fotobehang, en menig lid
heeft zichzelf al ergens teruggevonden op één van de foto’s.

We hebben er voor gekozen om
het bezoeken van de kantine zo
veel mogelijk door te laten gaan.
De verbouwing duurde hierdoor
langer, maar de verbouwing
heeft er niet toe geleid dat de
kantine gesloten moest worden.
En ook de Corona periode heeft
de verbouwing aardig vertraagd.
Maar het resultaat mag er wezen.
Nieuwsgierig hoe de kantine er
nu uit ziet en of je ook ergens op
het fotobehang staat? Loop gerust binnen en neem een kijkje.
Met vriendelijke groet,
Bestuur vv Schoonebeek

Maar ook zonder sponsoren kan de vereniging niet draaien. Zo heeft Kuipers &
Koers Bouw (nu Bouwgroep Emmen) de
bouwmaterialen geleverd voor de verbouw van de kantine en heeft Slomp PVC
vloeren belangeloos een mooie vloer geregeld. Ook de stukadoors in ons dorp
stonden voor ons klaar, zo heeft Stukadoorsbedrijf West stucwerk verricht. Binnen afzienbare tijd waren de muren klaar.
Vervolgens zijn enkele wanden bekleed
in de hal en in de bestuurskamer. Ook is
er een nieuw plafond geïnstalleerd. In dit
plafond zijn verschillende typen lampen
geïnstalleerd die voor elk moment van
de dag voor elke gelegenheid dat licht
geeft wat nodig is. Super de luxe zoals
dat er uit ziet.
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NEPALESE
KOOKWORKSHOPS VOOR
HET GOEDE DOEL..
Monique (Kemme) en ik (Anita Schepers) volgden Jolu Arati al een tijdje op
facebook. Jolu is eigenlijk Jolanda Bijl. Ze woont en werkt in Nepal. In Nepal
heeft ze een kinderhuis opgericht waar op dit moment 15 kinderen wonen die om
verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Ze geeft hen alles wat ze nodig
hebben om uit te groeien tot mooie jong volwassenen die een gouden toekomst
voor zich hebben. Zij doet dit met alle liefde die ze heeft. Echt een roeping die
begonnen is met een droom in 2014.
Eens per jaar komt ze naar haar geboorteland om donaties te verzamelen, want
voor al haar projecten is heel veel geld
nodig. Dit jaar zou ze voor 5 weken samen met Bodrahaj komen. Samen met
Bodrahaj vormen ze het bestuur van het
kinderhuis. Bodrahaj kookt iedere dag en
doet allerhande voorkomende klussen
voor het kinderhuis. Hij is geboren en getogen in Nepal.
Monique en ik hebben daarom in juni al
de handen ineen geslagen en toegezegd
dat we voor het 1e weekend in september
de organisatie van de Nepalese kookworkshops op ons zouden nemen. En zo gezegd zo gedaan. Voor we het wisten was
het zover.
Jolu en Bodrahai zijn door Monique van de
trein gehaald en ze bleven het weekend
bij haar logeren. Monique heeft voor de
zaterdag een veelzijdige dag met diverse
workshops zang, dans, kaartleggingen en
yoga georganiseerd. Bodrahaj heeft de
deelnemers voorzien van Nepalese lunch
hapjes. Dit vond plaats in de dorpshoeve.
Zelf kon ik daar niet bij zijn, maar het was
een super mooie dag.

heerlijke Nepalese gerechten. Eenvoudig
maar heerlijk eten.

een donatie gedaan. Echt een waanzinnig
mooi bedrag!

Jolanda vertelde honderduit over haar
leven en dat van de kinderen in Nepal
en over alles wat met het kinderhuis te
maken heeft. Ook werden er deze dagen
prachtige handgemaakte spullen uit Nepal
verkocht. Een grote volle koffer brachten
ze mee en ging bijna leeg weer mee terug
naar Nepal.

Na het weekend ging het programma
voor Jolu en Bodrahai weer verder. Ze
deden nog meer plaatsen aan als Rotterdam, Schagen, Den Helder, Zoetermeer,
Breda en Tilburg.

We hebben prachtige en onvergetelijke
mooie dagen gehad met veel warme
ontmoetingen met nieuwe en bekende
mensen. Mensen kwamen echt overal
vandaan. Sommigen verbleven zelfs in de
B&B van Riet Veenker. En waar het allemaal om te doen was...we hebben alleen
in het weekend in Nieuw Schoonebeek
maar liefst 2775 euro voor het kinderhuis
bij elkaar gebracht. Ook hebben verschillende vrienden en bekenden die niet
aanwezig konden zijn bij de workshops

Volgend jaar hopen we weer iets dergelijks te organiseren met misschien wat
meer belangstelling uit het dorp. We houden jullie op de hoogte!
Mocht u na het lezen geïnteresseerd zijn
geraakt in het kinderhuis dan kunt u meer
info vinden op
www.nepalichildren.com
Jolu is te volgen op facebook onder Jolu
Arati.
Met vriendelijke groet,
Monique en Anita

Op vrijdagavond en zondag middag heeft
Bodrahai Nepalese kookworkshops gegeven bij mij thuis. Heel gezellig al die mensen druk in je keuken aan het rommelen.
En dan ging het van..Anita heb je dit, heb
je dat. En zo kwamen er allerlei spullen
weer tevoorschijn die ik al tijden niet had
gebruikt. En wat hebben we genoten van
het samen bereiden en opeten van allerlei
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schoentjes reeds zeewaardig. Al snel volgde de
rest van de lammetjes en was het waterpret alom.
Nat tot achter de oren sloften we huiswaarts richting de boerderij.
Die middag gingen we met de bus naar een 55
meter hoge rood/witte gietijzeren vuurtoren in
Hollum voor een bos- en duinwandeling onder
de bezielende leiding van een boswachter van
Staatsbosbeheer. De kinderen weten nu de ins en
outs van het bos en duingebied op Ameland en
konden nog even genieten van het uitzicht boven, na het nemen van de 236 treden!
Vervolgens gingen we lopend naar het einde
van het Tjettepad op het strand van Hollum, om
daar getuige te zijn van het meest spectaculaire
evenement van dit schoolkamp, namelijk de ouderwetse tewaterlating van de paardenreddingsboot…

liefst 160 meter lang. Als slingeraapjes in een
boom, zwierden de kinderen zich naar beneden.
Echter de vrije val van 9 meter hoogte de diepe
afgrond in, was op papier alleen voor de echte
durfal… Nou we kunnen de ouders verzekeren,
die heeft u allemaal in huis… Blindelings sprong
de één na de ander voorover of achterover van
de klimtoren af, volledig vertrouwende op de valgordel… Kortom allemaal kleine waaghalzen (de
begeleiding trouwens ook).
De avond was voor sommige groepen iets minder
van aard… De echte ‘Mollen’ zouden ontmaskerd
worden en voor een aantal was dit een uitermate
diepe teleurstelling, we gaan er maar niet te diep
op in, maar er was één mol, die het spel uitmuntend heeft gespeeld.

Vrijdagochtend was het tijd om de slaapkamers
terug in oude staat te brengen, de bezem erdoor
te halen en ons klaar te maken voor vertrek richting de boot. De terugtocht was winderig en druk
op de boot. Eenmaal in de auto’s gingen de lampjes langzaam uit en ontwaakten de meeste kinderen pas bij terugkomst in Nieuw Schoonebeek.
Al met al een erg leerzame, prachtige mooie
week op het schoolkamp in Ameland. Zowel de
kinderen, de begeleiding als de juffen waren erg
te spreken over het verloop. Namens de 3 vaders
nogmaals dank aan juf Marja en juf Alinda voor
de uitstekende planning en verzorging van deze
week, top gedaan!

Met ongekende snelheid en precisie kwamen 10
stoere paarden aangerend aangesjokt om vervolgens na enige tijd een oude sloep het water in te
trekken. Dit alles binnen ongeveer een uur na vertrek uit het boothuis in het centrum van Hollum.
Kortom als je vroeger een drenkeling was, dan
was je wel blij met die vervelende zwemlessen
watertrappelen. Zo lang als dit spektakel duurde,
zo lang deed de buschauffeur er ook over om ons
terug te vinden, maar we zijn uiteindelijk veilig en
met de magische 24 weer terug op het nest onder de molen gekomen.
Dag 3; de afgelopen nachtrust was wonderwel
langer dan de eerste.

SCHOOLKAMP AMELAND

Groep 7 & 8 Sint Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek
Het was een prachtige nazomerse dinsdagochtend toen de kinderen en ouders
bij de basisschool stonden te popelen om
een weekje op schoolkamp te gaan.
Drie vaders (te weten Heiny, Robert en
Leon) samen met de juffen Alinda en
Marja gingen namelijk met 24 kinderen
van groep 7 en 8 op weg naar het vierde
eiland in de rij TVTAS.
Enkele ouders waren zo lief om (en om
zeker te zijn dat hun kroost de boot zou
halen) ons naar Holwerd te brengen, alwaar de overtocht naar Ameland zou beginnen.
Er stond een licht briesje aan de zonnige
kust en na een korte pauze konden we aan
boord van de Sier.
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Wist u dat de Sier en de Oerd beide vernoemd zijn naar twee oude dorpjes op
Ameland die inmiddels in de zee zijn verdwenen?
Na de overtocht en een korte wandeling
werd de kampeerboerderij De Molenhof
in Nes bereikt en konden de slaapkamers
opnieuw ingericht worden door de 24 Jan
des Bouvrie-tjes.
De eerste dag hebben we ons in en om de
kampeerboerderij vermaakt en ’s avonds
werd de rode draad van de week uitgelegd
door de juffen. In 3 teams werd namelijk de rest van de week “Wie is de Mol”
gespeeld. Enkele spelletjes later werd het
bedtijd en bleef het nog lang onrustig…

De volgende ochtend gingen de drie vaders (na een uitvoerig “Er is er één jarig”
voor Robert) even met de beide klassen
naar het strand. Vooraf werd de eerste rekenles meegegeven door de juffen: “Graag
weer met 24 kinderen heel terug komen”.
Zelf hadden we 10% verlies ingecalculeerd
en afgerond besloten dat 3 minder het
maximum zou zijn. En zoals de Here zijn
kudde leidde werden de kinderen meegenomen naar de Nordseeküste.
In de duinen had één van de vaders nog
een briljante ingeving; “Of we nog hadden moeten zeggen dat ze hun schoenen
uit moesten doen voordat ze in het water
gingen”. Helaas bleef het bij die ingeving
en enkele seconden later waren de eerste

“Fris en fruitig” begonnen we aan de derde dag
van het schoolkamp. Deze dag stond in het teken van educatie en spel. We startten ’s ochtends
met een bezoek aan het Natuurcentrum in Nes.
Dit museum laat zien wat er in en om Ameland
en de Waddenzee zoal leeft, zowel de diversiteit
aan landdieren alsook het onderwaterleven in de
kleine aquaria. Languit lagen de kinderen voor het
enorm grote glas van het Noordzeeaquarium en
buiten waren enkele waterratjes druk in de weer
de waterspeeltuin in haar aloude glorie te “herstellen…”. Hoogtepunt van deze ochtend was tot
slot een uitkijk over Ameland en het water vanuit
het plateau bovenin de toren van het museum.
’s Middags werden de angsten overwonnen in het
klimpark Outdoor Ameland. Na een korte uitleg
en het aantrekken van de veiligheidsgordel zaten
de eerste klimgeitjes al vlot bovenin het parcours.
De hindernissen werden als professionele bergbeklimmers overwonnen en de kinderen zochten
het steeds hogerop. Zelfs de juffen durfden de
touwen als ware bondage-meesteressen te trotseren!
Het parcours op 6 meter hoogte was uiteindelijk
geen enkel probleem voor de meesten en als kers
op de taart eindigde dit in een zip-line van maar
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DAGCENTRUM DE BEEK &
ZORGVOORZIENING DE ZWARTE RACKER
JEU DE BOULES BAAN
Achter de Zwarte Racker is een jeu de boules
baan en die mag door iedereen in het dorp
gebruikt worden. Het is een mooie baan die
we met subsidie hebben kunnen aanleggen.
Als iemand uit het dorp hiervan (met een
groepje mensen) gebruik wil maken dan
mag dit natuurlijk altijd.

Het enige is dat je even aangeeft dat je
komt, zodat er niet twee groepen tegelijk
zijn. Je kunt bellen met de Zwarte Racker
0524749050 voor de ballen en toebehoren.
Een aardige bijkomstigheid is misschien wel
dat de bewoners het erg leuk vinden als er
dorpsbewoners in de tuin komen.

BILJART IN
DAGCENTRUM
DE BEEK

Omdat er in de Beek momenteel veel mannen zijn hebben we een biljart aangeschaft
en die staat er inmiddels. De mannen die in
de Beek komen konden vroeger biljarten van goed tot een klein beetje - en zouden
het nu ook nog wel kunnen maar hebben
een beetje hulp nodig. Het is voor de meeste mannen niet nieuw maar ze hebben het
veelal lang niet gedaan.
Wie wil ze even op weg helpen door een
paar ochtenden helpen om deze mannen
het biljarten weer onder de knie te laten
krijgen? Bellen kun je met Monica van het
secretariaat van de Beek 0524-541418.
Onze cliënten zullen u erg dankbaar zijn.

VOLKSFEEST BIJ
DAGCENTRUM
DE BEEK
De bewoners van de Zwarte Racker hebben erg genoten van het volksfeest, de
mooie optocht, de vele bekenden die
ze gezien hebben, de oliebollen en
het bezoek aan het feest terrein en
de lunch.

VRIJWILLIGERS - ZONDER KUNNEN WE NIET
Net zoals alle andere zorginstellingen kunnen wij ook niet zonder vrijwilligers die in het dagcentrum en zorgcentrum iets extra’s voor de mensen komen doen. Vrijwilligers die het voor de bewoners en cliënten net
een beetje mooier maken, die extra aandacht kunnen geven, of een
cliënt of een bewoner even meenemen voor een ritje op de duo-fiets.
Of vrijwilligers die gewoon in de groep een paar uurtjes helpen met een
extra activiteit: iets moois maken of zingen of iets creatiefs willen doen.

*Mensen die een paar uurtjes per week willen helpen met een activiteit
*Mensen die de cliënten en bewoners mee willen nemen op de
duo-fiets.
*Chauffeurs die de cliënten kunnen halen en brengen
*Mensen die een paar uurtjes per week in de tuin willen helpen; je mag
natuurlijk ook een stukje van de tuin voor je rekening nemen.

Voor onze cliënten en bewoners zijn vrijwilligers heel belangrijk en zij maken het leven echt een beetje mooier. Voor de Beek geldt zelfs dat er
zonder vrijwilligers geen dagcentrum kan bestaan; dat geldt niet alleen
voor de Beek maar ook voor alle andere dagcentra. We zijn al heel erg blij
met de vaste groep vrijwilligers in de Beek, die meehelpen in de groep, de
tuin onderhouden en onze mensen halen en brengen. Dat is geweldig en
daar zijn we zuinig op. Maar we hebben altijd nieuwe vrijwilligers nodig en
daarvoor doen we nu weer een oproep.
We zoeken:

We zorgen goed voor onze vrijwilligers; we gaan jaarlijks een dagje uit, ze krijgen een mooi kerstpakket, bloemen
en een cadeaubon met de verjaardag en soms iets extra’s als
het druk geweest is. We betalen alle onkosten die ze maken.
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We betrekken de vrijwilligers bij ons werk en zij mogen ook meedenken
over wat we gaan doen. We hebben zeer gezellige vergaderingen met
aansluitend een borrel met elkaar.

B R I LJ A N T E N B RU I D S PA A R L E I DA E N H E R M A N P L AT Z E R

‘ N O G S T E E D S B L I J M E T E L K A A R ’.
Enkele weken geleden waren Leida en
Herman Platzer 65 jaar getrouwd. Wat
een prachtige mijlpaal om dit met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
te kunnen vieren. Een diamanten huwelijk van 60 jaar is al reden van heel veel
dankbaarheid, hoe blij moet je dan wel
niet zijn met een briljanten huwelijk?

huwden gemiddeld op 29-jarige leeftijd.
De populairste meisjesnaam in dat jaar
was Maria, de populairste jongensnaam
Johannes.
Die namen vinden we ook in de doopnamen van het bruidspaar terug: Maria
Aleida Lubbers en Johannes Hermanus
Platzer.

Het begon allemaal op woensdag 25
september 1957: een bewolkte dag
met een gemiddelde temperatuur van
10,3 graden en er vielen enkele flinke
buien. Een brood kostte 44 cent, een
ei 18 cent. Er woonden bijna 11 miljoen
mensen in ons land. De dames huwden
gemiddeld op 26-jarige leeftijd en de
mannen hadden iets meer tijd nodig: zij

Na hun huwelijk trokken ze bij de ouders
van Herman in aan de Europaweg 86 in
een prachtige ‘herenhuisachtige’ woning
die helaas in 1970 door brand volledig
werd verwoest.
Om het vak van bakker goed onder
de knie te krijgen ging Herman als
jonge vent naar de bakkersvakschool te
Wageningen. Daarna heeft hij, samen
met Leida, het bedrijf gerund tot aan zijn
pensioengerechtigde leeftijd.
Herman: ‘Toen ik de bakkerij overnam
van mijn vader waren er 7 zelfstandige
bakkers in Nieuw Schoonebeek.
In de loop van de jaren zijn ze allemaal
opgehouden. In 1995 zijn Leida en
ik gestopt met de bakkerij.
Op 65-jarige leeftijd werd het tijd
voor pensioen. Wij hebben ons
getrakteerd op een nieuwe auto.
En dit karretje loopt er na 27
jaar nog steeds. Wij hebben
altijd met z’n tweeën in de
bakkerij gewerkt. In de begin
jaren hadden we vaak hulp
van medewerkers uit Nieuw
Schoonebeek: enkele namen:
Henny Veenker, Hennie Bruning,
Harrie Wehkamp en Willie
Bosman. Ook een geweldige
medewerker was Geert Hendriks,
hij hoorde gewoon bij het gezin.
In de bakkerij zaten altijd dorpsgenoten.
Er stond zelfs een houten bank voor
ze klaar en natuurlijk koffie. Door de
opkomst van de broodverkoop in de
supermarkten werd de omzet kleiner.
We hebben toen een nieuwe formule
bedacht.
We konden op een dag 600 boerencake ’s of 600 kruidkoeken bakken.

Deze werden verder verkocht door
bakkerij Hendriks. Weinig zorgen en het
liep prima.
Daarnaast bleven we vrijdags bakken
voor onze klanten in het dorp. Met veel
plezier maakten we boterkoek, krentenweggen en tulbanden. Gelukkig hadden
we zo een mooie boterham tot aan ons
pensioen.
Ik ben blij dat we geen gedoe hadden
met de hoge energienota zoals nu het
geval is. Wij stookten er heerlijk op los. In
het begin zelfs op takkebos, later op olie
en uiteindelijk op gas.
Onze vier jongens (Ben, Harry, Jos en
Wynand) vonden het heel mooi wat
wij deden, snoepten ook graag van het
gebak, maar kozen allen voor een ander
beroep.
En dat is natuurlijk helemaal goed.
In de jaren 60 hadden wij veel Shetlandpony’s. In de top jaren wel zo’n 25 stuks.
De liefde voor paarden, het fokken en
rijden is overgedragen aan de kinderen,
kleinkinderen en achterkleindochter.
Van hun verhalen en belevenissen, van
de foto’s en filmpjes, genieten wij met
volle teugen.
Nog steeds woont het briljanten
echtpaar op hetzelfde adres. Weliswaar
samen met de jongste zoon Wynand,
maar met een beetje ondersteuning gaat
het nog steeds naar wens. Leida runt
het huishouden en Herman doet nog
veel buitenwerk, inclusief hooien en het
gazon maaien.
Dat hopen ze ook nog een tijdje vol te
houden.
Over vijf jaar kunnen ze 70 jaar getrouwd
zijn. Je weet maar nooit: een platina
huwelijk! Daar wordt helemaal niet over
nagedacht: de huidige mijlpaal is reden
voor dankbaarheid en alle dagen die er
nog bij komen zijn een geschenk.
Dat is hen ook van harte gegund!
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RAMBLE RALLY 2022

ALP D‘HUZES

Elk voorjaar gaan wij (zusjes) naar Sintmaartensvlotbrug. Een paar daagjes samen naar zee: eten, wijntjes, relaxen
of kijken of er nog iets vervangen moet worden in ons vakantiehuisje. Fantaseren over uitbreiding dmv een serre of
overkapping of een nieuwe blokhut aanschaffen. Altijd een dagje IKEA…uren slenteren daar, Alkmaar, Amsterdam.
Dit jaar bedachten we om eens iets anders te
doen. We houden van autorijden, dus kwamen we
terecht bij de Rumble Rally: bestemming onbekend. Bij deze Rally mag je in je eigen auto rijden
en zijn de overnachtingen in een hotel met ontbijt
geregeld. We hebben ons meteen ingeschreven:
Start nummer 50 was erg populair, dus gingen wij
voor 34. Pa’s geboortejaar, want we wilden in zijn
auto gaan. Ook moesten we een teamnaam bedenken. ….De Rozemannegies? Uit de woonkamer
riep Arnold: Annie en Toos! Onze twee tantes; 2
zussen die vaak samen waren : krulspelden zetten,
zwemmen, behangen, sauna, altijd samen. Prachtig. Dat werd hem dus! ‘ Annie en Toos’ .We wisten
niet waar we naar toe gingen met de rally. Pas 1
dag voor vertrek kreeg je de coördinaten waar je
die maandag om 8.00 u. moest starten. Zo spannend!! Wel hadden we post ontvangen met de
autostickers nr. 34 en een T-shirt + de regelementen. We hadden zelf petjes besteld waar we onze
teamnaam en het logo op hadden laten drukken:
“Ga je mee verdwalen? Annie en Toos weten de
weg”.
Schoonzus had aan de binnenkant van het petje
een engeltje geplot en bovenop met knalroze letters NR 34. Dan konden ze met een drone ons
altijd weer vinden. We waren voorbereid! Alleen
werden de benzineprijzen zo hoog dat we besloten om met de hybride Toyota Yaris te gaan.
We wisten nl. wel dat 600 km vanaf Utrecht, als
middelpunt onze start zou zijn. Parijs? Berlijn?
België?. Onbekend!

vandaan?
Zaterdag 14 mei: tekstbericht met de coördinaten
van het startpunt. Stuttgart! Wij zondag de auto
in onderweg naar Stuttgart. CD van ABBA erin
en we hadden (heel lief) van een paar mensen
een pakketje met brood, drinkflesje, chocolade,
marshmallows gekregen voor onderweg. Tijdens
de rit op de autobaan haalde ons ineens een auto
in: een cabrio met hun handen in de lucht en met
een startnummer! Hee ! ook onderweg naar de
rally. Zo komisch! (er haalden ons nog veel meer
in). Aangekomen in Stuttgart bij het hotel werden
we opgewacht door de crew, kregen onze kamersleutel en de parkeerkaart. Perfect geregeld. Geweldige kamers en de hele reis overweldigende
ontbijtbuffetten. Om 21..00u. was de briefing.
Alles werd nog een keer uitgelegd. Hoe gaat het
in zijn werk enz. Per dag kregen we twee routes.
‘s morgens bij vertrek en ‘s middags deel twee
met ook het adres waar we zouden overnachten.
We hadden navigatie mee dus wat zou ons nog
kunnen gebeuren. Dag 1: ontbijt, auto, opdrachten mee en op weg. De opdrachten gingen best
goed, we hadden de helft van wat we moesten
vinden: op de foto met ons erbij op dan natuurlijk.
De weg? Soms was er iets afgesloten en stuitten
we op een heleboel rondrijdende rallybakkies…
Waar nu langs? Soms zagen we uren geen auto
met een rallysticker en vroegen we ons af: gaan
we nog wel goed? Maar zo opeens zien we aan
de overkant van een rotonde een rally voorbij rijden, Hé opgelucht. Of ineens 3 rally’s in de binnenspiegel achter ons. Waar komen die ineens

De berg op ging niet zo snel en bij de haarspeldbochten reden we ook voorzichtig. Per slot van
rekening ging het niet om snelheid of mooie
auto’s . We genoten van ABBA en het uitzicht.
Prachtig hoge bergen met sneeuwtoppen, mooie
stroompjes langs de weg, geweldige meren, bloemen. We waren in Oostenrijk. Naar Salzburg, waar
we uitgeput aankwamen. Het was warm. Lekker
douchen, niet naar de bar van het hotel maar wel
naar bed: nieuwsgierig naar dag 2.
Vroeg wakker, ontbijten (hoef je de hele dag niets
meer, want verbranden deden we niet). We zaten
wel 8 a 10 uur in de auto. Route gehaald. Opdrachten bekeken en op weg met de Yaris. De zon
scheen. We hadden in de gaten dat er veel cabrio’s en Porsches meereden. Zo af en toe lieten
we ze maar voorgaan, wanneer er een file achter
ons reed de berg op.
Vroem vroem en weg waren ze. ‘s Avonds kwamen
we aan in Bratislava/Slowakije. Toch nog even in
de bar geweest. We waren opgemerkt onderweg.
Kijk daar is daar is de Yaris! Wel lollig vonden we.
Slowakije: prachtige grote weilanden, hoog gras,
gele vlakten. Fields of gold. Maar wij zongen
Mama Mia. Glooiende wegen. Toen we in Polen het hotel binnenliepen en goeie dag knikten
kwam er ergens de opmerking: Zijn de zusjes binnen? Stoer hoor! Van de 115 auto’s die meereden
waren er 2 vrouwenteams.
Het was een leuke groep. We hebben veel mensen ontmoet.
Na Polen (het skigebied) reden we naar Tsjechië.
De opdrachten waren niet meer zo belangrijk. We
hadden al zoveel punten laten liggen dat we ons
er niet meer druk over maakten, We genoten gewoon! O ja, 1 keer dachten we dat we 10 punten
gescoord hadden. Het goedkoopst tanken: wij
tankten voor €1.73 Helaas waren er teams die
naar Hongarije gereden waren om voor €1.24 te
tanken.

Donderdag 2 juni 2022 de dag van de Alp d’Huzes. Na 2 jaar uitstel
door het welbekende corona virus kon dit evenement eindelijk doorgang vinden.
De Alpe d’Huzes is een jaarlijks evenement voor KWF Kankerbestrijding dat plaatsvindt op de beroemde Franse berg, de Alpe d’Huez.
Deze berg bestaat uit 21 bochten en heeft een lengte van 14 km met
een gemiddeld stijgingspercentage van 8%. Tijdens deze dag fietsen,
hardlopen of wandelen duizenden mensen tot 6 keer op en af. Naast
de sportieve uitdaging, hebben deze mensen ook het doel zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen om daarmee een bijdrage te leveren aan
onderzoek naar kanker. Een vreselijke ziekte waar helaas nog teveel
mensen dagelijks mee te maken. Zowel zelf, maar ook binnen de directe omgeving. Zo werd mijn oma in 2014 gediagnostiseerd met een
hersentumor, zij overleed in 2015. In 2019 werd er opnieuw bij een
familielid kanker gevonden, dit keer bij mijn neefje Arjen Kocks. Het
bleek om teelbalkanker te gaan. Na adequaat handelen door hemzelf
en doctoren is dit na een operatie gelukkig met een sisser afgelopen
en heeft hij nu halfjaarlijkse controles.
Na een aantal maanden na de operatie kwam Arjen met het idee dat
hij hardlopend mee wilde gaan doen aan de Alp d’Huzes, om geld in te
zamelen zodat het ook voor anderen de kans vergroot om deze ziekte
te overwinnen. Met dat idee in gedachte besloot ik met hem mee te
gaan. Als onderdeel van het Big Challenge team, een team bestaande
uit mensen uit het boerenleven, hebben wij 2 jaar lang geprobeerd om
zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. Dit hebben wij o.a. gedaan
door een paasverloting te houden, met prijzen gesponsord door lokale
ondernemers. Daarnaast hebben wij ook flink moeten trainen om ook
daadwerkelijk de berg hardlopend op te komen. Wekelijks liepen we

samen hard en werden ook meerdere ‘bergen’ in de omgeving aangedaan, bijvoorbeeld de vuilnisbult in Emmen en de Vam-berg in Wijster.
Afgelopen juni was het dan zover, de week van de Alp d’Huzes. Waarop
op de donderdag het belangrijkste evenement plaatsvond. Om 5 uur
‘s morgens werden we beneden aan de voet van de berg afgezet, om
met zijn allen tegelijk te beginnen aan de beklimming. De eerste beklimming, deels in het donker, is extra speciaal door de vele aangestoken kaarsen die er tijdens de weg naar boven staan. Die allemaal staan
voor personen die overleden zijn door kanker. De eerste beklimming
ging vrij vlot en we waren snel boven, na een aanmoediging boven op
de berg door familie en vrienden daalden wij nog een keer af om te
beginnen aan de tweede klim. Ook deze klim werd hardlopend volbracht. Arjen besloot hierna nog een keer af te dalen om de berg voor
een 3e keer op te gaan, dit is hem uiteindelijk ook gelukt. Ik heb helaas
na 2 keer verstek moeten laten gaan met kramp in beide benen.
Na afloop werd er tijdens een groot feest bekend gemaakt hoeveel
sponsorgeld er tijdens deze editie is verzameld. Het bleek om een
bedrag te gaan van ruim €16.000.000.- waarvan ruim €16.000.- opgehaald door Arjen en ik.
Wij willen iedereen die ons hebben gesponsord op deze manier nogmaals bedanken. Mede door zowel jullie aanmoediging als financiële
steun hebben wij zo’n groot bedrag kunnen ophalen. En hopelijk kan
dit mensen helpen deze verschrikkelijke ziekte te overleven.
Nogmaals dank!!
Rob Koers en Arjen Kocks

Laatste avond. De gezelligste: ff doorzetten. Wat
later naar bed. Wat langer opblijven. De dagen
doorspreken, leuke verhalen vertellen en horen
van anderen. Gelachen en afscheid genomen.
Morgen vanaf Dresden waar we op dat moment
waren naar huis. In 1 keer goed gereden. Niet verdwalen met de dames in de Yaris.
Groetjes Annie en Toos
Ps : We zijn alweer aan het sparen
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60 JARIG JUBILEUM
VAN ONZE
VRIENDENGROEP
1962 – 2022
In de jaren zestig kwamen we elkaar tegen vanuit
alle windrichtingen van het dorp. We troffen
elkaar in de kerk of op het voetbalveld. Het was
wel duidelijk waar onze voorkeur naar uitging.
We speelden allen of in het 1e of 2e team of we
zetten daar onze andere talenten in. Wel was het
duidelijk dat Voetbal Vereniging Schoonebeek
een bindende factor was. Logisch dat daar ook de
kantine bij hoorde. Ja toch?
In het weekend werd er een wedstrijd gespeeld,
maar ook door de week vonden wij elkaar tijdens
de trainingen en het nabespreken bij Steffens Jan,
ook dat was heel logisch, want de tactiek moest
ook even beklonken worden.
Langzaam maar zeker werden we een groep van
9 mannen die lief en leed met elkaar deelden.
We waren actief bij de voetbal, maar ook troffen

we elkaar graag bij bovengenoemd café. We kwamen daar samen op de dansavond en er kwam
wat vrouwelijk schoon bij, waar we natuurlijk niet
ongevoelig voor waren. Het vrouwelijk schoon
zag onze groep natuurlijk ook en zo ontstonden de eerste verkeringen, die later uitbloeiden
tot een relatie en huwelijk. Het was gezellig en
iedereen keek uit naar de dansavonden. Het was
een heel mooie tijd.
De meesten van ons bleven wonen in
Nieuw-Schoonebeek, dus we bleven elkaar op het
voetbalveld ontmoeten, maar hadden ook andere
bezigheden en een gezin waar onze aanwezigheid van waarde was.
Begin jaren tachtig kwamen we op het idee om
een “Kameradendag” te organiseren. We stapten
met z’n allen op de fiets, namen eten en drinken
mee en hadden het weer gezellig als vanouds.
Ons vrouwelijk schoon was natuurlijk ook
aanwezig. We bleven op deze manier op de
hoogte van het wel en wee van elkaar. Onze
groep bleef elkaar steeds weer opzoeken. In
2002 werd zelfs een dag extra toegevoegd.
We vonden dat het ook gezellig zou zijn als we

#3 Georg Scherpen. (G. zoon) | #4 H.Striper. (oost) | #5 Jan Blaauwgeers. | #6 H.Bruning.
#7 H Swieters | #8 B .Buter. | #9 Georg Scherpen . (H .zoon) | #10 Hein Schepers. | #11 Henk Heynen.

het Nieuwjaar in zouden luiden met een borrel
en een heerlijke hap. Dat doen we nu nog steeds.
We verheugen ons erop om met elkaar te klinken
op onze vriendschap en dat we hopen dat ons
weer een goed jaar te wachten staat.
Dit doen we tot op de dag van vandaag. Helaas
zijn er 3 van onze vrienden overleden.
Zolang het mogelijk is zullen wij elkaar blijven
zien en blijven we bijkletsen. We zijn nu 60 jaar
een groep en we hebben aan 60 jaar herinneringen, hoe het leven is gegaan en waar we nu in
ons leven staan.
Dankbaar voor zoveel gezelligheid. Het lijkt soms
zo normaal om vrienden te hebben. Het lijkt
soms zo gewoontjes om een borreltje te drinken
of een fietstocht te maken, maar het is terugkijkend van enorme waarde geweest.
Het zijn dierbare herinneringen.

OPROEP DORPSHOEVE

10 december willen we in de Dorpshoeve een kerstmarkt organiseren samen met een winterwandeling.
De winterwandeling is in samenwerking met o.a De
Olieveldruiters en Museum Janning.
Wij vragen standhouders voor de markt in en om de
Dorpshoeve. De tijden zijn van 14.00-18.00 uur. Je
kunt je hiervoor aanmelden via onze mail dorpshoeve@nieuwschoonebeek.com. De kosten zijn
€5.00 per sta plaats (incl. 2x consumptie koffie/thee)
er zijn bij ons gewone tafels aanwezig van 1.60 x0.80
cm maar je eigen kraam/tafel mag je natuurlijk ook
meenemen. Let wel op VOL=VOL
Dit jaar staat ook weer een “Wensboom” voor de
Dorpshoeve. Voor €1,00 kun je een lamp halen tijdens de kerstmarkt, waarop je een persoonlijke wens
kunt schrijven. Vanaf 17.00 uur gaat de wensboom
aan en kun je je lamp brengen/in de boom hangen.
We hopen op veel deelname, bezoekers en natuurlijk
gezelligheid

FIETSTOCHT HISTORISCHE
VERENIGING
Vrijdag 1 juli was het weer zover! De fietstocht
met de historische vereniging stond op het
programma.

NOORWEGEN: HET NIEUWE GARDAMEER!
Opvallend veel Nieuw-Schoonebekers
hebben hun vakantie dit jaar doorgebracht in Noorwegen. En dat is niet
vreemd!
Sinds dit jaar is het namelijk mogelijk om vanaf de Eemshaven met de
veerboot naar Noorwegen te varen.
Daarmee is Noorwegen makkelijk
bereikbaar geworden en lijkt het, het
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Gardameer voor hipsters, gezinnen,
tuinkabouters en 60+ers te worden.
Lekker doen alsof je je helemaal onderdompelt in de natuur terwijl stiekem
alles op de achtergrond goed geregeld
is. Onbezorgd Oer!
Een reis naar Noorwegen is zeer
populair. En terecht, het land is ongekend ruig en divers. Het heeft talloze

bezienswaardigheden zoals fjorden,
bergen, watervallen en veel wilde dieren als eland, muskusos, rendier, talloze
walvissen en veel meer. Daarnaast is het
een paradijs voor wandelaars.
De nieuwe veerdienst is voor passagiers, maar ook voor auto’s, vrachtwagens, campers en caravans.

Groep 8, de juffen, Toon, Andre, Jan en Harry
zijn ’s morgens om 8:45 uur op de fiets gestapt.
Onze eerste stopplek was bij Kerkhof Buter. We
hebben daar uitleg gehad over hoe dit tot stand
is gekomen. Ook heeft Jan ons iets verteld over
uilen die in Nieuw-Schoonebeek voorkomen.
Daarna zijn we doorgefietst naar het Bargerveen.
Hier werd uitgelegd waar de grens stenen en
concessiepalen voor dienen.
Onze volgende stop was bij de boerderij van
Staatsbosbeheer in Zwartemeer. Hier hebben

we onder leiding van 2 mensen van Staatsbosbeheer een wandeling gemaakt door een
beschermd stuk natuur. De kinderen mochten
met schepnetjes waterbeestjes vangen en
met verrekijkers de omgeving verkennen. Ook
hebben we veel planten, insecten en bloemen
bekeken.
Daarna hebben we in de tuin van de boerderij
een broodje gegeten en wat gedronken.
Door het Bargerveen zijn we terug naar
Weiteveen gefietst. Hier hebben we samen
nog een ijsje gegeten en zijn daarna terug naar
school gefietst.
Het was een leuke, gezellige en leerzame dag!
Groet groep 8 en de juffen
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ACTIVITEITENKALENDER
05 NOVEMBER 2022
ROCK AN DE GRUPPE
ZIGGY POP & SKIK TRIBUTE

10 JANUARI 2023
VERGADERING
DORPSBELANGEN

12 NOVEMBER 2022
RUMAH PEMUDA
BUSREIS

17+18 MAART 2023
TONEEL: OES KLUPPIE

22 NOVEMBER 2022
SENIOREN VERENIGING
MIDWINTERHOORN + BINGO
03 DECEMBER 2022
RUMAH PEMUDA
SINTERKLAAS PARTY
13 DECEMBER 2022
SENIOREN VERENIGING
KERSTMIDDAG

9 SEPTEMBER 2023
GARAGEVERKOOP

INZENDINGEN VOOR
DE KALENDER KUNNEN
GEMAILD WORDEN NAAR:
HEJTALHEURD@LIVE.NL

G A R A G E V E R K O O P
Na een drukke periode door het Volksfeest
was er ook nog even tijd om wat spullen op
te ruimen en tot rust te komen. De garageverkoop viel nog in de vakantieperiode en
hierdoor konden sommigen niet deelnemen.
Wij proberen rekening te houden met
allerlei festiviteiten. Toch hadden zich
weer veel mensen opgegeven voor de
inmiddels bekende garageverkoop in
Nieuw-Schoonebeek.

Voor veel mensen is het zeker de moeite
waard geweest.
Wij willen iedereen bedanken voor de
deelname en hopen dat iedereen een
leuke, gezellige dag heeft gehad.
Wij hopen dat jullie volgend jaar op 9
september 2023 weer meedoen.
Hebben jullie leuke ideeën laat het ons
weten! Groetjes Jacquelien Stam en
Sabine Striper
garageverkoopnws@gmail.com

NIEUWS VAN OES KLUPPIE
Sinds enkele weken is de
kersverse toneelploeg weer aan
het repeteren voor een mooi
toneelstuk .Een stuk vol met
suggestieve situaties, misverstanden en versprekingen.

Nu al rollen de kolderieke hilarische momenten over de vloer.
Dat belooft wat als de typetjes
door de enthousiaste spelers
nog wat verder uitgediept worden. Nog 5 maanden, 17 en 18
maart 2023 is het eindelijk zover.
Wij kunnen nauwelijks wachten!

Hej 't al heurd...

Bennie viert nog volksfeest

IK WIL WEL ZO'N HOUTEN DIER...
OF EEN SMILEY... ONDER EEN PARAPLUU...
OF EUH...

DAN LIEVER
EEN MARMOTJE
VOOR GERRIE

OEF! IK ZAL 'NS KIJKEN

Bennie & Ellie
IK HEB
ER EEN!

MARMOTJE !
ZEI IK

OF ER NOG
EENTJE IS

