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Van mijn vader leerde ik dat wat vanzelf komt, ook vanzelf 
weer overgaat: “‘t Zal wel koel’n zonder bloazen” zei hij dan. 
Dat gaat echter niet altijd op en daardoor ben ik wel eens te 
nonchalant geweest met de gezondheid van de kinderen. Zij 
zeggen zelf wel eens uit de gein dat ik ze in hun jeugd zwaar 
heb verwaarloosd en dat het een wonder is dat ze allemaal 
nog in leven zijn. Gelukkig kende dokter Engberts zijn pap-
penheimers en als hij het niet vertrouwde, stond hij wel eens 
onverwachts bij ons in de keuken om te kijken wat aan de 
hand was. Of hij belde me op en vroeg hoe het er thuis voor 
stond, met name als ik op eigen initiatief een eenvoudig pil-
letje of drankje bij de apotheek had opgehaald.

We hebben één zoon, Maarten, waarvan ik stiekem wel eens 
denk dat hij een maandagmorgenproduct is. Met hem was na-
melijk altijd wat aan de hand! “Mijn moeder heeft me vroeger 
bijna dood laten gaan, ze wilde me niet naar het ziekenhuis 
brengen en liet me bijna uitdrogen!”, dat vertelt hij altijd aan 
iedereen die het wil horen. Hij vertelt dat om mij op stang te 
jagen, maar ik word er niet koud of warm van, want natuurlijk 
ligt het verhaal héééél anders. Als baby huilde hij heel veel en 
ik dacht dat het door z’n tandjes kwam. Hij had best veel pijn 
en kon daarom niet zo goed drinken en eten, maar in mijn 
denkwereld ging dat natuurlijk vanzelf wel weer over. Totdat 
wijkzuster Beerling toevallig/expres langs kwam en hem linea 
recta naar het ziekenhuis stuurde. In het ziekenhuis vermoed-
den ze dat het een hersenvliesontsteking was. Gelukkig bleek 
het dat niet te zijn, slechts een gemene, te lang sluimerende, 
oorontsteking, en knapte hij daar na een paar weken op. Zo zie 
je maar, “een boom valt ook niet direct om bij de eerste slag”.

Niet veel later kreeg hij ook nog behoorlijk veel last van 
poeperij, koorts en ijlde hij. Nadat ik zelf weer voor thuisdokter 
had gespeeld en op eigen initiatief met een alternatief kuurtje 
had geëxperimenteerd, kwam dokter Engberts zelf ook even 
kijken. Het bleek dat hij een of ander vreemde tropische ziekte 
had. De vraag was of we de afgelopen maanden in Afrika 
waren geweest met hem. Klonk best leuk, maar zo’n vakantie-
reisje zat er natuurlijk niet in bij ons. Het enige tropische bij 
ons waren bananen en sinaasappels. En daar was de oorzaak 
waarschijnlijk mee naar Nederland gekomen. Jaren later, hij 
was al een slungel van een jaar of 18, kwam hij eens bij me 
en zei dat het pijn deed als hij op zijn onderbuik drukte. “Dan 
moet je daar niet drukken”, antwoordde ik laconiek op zijn me-
dedeling, ging verder met de orde van de dag en hiermee was 
voor mij de kous af. Een paar maanden later lag hij echter in 
Denemarken op de IC in het ziekenhuis met een grote tumor 
(gelukkig goedaardig).

Gelukkig was Maarten niet mijn enige zorgenkindje. Onze 
Wouter kreeg op 15-jarige leeftijd keelontsteking en daarna 
een snel groeiend gezwel in zijn keel. Het leek net alsof hij 
een flinke gehaktbal had ingeslikt, dat halverwege bleef steken 

en wat uit leek te groeien tot formaat voetbal. Hij moest met 
spoed geopereerd worden. Toen de arts ons belde met de 
uitslag en vertelde dat het een moeilijke operatie was geweest 
maar dat alles goed was gegaan antwoordde ik: “Tja, daar was 
ik ook wel van uitgegaan, in 99% van de gevallen gaat het 
toch ook goed?”. De arts reageerde daar dan weer behoorlijk 
geschokt op: ”Maar mevrouwtje toch, daar kunt u niet zomaar 
van uitgaan!”. Dat “mevrouwtje” schoot bij mij echt in het 
verkeerde keelgat, pedant doktertje! En ik had toch gelijk, het 
was toch goed gegaan of niet dan?
 
Ook de andere zonen pakten we niet met fluwelen hand-
schoenen aan. Gewoon naar school als ze zich een beetje 
ziek voelden. Want zolang je nog niet met een been in het 
graf staat hoef je niet thuis te blijven. Op school is genoeg 
afleiding en ben je zo weer beter. Eventueel nog een para-
cetamolletje mee en dan gaat het wel over. En als het toch 
niet lukte om ze naar school te krijgen, terwijl ik vermoedde 
dat het aanstelleritus was, dan mochten ze in de slaapzak in 
de woonkamer op de bank liggen. Ik zette de verwarming 
op 15 graden (goed als je koorts hebt) en verwende ze met 
een glaasje water met een droge beschuit, want ook de maag 
moet tot rust komen. En nee, de tv, radio of playstation mocht 
niet aan, geluid is niet goed voor je hoofd. Ach, en wat jam-
mer dat we ‘s avonds toevallig zijn lievelingskostje aten terwijl 
hij een droge boterham kreeg voorgeschoteld. Wonderbaarlijk 
hoe snel ze dan weer genezen waren.

Achteraf spijt het me wel (een beetje), dat ik ze nooit eens een 
spijbeldagje heb gegund. Hen kennende denk ik dat ze daar 
geen misbruik van hadden gemaakt. Ook nu ze volwassen 
zijn hebben ze nooit last van hypochondrie. Als ik er 
zo op terugkijk heb ik wel één ding hiervan geleerd; 
Wees blij met je gezondheid, maak geen misbruik 
en wees er zuinig op en vooral; “hou de roepert 
en de poepert open, dan kan de dokter naar de 
duivel lopen!”

C O L U M N

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.

Kopij dient volgens de opgestelde specificaties aangele-
verd 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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Voor mij was het uiteraard wel bekend wat toneel 
is. Mijn opa, Herman Assen, heeft vaak meege-
daan bij de toneeluitvoeringen van “Oes Kluppie”.
Toen al kwam ik regelmatig kijken bij de uitvoerin-
gen van de toneelstukken. Vooral de humor in de 
verschillende stukken sprak mij erg aan. Dus toen 
de vraag kwam of toneel spelen iets voor mij zou 
zijn, hoefde ik niet lang te twijfelen. 
Het bestuur heeft ook dit keer een erg leuk to-
neelstuk uitgezocht. Bij de bekendmaking van het 
toneelstuk, tijdens de eerste vergadering, kwam ik 
er achter dat de rol die mij werd toebedeeld, mij 
erg goed past. Dit draagt uiteraard bij aan het ver-
trouwen om dit personage goed neer te zetten. 
Kort na de eerste vergadering zijn we begonnen 
met het lezen van de tekst, dit verliep eigenlijk di-
rect vrij goed. Na de tekst een aantal keren samen 
gelezen te hebben zijn we begonnen met het 
spelen van het toneelstuk, eerst met boekje en 
later zonder. Hierbij werd mij snel duidelijk dat je 
eigenlijk pas goed kan spelen als je de tekst goed 
kent. Door het stuk vaak te spelen raken we steeds 
beter op elkaar ingespeeld en gaat het steeds be-
ter lopen. Nu we sinds kort terecht kunnen op het 
podium in De Dorpshoeve kunnen we de laatste 
puntjes op de i zetten en ons optimaal voorbe-
reiden op de voorstellingen van het toneelstuk.
Ik kijk er naar uit om jullie te zien 17 en 18 Maart.
Wouter Anbergen

Vroeger speelde mijn moeder mee bij de toneel-
vereniging en dat vond ik altijd geweldig om te 
zien. Zelf was ik van kleins af aan ook altijd wel 
bezig met toneel spelen en theater. Mijn plan was 
dan ook om me aan te melden als speler, zodra 
ik hier de leeftijd voor had. Dit duurde echter wat 
langer, omdat de toneelvereniging een aantal 
jaren stilgelegen heeft. Toen ik de oproep voor 
nieuwe spelers voorbij zag komen in Hej’talheurd 
twijfelde ik dan ook geen moment! 
Ik ervaar het zelf als een heel gezellig groepje 
met sterke spelers, waarbij het toneelspelen met 
plezier op de eerste plek komt. Het aankomende 

toneelstuk is behoorlijk chaotisch, dus 
het is goed dat we een hechte groep 
zijn die elkaar er doorheen helpt om 
er een prachtig eindresultaat uit te 
halen. Ik kan dan ook met zekerheid 
zeggen dat ik nog jaren betrokken blijf 
bij Oes Kluppie!
Erik Brockman

Begin vorig jaar werd er aan mij ge-
vraagd of ik bij toneelvereniging “Oes 
Kluppie” wilde komen. In maart 2022 
was er een kennismakingsavond in de 
Dorpshoeve. Ik ging er naartoe en de 
sfeer was gelijk goed. Voor mij waren 
er aardig wat bekende gezichten. Ie-

dereen stelde zich eerst voor en Marinus Wendker 
vroeg of men ook toneelervaring had? Voor mij 
zou het de 1e keer zijn.
Welk toneelstuk er gespeeld zou gaan worden dat 
moest nog worden uitgezocht. Op 7 september 
2022, werden de rollen verdeeld. Helaas was ik er 
toen niet bij vanwege griep, maar ik kreeg toch 
een mooie rol. Op 14 september begonnen we 
met de repetities. Het was; je tekst zittend uit het 
boekje lezen. Eerst het eerste bedrijf, pauze, nog 
een keer het eerste bedrijf. Ik vond het al heel 
goed gaan en iedereen heeft er heel veel zin in.
We hebben heel veel gelachen om onze fouten.
Met mijn buurvrouw heb ik afgesproken, dat we 
om de beurt met elkaar meerijden. De anderen 
rijden ook samen naar de repetities. Bij ziekte of 
vakantie van een of twee toneelspelers werden de 
rollen door invallers gespeeld. Dat was soms best 
komisch, als een vrouwelijke rol door een man-
nelijke invaller gespeeld werd. Thuis repeteerde ik 
met mijn vrouw, die de zin voor mijn tekst oplas. 
Vanaf februari 2023 zijn we aan het oefenen met 
de decorstukken op het toneel. Het hele toneel-
stuk gaat nu uit ons hoofd. Het is een heel gezel-
lig Kluppie bij elkaar.
Wil van der Meer

Er kwam op Facebook een bericht voorbij dat to-
neelvereniging “Oes Kluppie” nieuwe toneelspe-
lers zocht. Het heeft mij altijd al leuk geleken om 
in een toneelstuk verschillende typetjes te mogen 
spelen, dus heb mij aangemeld. Na een 1e verga-
dering zijn we in september gestart met de repe-
tities. We hebben een leuke en gezellige groep 
mensen die op dit moment 2 keer in de week bij 
elkaar komen om te repeteren. Er wordt veel ge-
lachen en ik kan niet wachten tot de uitvoering.
Danielle Juurlink

Ik ben bij toneel gegaan, omdat ik hier net ben 
komen wonen. Om zo mensen te leren kennen 
uit het dorp. Naast deze reden vind ik het natuur-

lijk super leuk om toneel te spelen. De gezellige 
avonden tijdens de repetities, om dan uiteindelijk 
je rol te kunnen uitvoeren tijdens de toneelvoor-
stelling. We hebben een leuke club bij elkaar. Veel 
nieuwe spelers en wat ouderen waar je dan weer 
veel tips van krijgt om je rol zo goed mogelijk te 
kunnen spelen. Ik kijk er naar uit om de toneel 
uitvoering te gaan spelen. 
Marieke Koers 

Ik vind het vooral leuk dat we weer begonnen 
zijn. Dat we eindelijk een geschikte locatie heb-
ben gevonden om de toneeluitvoering te kunnen 
laten zien. Wat ook geweldig mooi is, er hebben 
zich 8 nieuwe spelers bij onze toneelclub gemeld. 
Roos van der Weide, Zoey Knegt, Danielle Juurlink, 
Marieke Koers, Wil van der Meer, Erik Brockman, 
Wouter Anbergen en Geert Hendrik Niers moch-
ten wij van harte welkom heten. Vanuit het ver-
leden doen 2 oud spelers ook weer mee, Marian 
Herbers en Herma Brockman. Herma is nu de 
regisseur en souffleur. Het was wel even wennen 
op de nieuwe locatie, De Dorpshoeve. Vooral ook 
omdat we nu te maken hebben met de planning 
van De Dorpshoeve en de soos. Maar het gaat 
voorspoedig. We zijn bezig met de opbouw.  De 
nieuwe spelers doen het ook erg goed en we 
hebben de grootste lol tijdens de repetities.
We zien uit naar de uitvoering. Tot die tijd zijn we 
nog wel even druk met de voorbereidingen, maar 
iedereen draagt zijn steentje bij. We hebben weer 
een mooi “kluppie” bij mekaar….….Oes Kluppie.
Marinus Wendker

Jaren geleden, ik dacht 1997, ben ik gevraagd om 
mee te spelen bij toneelvereniging “Oes Kluppie 
“. Dit vond ik heel erg leuk en heb dan ook een 
aantal jaren met veel plezier mee mogen spelen. 
Helaas werd het steeds moeilijker te combineren 
met mijn drukke baan en gezin. Daarom ben ik op 
een gegeven moment gestopt.
Toch miste ik het toneelspelen wel en bleef het 
altijd een beetje kriebelen om weer te gaan be-
ginnen. Toen de oproep verscheen voor nieuwe 
spelers bij toneelvereniging  ”Oes Kluppie“, heb ik 
mij gelijk aangemeld om weer mee te doen. 
Deze keer heb ik echter geen rol, maar ben ik ge-
vraagd voor de regie en het souffleren van het 
toneelstuk. Een hele andere taak, soms best wel 
moeilijk, aangezien ik daar geen ervaring mee 
heb. Gelukkig kan ik terugvallen op de ‘oude gar-
de’ en inmiddels gestopte spelers, waardoor we 
er een fantastisch leuk toneelstuk van weten te 
maken!  Kom vooral allemaal kijken 17 of 18 maart!
Groetjes Herma Brockman 

Het is eindelijk zover; we kunnen weer gaan genieten van het toneelspel van de toneelspelers van “Oes Kluppie”.  Na meerdere jaren 
stil te hebben gestaan was er op 17 en 18 maart 2023 een toneeluitvoering in De Dorpshoeve te Nieuw Schoonebeek.
Er hebben zich meerdere nieuwe spelers aangemeld bij “Oes Kluppie”. Ze vertellen zelf hoe hun ervaringen zijn bij het toneel.

TONEELVERENIGING OES KLUPPIE

Het is zaterdag 17 december 2022. We maken 
ons op voor het jaarlijkse kerstfeest. De familie 
wordt steeds groter. Dit jaar wijken we uit naar 
de Dorpshoeve. “Wat een toplocatie als je met 
zovelen bent, vooral de keuken valt erg in de 
smaak!” Al de gerechten zijn goed voorbereid 
en het jaarlijkse kerstdiner is wederom een groot 
succes. Heerlijk met z’n allen aan één grote tafel. 
“Een dampende soep, een zware witlofsalade, 
een rode kool met haas uit moeders heilige 
kookboek. Veel aardappeleters met overheerlijke 
jus en tot slotte een ijskoud toetje, dat overscha-
duwd wordt door
verhalen van toen en nu!

Dit jaar hebben we als uitje voor de jeugd een 
bezoek aan de oude pastorie waarin zij zich op-
maken voor een ware strijd in de escaperoom, 
waar ze proberen de Da Vinci Code te kraken om 
uiteindelijk de Heilige Graal te vinden. Met deze 
vondst is het eeuwige leven gewaarborgd en wie 

wil dat nou niet!
Dan zijn de senioren aan de beurt om een bezoek 
te brengen aan Museum Janning. Een priester en 
zondagskunstenaar die met de schilderijen die hij 
maakte geld verdiende om een prachtige kunst-
collectie aan te leggen. We trekken onze jassen 
aan, het is koud en guur. Om precies te zijn -8
graden. De wind beukt tegen de zware takken 
van de eikenbomen op de Beekweg. We gaan 
echter rechtsaf richting de oude pastorie. De 
kerktoren slaat 20.00 uur en heet ons welkom. 
Nog altijd trots op zijn sobere Neo -Romaanse 
stijl. We worden binnengelaten in de oude keu-
ken die warm is en een warm welkom volgt van 
de beheerders van het museum. Gepassioneerd 
geven ze een uitleg over de geschiedenis van de 
Rooms Katholieke Kerk in Nieuw Schoonebeek, 
het levenswerk van Pastoor Janning, de toren uit 
1855 ooit geschilderd door Vincent van Gogh in 
zijn schilderij ’Landschap in de
schemering’.

Voor sommige oud misdienaars is het een oh ja 
effect. Vroeger kwamen ze hier alleen om het 
Sinterklaasfeest te vieren met warme chocolade. 
Dan mogen we het museum naar binnen. Het 
is overweldigend, prachtig houtsnijwerk uit een 
oude kerk uit het Harz gebergte in Duitsland, 
glas in lood ramen uit de oude kerk, relieken van 
Crispianus, levensgrote foto’s uit de collectie van 
Meester Schreur. We vergapen ons aan de vele 
indrukken. Totdat één van mijn broers zei: “Ach-
ter deze kast zat vroeger een deur die ging naar 
het oude gedeelte van de kerk! We keken elkaar 
aan……, de kast werd iets opzij geduwd. Een oude 
Bentheimer zandsteen tegel bedolven onder een 
dikke laag stof werd zichtbaar. We veegden het 
stof eraf en de volgende tekst kwam in beeld: 
“AMOR VINCIT OMNIA”

   wordt vervolgd

17 DECEMBER 2022

U ziet vast wel eens in de krant een vervolgverhaal staan, een zogenaamd feuilleton. Vanaf deze editie kunt u het ook in 
Hejtalheurd lezen. Wordt het een spannend verhaal, ontroerend, humoristisch? Geen mens die het weet, behalve de volgende 
schrijver natuurlijk. Allemaal dorpsgenoten die ons meenemen in hun fantasie en er hun eigen draai aangeven. Er een mooi 
verhaal van maken waardoor we haast niet kunnen wachten op de nieuwe editie van hejtalheurd omdat we zo nieuwsgierig zijn.
Hier leest u  het eerste deel.
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Jazeker, sinds 2015 geeft Lydia line danslessen 
in Nieuw Schoonebeek. Ze doet dit samen met 
Richard. Daarvoor hebben ze een heel mooie 
saloon met een grote dansvloer gebouwd in de 
stal bij hun huis aan de Europaweg 217.

Wij, 4 dames uit Nieuw Schoonebeek, dansen 
daar. Maar dat doen we niet alleen. Het is een 
heel internationaal gezelschap wat zich daar 

verzameld. Niet alleen uit heel Drenthe, maar 
ook uit Overijssel en uit Duitsland komen er 
mensen om lessen te volgen en te dansen. En 
dat maakt het mede zo leuk om te doen.
De lessen duren ongeveer 1,5 uur. We dansen 
voornamelijk op countrymuziek. En we kunnen 
je vertellen, het is zeer intensief. Het zweet komt 
goed los en het is een goede workout voor je 
hele lijf. We zijn meestal met 16 mensen in een 
groep aan het lessen. En als je dan eindelijk zo’n 
dans onder de knie hebt, en je ziet 16 mensen 
samen dansen, ben je reuzetrots.

Wat....line dansen in Nieuw Schoonebeek
......echt waar? Maar er is ook tijd om gezellig met elkaar koffie te 

drinken. En regelmatig zijn er dansfeesten waar je 
naar toe kunt gaan.

Als je nog steeds denkt dat line dansen oubollig is, 
dagen we je uit om een keer een les mee te komen 
doen. De leeftijd in de groep varieert van 21 tot 
70+ jaar. En als je enthousiast bent geworden door 
ons verhaal, ben je natuurlijk helemaal welkom.

groetjes, Erica, Jeannette, Gea, Annette

Sinds twee jaar woont dit gezin in Nieuw 
Schoonebeek en ze reageerden direct 
enthousiast toen Hejtalheurd hen vroeg om 
zich voor te stellen. Voordat ze in Nieuw 
Schoonebeek zijn komen wonen woonden 
ze in Almere, waar Xander geboren is. Dawid 
en Monika komen oorspronkelijk uit Polen. Ze 
kenden elkaar al van de basisschool. Dawid 
heeft in zijn jeugdjaren een aantal jaren in 
Nederland gewoond waardoor ze geen contact 
meer hadden,  maar keerde op zijn 18 e weer 
terug naar Polen. Monika werkte die dag voor 
het eerst in een kroeg en haar eerste klant 
was.... Dawid, die net weer terug was in Polen. 
Een romantische start van een relatie. Vanuit 
Polen zijn ze naar Nederland gekomen om hier 
samen verder te gaan.

Dawid is ICT’er en werkt vanuit 
huis, Monika werkt in de zorg. Ze 
heeft gezondheidswetenschappen 
aan de Poolse universiteit 
gestudeerd, maar omdat het lastig 
is om in Nederland het diploma 
geregistreerd te krijgen is ze “in 
de zorg” aan het werk gegaan. In 
Almere heeft ze jarenlange een 
patiënt verzorgd (uit Drenthe!, 
hoe toevallig) waarmee ze haar 
Nederlands kon oefenen. Xander 
gaat naar de Gerardus Majella 
school en vindt het daar erg leuk, 
ook omdat hij met veel vriendjes 
kan spelen. 

Na een aantal jaren in het 
te drukke Almere gewoond 
te hebben besloten ze op 
zoek te gaan naar een huis 
“ergens in het oosten van 
Nederland”. Met een aantal 
adressen op zak stapten ze 
in de auto om verschillende 
huizen te bezichtigen. 
In de Huurdemanlaan 
aangekomen vroeg Monika, 
vlak nadat ze uitgestapt 
waren aan Dawid;
“Dawid hoor je dat?”
“Wat moet ik horen? Ik hoor 
niks”, was zijn antwoord.
“Precies, helemaal niks! Geen 
alarm, geen toeterende 
auto’s, geen bussen, 

helemaal niets, alleen de rust!”
Dat was hun eerste positieve indruk en ook het 
huis beviel hen onmiddellijk. Ze hadden nog 
meer adressen, maar die hebben ze niet eens 
bezocht. Zo overtuigd waren ze van een juiste 
keuze voor dit huis.

Op de vraag waarom ze toch vanuit “het 
westen’ hier willen wonen geven ze als 
antwoord dat het niet alleen om de rust is, 
maar dat ze nu merken dat de mensen hier 
met elkaar leven. Dat hebben ze speciaal 
gemerkt rondom de actie voor de goederen 
inzameling voor de mensen uit Oekraïne 
afgelopen jaar. Overweldigend hoe de mensen 
hen hielpen, van alle kanten kwamen er spullen, 
maar ook hulp om te spullen te sorteren of 

weg te brengen.
Ze waren al zo blij dat ze in de eerste weken 
met open armen werden ontvangen in de 
buurt en vinden het fijn dat ze de mensen 
steeds beter leren kennen.
Op de nieuwsgierige vraag wat ze hier missen 
geven ze aan dat het juist andersom is; het 
is nu leuker om op een terrasje te zitten. De 
leuke dingen zijn nu nog specialer nu het niet 
allemaal om de hoek te krijgen is. Ze willen nog 
wel graag een paar fruitbomen zodat Xander 
en zijn vriendjes, of de toevallige voorbijganger, 
het rijpe fruit zo kan plukken. Maar daarvoor 
moet er nog even met de gemeente/ 
dorpsraad om tafel gezeten worden.

Ze waarderen het dat er veel georganiseerd 
wordt in het dorp, doen daar graag aan mee 
en vinden het erg leuk om nieuwe mensen te 
leren kennen en komen graag in contact.
Ze verheugen zich op de zomer, lekker een 
vuurtje aan of de bbq aansteken en genieten 
van hun huis en tuin in ons dorp met hond, de 
katten en de kippen. 

EEN KENNISMAKING MET  
DAWID, MONIKA EN 
XANDER KOWALCZYS
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NIEUWE WIJK
De werkgroep voor de nieuwe woonwijk is nog 
volop aan het denken en overleggen over de 
plannen voor de inrichting van de nieuw te bou-
wen woonwijk(je) Waide 2. Er wordt, in een goede 
en open sfeer, kritisch gekeken naar de plannen 
en gediscussieerd met de projectleider en de 
stedebouwkundig tekenaar.

Aan alles moet gedacht worden en we proberen 
het plan zo goed mogelijk in te richten, maar 
hebben uiteraard ook te maken met regelgeving 
en diverse praktische zaken.

Op dinsdag 11 april (jaarvergadering dorps-
belangen) is er een informatieavond voor alle 
belangstellenden. Op die avond zullen de vragen 
zo goed mogelijk beantwoord worden en kan er 
meer verteld worden over het tijdpad. We hebben 
als werkgroep 2 varianten opgesteld waarbij we 
benieuwd zijn welke variant de voorkeur heeft. 
We vragen u dan ook om mee te kijken.en uw 
voorkeur aan te geven.

ER IS NOG GELD IN DE 
BUDGETTENPOT:. 
Heeft u een goed idee voor uw buurt of ons dorp 
waarvoor er nog net wat geld nodig is? Vraag het 

aan bij dorpsbelangen!

Wij kunnen met een financiële bijdrage onder-
steunen, mits het voor de hele buurt geldt en er 
verder geen andere commerciële partijen mee 
gemoeid zijn.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, vraag 
hiernaar bij dorpsbelangen.

LEDENACTIE. 
In december hebben we een ledenactie gehou-
den en werden onze leden getrakteerd op een 
(heerlijke) tulband en kregen de inwoners die nog 
geen lid zijn van dorpsbelangen de mogelijkheid 
om zich in te schrijven, Dat kan natuurlijk ook nu 
nog!

We kregen er 35 nieuwe leden (gezinnen ) bij! 
Heel fijn. Dit geeft ons extra steun bij de dingen 
die we als dorpsbelangen voor ons dorp kunnen 
regelen.

Hierbij ook de oproep om, als er iets is waarbij 
dorpsbelangen kan ondersteunen, ons ook in te 
schakelen!

De vergaderingen zijn om en om openbaar (hier-
onder de data waarop de vergadering openbaar 
is), maar natuurlijk kunt u via het email adres ons 
altijd bereiken, of door ons persoonlijk aan te 
spreken

Op dinsdag 11 april is de jaarvergadering, Ieder-
een (lid of geen lid) is van harte welkom!

NIEUWS VAN EN OVER DE WIJK-
AGENT; 
Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik niet 
meer de wijkagent van Erica/Weiteveen/
Nieuw-Schoonebeek ben.
Ik ga het wijkwerk voortzetten in Coevorden.

Ik heb het in ieder geval donders naar mijn zin 
gehad in genoemde mooie dorpen en had met 
iedereen goed contact, met de 1 meer als met 
de ander, maar iedereen wist mij te vinden als er 
iets was.

Ik wens iedereen het allerbeste toe!
Marcel de Vries

Vanaf eind maart is de wijkagente, Martine Jager, 
zij is te bereiken via;martine.alice.jager@politie.nl

Data openbare vergaderingen dorpsbelan-
gen; elke tweede dinsdag van de maand.
Dinsdag 11-04-2023 jaarvergadering
Dinsdag 09-05-2023 openbaar
Dinsdag 13-06-2023 besloten
Dinsdag 12-09-2023 openbaar
Dinsdag 10-10-2023 besloten
Dinsdag 14-11-2023 openbaar
Dinsdag 12-12-2023 besloten

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN

Het heeft even op zich laten wachten, maar op zaterdag 
1 april 2023 vindt de officiële opening plaats van Museum 
Janning in Nieuw-Schoonebeek. Dit precies veertig jaar 
en één dag na de eerste officiële opening in Workum. Na 
de verhuizing van Friesland naar Drenthe en een kleine 
verbouwing zijn ze bij het museum verheugd hun collectie 
opnieuw tentoon te kunnen stellen.

Het museum wordt officieel geopend door Eric van 
Oosterhout, de burgemeester van de gemeente Emmen. 
De officiële opening voor genodigden vindt plaats vanaf 
14:00 uur. Andere belangstellenden zijn vanaf 15:00 uur 
welkom om een kijkje te nemen in het geheel vernieuwde 
museum – dat zich in de oude pastorie van de Heilige Sint 
Bonifatiuskerk in Nieuw-Schoonebeek bevindt.

Het museum is eigenlijk al bijna twee jaar geopend voor 
bezoekers, maar wegens de coronacrisis heeft een officiële 
opening nog niet plaatsgevonden. Na twee jaar proefdraai-
en – en het feit dat het museum dit jaar veertig jaar bestaat 
– is het dan ook wel tijd voor een feestelijke gelegenheid!

Naast het bewonderen van de collectie – met als hoogte-
punt de kapel met prachtig gesneden koorbetimmering – is 
er ook een kleine paasmarkt in de binnentuin en kan er in 
de naastgelegen kerk geluisterd worden naar het Bernar-
duskoor uit Emmen. Om in de paassfeer te blijven zijn er in 
de binnentuin schaapjes uit Schaapskooi Bargerveen te
bewonderen en zijn er in het museum paaseieren verstopt. 
Kinderen kunnen deze verstopte eieren tellen en maken 
kans om iets lekkers te winnen. 
De vrijwilligers van Museum Janning kijken uit naar een 
prachtige opening en hopen dat u hier ook bij kunt zijn!

MUSEUM JANNING OPENT EINDELIJK 
OFFICIEEL HAAR DEUREN!

SCHUUR
NIJENSTEIN
Een boerderij uit anno 1618 in Nieuw 
Schoonebeek,  kan dat?
Als je weet dat Nieuw Schoonebeek 209 jaar 
bestaat.
Op het adres Stheemanstraat 21 (Europaweg 293 
) waar nu Henk en Jolanda Nijenstein wonen is 
achter op de deel op één van de gebinten van 
de schuur ANNO 1618 DEN 17 MEI (zie foto’s) 
ingekerfd.

Volgens Henk is deze schuur afkomstig uit 
Duitsland, in ieder geval in Duitsland gemaakt, 
weer gedemonteerd en op het adres Europaweg 
293 gemonteerd.

KORT BERICHT 
VAN PROLANDER 
OVER BUFFER 
ZUID
Prolander krijgt sinds een aan-
tal maanden signalen uit 
Nieuw-Schoonebeek dat er een ver-
tegenwoordiger van zonne-energie-
ontwikkelaar GroenLeven in de om-
geving actief is. We begrijpen dat hij 
vertelt dat er zonnepanelen in Buffer 
Zuid komen en dat hierover contacten 
zijn met de provincie Drenthe. Dit is 
onjuiste informatie. Er komen geen 
zonnepanelen in Buffer Zuid. We heb-
ben dat in 2020 uitgebreid besproken 
in informatieavonden met het dorp 
en met alle betrokken partijen. In 
het dorp was onvoldoende draagvlak 
voor grootschalige zonne-energie in 
de buffer. De provincie Drenthe en 
gemeente Emmen hebben aangege-

ven dat het ook niet in het beleid past. 
In de Bestuurscommissie Bargerveen-
Schoonebeek is vastgesteld dat er 
geen zonnepark in de buffer komt 
en het staat dus ook niet meer ter 
discussie.

De enige mogelijkheid die we nog 
open hebben gehouden is voor 
eventuele gebouwen in de buffer. 
Als er bijvoorbeeld een recreatief 
gebouw komt of ecolodges, mogen 
die zonnepanelen op het dak krijgen 
voor eigen gebruik. Volg voor de 
ontwikkelingen vooral de website en 
nieuwsbrief via www.bargerveen-
schoonebeek.nl.

Hopelijk kunnen we met dit bericht 
wat ruis wegnemen die is ontstaan 
door de verhalen van GroenLe-
ven. Voor vragen kunt u terecht bij 
Marleen Stoutjesdijk: m.stoutjesdijk@
prolander.nl.
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FOLK AN DE GRUPPE
Na de prachtige maar o zo koude editie 
van vorig jaar zijn we achter de schermen 
alweer druk bezig met het organise-
ren van de achtste editie van Folk an de 
Gruppe. Deze zal worden gehouden op 16 
en 17 september uiteraard in Pastoor zien 
Bossie. Block je agenda maar vast, want 
het gaat natuurlijk weer een fantastische 
editie worden. 

Op zaterdag 8 april om 10:00 uur start de 
reguliere voorverkoop voor het festival. 
Er zijn tickets beschikbaar voor de zater-
dag, de zondag en het hele weekend in 
de vorm van een passe-partout. Kinder-
kaarten zijn beschikbaar in de leeftijd van 
0 t/m 12 jaar, jeugdkaarten in de leeftijd 
van 13 t/m 17 jaar en volwassenkaarten 

voor ieder van ons die 18 jaar en ouder is. 
Leeftijd geldt ten tijde van het festival. De 
kaarten kan je bestellen op onze website 
fadg.loves.nl of scan de hierbij horende 
QR-code. Heb je tijdens het inloggen op 
de website nog geen wachtwoord of ben 
je hem vergeten? Zorg dan dat je op tijd 
een nieuwe hebt aangevraagd. Na de be-
stelling ontvang je een betalingsbevesti-
ging en je tickets in je mail. Bewaar deze 
tickets goed, want het is je entreebewijs. 
Tevens zijn deze tickets in je eigen ac-
count op onze website terug te vinden. 

Voor de jongste muziekliefhebbers onder 
ons zal er uiteraard weer een kinderpro-
gramma opgezet gaan worden. De lek-
kerste drankjes en het overheerlijke eten 

wordt weer geregeld zoals je van ons 
gewend bent. Voor de iets oudere mu-
ziekliefhebbers zijn we weer bezig een 
prachtige line-up op te stellen. De eerste 
bands zijn geboekt, en dit vinden wij zeker 
niet de minste. Met veel trots presenteren 
wij u voorlopig Claw Boys Claw, The Vices, 
Fortunate Sons, Old Time String Band en 
Easterfield.

Hoofdact op zaterdag zijn de rauwe gi-
taarrockers van Claw Boys Claw. Zij zijn 
geen vreemden in Nieuw-Schoonebeek. 
In de jaren ‘80 speelden zij letterlijk en 
figuurlijk het dak eraf in Cafe Heijnen en 
enkele jaren later ging het loos met het 
tuinfeest achter de soos. Onder leiding 
van charismatisch frontman Peter te Bos 

en meestergitarist John Cameron rockten ze vanaf 
1983 elke hoek van Nederland plat. Ze maken al 
jaren een afwisselende mix van rauwe, lyrische, 
vuige en psychedelische rock. Nieuw werk wordt 
afgewisseld met klassiekers als Rosie, Call me an 
Angel, Superkid en de geweldige cover Locomo-
tive Breath. Een band met een enorme staat van 
dienst die onvermoeibaar en onverwoestbaar 
blijft spelen. Met afstand de beste live-band van 
Nederland. Toejuichen dus, die Peter te Bos int 
Bossie. 

Ook op zaterdag de nieuwste muzieksensatie van 
Nederland: The Vices. Met kinderlijk speelplezier 
en bloedserieuze ambities spelen het Groningse 
The Vices hun contrasterende mix van britpop 
en surfrock, net zo makkelijk en strak als speels 
en dansbaar. Grote zalen, kleine zalen, beuken of 
dansen, het maakt niet uit, ze blazen je lachend 
van de sokken. De eerste tour vorig jaar was met-
een uitverkocht en niemand minder dan Nothing 
But Thieves nam de band mee als support act 
tijdens hun Europese Tour.
Ze maken zich nu op voor hun grootste club-
tour tot nu toe: de “Spit It Out” tour (nu overal al 
uutverkocht). The Vices zijn open, eerlijk en niet 
bang om de dingen op hun manier te doen. Dit 
hoor je in de muziek en live voel je het aan al-
les. Zin om compleet uit je dak te gaan? Kom dan 
naar The Vices an de Gruppe, Spit It Out! Deze 
jongens gaan kneiterhard doorbreken. Het is een 
Gods wonder dat ze nog in Nieuw- Schoonebeek 
staan. Zal wel de zegen op rusten van Pastoor 
zien Bos. Check alvast wat meesterwerkjes, Before 
Your Birth, Strange Again en Boy.

Afsluiter op zondag: The Fortunate Sons. Weer-
galoze ode aan Creedence Clearwater Revival. 
Proud Mary, Who’ll Stop The Rain, Bad Moon 
Rising, I’ll Put A Spell On You. Dit is slechts een 
kleine greep uit de onverwoestbare rij klassiekers 
die de CCR op haar naam heeft staan. De muziek 
van CCR staat bij velen in het geheugen gegrift als 
de ultieme soundtrack van de roemruchte jaren 
‘60 en ‘70. De beste CCR tribute-band van Europa, 
The Fortunate Sons laten oude tijden herleven en 
zijn gegarandeerd een dampende afsluiter voor 
Folk an de Gruppe 2023.

Wie ook op het festival komt, is de The Oldtime 
String Band. Zij spelen een mix van bluegrass, folk, 
cajun en americana. Met een muzikale reismap 
in de bagage en gezegend met het juiste gevoel 
voor oude snarenmuziek, folk en roots maakt dit 
zestal uit Noord-Holland er een vrolijk folkfeestje 
van.
Denk aan een montere mix van aangenaam sna-
renwerk, sublieme vocalen en volkse liedjes die je 
meenemen op reis langs de Appalachen naar de 
oevers van de Mississippi en van de Highlands in 
Schotland tot in Pastoor zien Bos bij Folk an de 
Gruppe.

Op zondag komt ook Easterfield uit Bargeroos-
terveld. Overtuigend, indringend en energiek! 
Bluesrock met Passie! Met de combinatie van 
warme en tegelijkertijd rauwe stemgeluid van de 
zanger, gitaarsolo’s met jankende riffs, kleurrijke 
toetspartijen, een groovende bass en strak drum-
werk trakteert Easterfield Folk an de Gruppe op 
een muzikale, opzwepende en energieke show. 
Met klassiekers van Cuby &The Blizzards, Rory 
Gallagher en Livin’ Blues in het repertoire kunnen 
we onze bluesborst nat maken. Stil Got The Blues 
met Easterfield.

Aan deze geweldige lijst worden zeker nog een 
aantal bands toegevoegd. We zijn nog druk aan 
het speuren in de genres Irish Folk, Roots en 
Party. Voor ieder wat wils!

Houdt natuurlijk onze Facebook en Instagram pa-
gina in de gaten voor meer updates en nieuwtjes. 
Mocht je vragen hebben kan je te allen tijde con-
tact met ons opnemen via de Messenger-knop 
op Facebook of Instagram en uiteraard via ons 
mailadres. 

Als je nou denkt, twee dagen Folk an de Gruppe 
is mij nog niet lang genoeg, ik wil nog vaker in 
het Bossie van de Pastoor zijn, kom ons dan ge-
rust helpen met de opbouw! Zo kom je al lekker 
op tijd in de stemming en kan je samen met ons 
trots zijn op wat we neer gaan zetten. Als je meer 
een persoon bent voor achter de bar en wil je ons 
tijdens het festival als vrijwilliger helpen, laat het 
ons dan ook even weten. 

Muzikale groet, Folk an de Gruppe. 
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DAGCENTRUM DE BEEK &  
ZORGVOORZIENING DE ZWARTE RACKERIk hecht weinig  aan auto’s, ondanks dat ik al 

mijn hele leven zowel professioneel als privé 
aan auto’s sleutel. Sleutelen is mijn hobby, 
niet de auto zelf (uitzonderingen daargela-
ten).

Ondanks dat ik geen interesse heb in waar-
devolle auto’s hebben we toch één onbetaal-
bare auto, een rode Opel Manta B. Deze is 
gebouwd in het jaar 1976 met het kenteken 
JN-39-GN en staat al sinds augustus 1991 in 
de garage. Er wordt amper in gereden en ik 
zit er elk jaar urenlang aan te sleutelen. Op dit 
moment ligt hij ook weer helemaal uit elkaar.

Deze Opel Manta is voor ons, de familie 
Veenker, onvervangbaar en onbetaalbaar 
want het is de auto van onze in augustus 
1991 verongelukte broer Martin. 

Martin had deze auto van Harry van der Laan 
gekocht. Harry en zijn vrienden hebben er 
heel veel mee getoerd en de auto is toender-
tijd ook nog gebruikt voor een stunt tijdens 
een trouwfilm van een lid van New Clean 
River (Jan Pals en Bernadette Schwieters).
Voor Martin was dit zijn tweede auto en 
weer een Opel. Deze auto zit voor geen 
meter, heel laag bij de grond, maar 
hij rijdt als een duivel. Het was in 
1991 al een opvallende auto en 
Martin was er ook beretrots 
op. 

Toen Martin bij een bedrijfsongeval veron-
gelukte en we allemaal in shock verkeerden, 
kwam al heel snel de gedachte in me op dat 
we heel zuinig op deze auto moesten zijn, 
want hieraan kleven heel veel herinneringen. 
Nadat de auto een aantal jaren op zijn vaste 
plek in de kippenschuur bij mijn ouders 
stond, heb ik hem op een gegeven moment 
naar mijn eigen huis gehaald om eraan te 
sleutelen en te onderhouden.
In de jaren daarna hebben een aantal neefjes 
de auto gebruikt om zich te laten vervoeren 
naar het afstudeergala en daar trok het altijd 
veel bekijks. Ook mijn broers en/of zus-
sen gebruiken de auto af en toe als ze om 
vervoer verlegen zitten..
De keren dat ik er zelf een rondje door het 
dorp mee rijd word ik ook vaak aangesproken 
door heel veel mensen die weten dat het de 
auto van Martin was.
Alles wat in de auto lag op het moment van 
zijn overlijden ligt er nog steeds in, o.a. een 
schep, veiligheidshelm, oordopjes, leren 
jas en een 

vaantje van Krat 81. En al die spullen laten we 
er ook mooi in liggen.

Veel families, ook bij ons in het dorp, hebben 
op traumatische wijze een dierbare moeten 
verliezen en we hebben allemaal zo onze 
eigen herinneringen. Deze herinneringen 
kunnen in heel veel dingen zitten en voor 
ons is dat de rode Opel Manta B uit 1976 met 
inhoud..

Theo Veenker (van Heskamps Geert)

E E N  O N B E T A A L B A R E  A U T O

DE 
ZWARTE 
RACKER
Een klein wit geitje van kunstmateriaal
  Staat onder aan mijn geopend raam
Zo stilletjes als een paal,
  Het staat daar in het groene gras
Alsof het de baas van alles was.

Er wordt over het geitje gesproken
  Onderling en ook met elkaar
Dan blijkt dat het kleine geitje
  Een waarde vult voor hem en haar!

Ook de ren met mooie hennen
  Krijgen ook heel veel bezoek
Ze komen snel naar buiten rennen
 Voor een hapje van de koek.

Zo leven we hier ons aller leven
  Samen in een heel groot huis.
We kennen het geven en nemen
 En voelen ons meestal wel thuis.

Een grote pluim voor ’t personeel
  Wat kunnen we zonder het beginnen
Gelukkig zijn het nog heel veel
Die de oude mensen nog beminnen.

1 Maart 2023 geschreven door 
T. Kuper 
bewoner van de Zwarte Racker 
te Nieuw-Schoonebeek.

G E D I C H T

Biljart
In de eetzaal tussen de Beek en de Zwarte Racker staat een mooi biljart, dat over-
dag gebruikt wordt door de cliënten maar ’s avonds en in het weekend niet. We 
hebben al een aantal keren gehoord dat er nergens meer gebiljart kan worden in 
Nieuw-Schoonebeek. Na overleg met de Dorpshoeve stellen we het biljart in de 
avonden en de weekenden beschikbaar voor de bewoners van Nieuw-Schoonebeek. 
We hebben een aantal afspraken op papier gezet, de kofiie, thee, bier en een fris-
drank staan klaar, tegen betaling van € 1,-. De sleutel ligt klaar en de ruimte moet 
netjes achtergelaten worden. Verder zijn er geen kosten aan verbonden.

Als u interesse heeft, neem dan contact op met Monica Hoff tel.0524541418. Zij is 
elke ochtend bereikbaar van 9.00-12.00 uur en zij kan een afspraak met u inplannen.

Jeu de boules baan
Het mooie weer komt er aan en dan kan de jeu de boulesbaan weer gebruikt wor-
den. De bewoners en cliënten spelen soms een spelletje en ook u als dorpbewoner 
mag hiervan graag gebruik maken. De jeu de boules baan is vrij toegankelijk. De 
materialen staan binnen in de gemeenschappelijke ruimte die u vanuit de tuin kunt 
bereiken.. 

Vrijwilligers
We hebben twee duo fietsen en we zouden graag wat meer gebruik willen maken 
van deze duo-fietsen met onze cliënten en bewoners. Er is weinig waar ze zo blij 
van worden als een ritje op de duo fiets. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers; men-
sen die het leuk vinden om met een oudere die zelf niet meer kan fietsen te gaan 
fietsen. Ook als u maar af en toe kunt vinden we het fijn.
De fietsen hebben beiden electrische ondersteuning en daardoor is het niet zwaar 
en niet moeilijk.

Heeft u interesse, belt u ons dan op telefoonnummer 0524541418. Monica maakt 
dan graag een afspraak met u. De cliënten en de bewoners maakt u hiermee erg blij.

Zaterdag 13 mei opening van de tuin 
met Olga Commandeur
Op 13 mei a.s. wordt de tuin van de Zwarte 
Racker officieel geopend door Olga Com-
mandeur. Op die dag zal de tuin feestelijk 
geopend worden en worden de buurtbe-
woners uitgenodigd.
Hierover zullen we u te zijner tijd nader 
informeren..
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DE GEEST VAN IGGY POP WAS
TERUG IN NIEUW-SCHOONEBEEK. 
27 jaar geleden concerteerde de wereld-
beroemde wildeman van de rock & roll 
op Rumah Rock. Rockers an de Gruppe 
wilden dit graag herdenken. De meester 
zelf was helaas niet beschikbaar. Daarom 
werd Ziggy Pop ingevlogen uit België. Zij 
hebben een geduchte reputatie en staan 
dan ook te boek als de beste Iggy Pop 
coverband in de Benelux. 
Daniël Lohues speelde destijds met zijn 
Skik in het voorprogramma. Het was zijn 
doorbraak naar een groter publiek. Om 
de reünie compleet te maken hebben 
we de ultieme Skik-tributeband Skier 
geboekt als support-act.

Op 5 november ging het gebeuren. De 
3 zalen in de Dorpshoeve werden om-
getoverd tot een heuse concert-arena 
met podium, kleedkamers, lichtshow, 
bar, etc. Ongeveer 175 liefhebbers 
wilden deze happening niet missen. 
Ze kwamen uit alle windstreken, o.a. 
Rotterdam, Eindhoven, Neu Ringe, 
Leeuwarden, Stadskanaal, Groningen, 
Meppen, etc. en natuurlijk uit rockcity 
Nieuw-Schoonebeek zelf.

Skier mocht de zaal opwarmen. Dat is 
Stefan de Groot, Sil Schepers, Justin 
Eisen en Niels van het Hof meer dan 
skier gelukt. De setlist bestond louter 
uit opzwepende dialectklassiekers. 

Betonpoalties, Ut giet zoals ut Giet, Op 
Fietse, Klotenweer, Nie Veur Spek en 
Bonen en natuurlijk Ome Johan ut Nei 
Schoonebeek passeerden de revue. Pa 
Eisen serveerde het publiek dreuge worst 
bij de Skikpolka  Dreuge Worst.  Skik- en 
Iggyfans hebben blijkbaar wat ge-
meen. Alle songs werden uit volle borst 
meegebruld, zelfs door de Duitsers. Ook 
werden de pogo- en de partyspieren al 
aardig op temperatuur gebracht met de 
Skikritmes. Skier verzorgde een enthou-
siast en dampend optreden. Wij hadden 
skik mit Skier. Daniël Lohues kan trots 
zijn op deze tribute.

En toen was het de beurt aan Ziggy Pop. 
Frontman is de Franstalige Belg Etienne 
……., 63 jaar, gespierde spijker,  1.55 m 
hoog (Iggy was ook maar 1.55), blonde 
kuif, van Iggy uit de jaren 80, eerst nog 
met jas en shirt, al snel in de blote bast, 
Iggy Pop zingt ook altijd Oben Ohne
 en om de 2 nummers even achter het 
gordijn voor wat WD40 voor de goeje 
glans. Hij werd vergezeld door een 
geweldige band, strak in het pak à la de 
Queens of de Stone Age en met een 
tomeloze drive. De gitarist, bas, drum en 
orgel zorgden voor een retestrak funda-
ment. Er stond een zware GarageBand 
te rocken.

De zaal zinderde van verlangen. Hier 
was al 2 jaar op gewacht (Corona enzo). 
Vanaf seconde 1 ging het los en was het 
garageparty met TV Eye, Fun House, 
Nightclubbing, Search & Destroy, Raw 
Power, Sweet Sixteen en No Fun.
Met de nummers Candy en China 
Girl wordt de kolkende zaal even wat 
gekalmeerd. Het zorgde voor relatieve 
rust. En dan gaat het weer loos met Lust 
For Life. 35 Jaar geleden verbouwde 
Iggy Pop hiermee de Toppop studio, 
Ziggy Pop liet de Dorpshoeve schud-
den op zijn grondvesten. Bij I Wanna 
Be Your Dog zien we crowdsurfers een 
kunst beoefenen die naar verluidt is 
uitgevonden door Iggy zelf. Ziggy doet 
niet voor hem onder en wordt van voor 
naar achter over de schouders gesurfd, 
en blijft doorzingen.  Het slotakkoord 
is publiekslieveling The Passenger.  Het 
podium stroomt vol met uitzinnige fans 
voor de opzwepende samenzang en 
opnieuw wordt Ziggy Pop op handen 
gedragen door zijn uitzinnige publiek. 
Een historisch concert van Iggy Pop 
in Nieuw-Schoonebeek kreeg een 
fantastische reünie. De godfather van 
de punk was er zelf niet maar Ziggy Pop 
verzorgde een legendarische memory 
lane. 

Het is een niet alledaagse reis voor studenten, het 
traject Utrecht – Nieuw-Schoonebeek. Toch ken 
ik deze reis inmiddels helemaal uit mijn hoofd, 
inclusief de bus uit Coevorden met de wonderlijke 
bushaltes die allemaal Europaweg heten en alleen 
zijn te onderscheiden door de huisnummers. Op 
verzoek van de redactie vertel ik wat over het pro-
ject dat ik in Nieuw-Schoonebeek heb gedaan, en 
de aanloop er naartoe.

Onderwerpkeuze
Het zaadje in mijn hoofd wordt geplant direct na 
de zomer in Wijk aan Zee. Als afstuderend stu-
dent journalistiek maak ik daar meerdere produc-
ties voor NH Nieuws over het dorp en haar band 
met de industrieën van onder andere Tata Steel 
en TenneT. Terwijl ik dat doe kom ik erachter dat 
ik het leuk vind om als journalist actief te zijn in 
dorpen en/of kleine gemeenschappen. Ik ervaar 
het persoonlijk contact en de behulpzaamheid 
om mij weer verder te verwijzen naar andere 
mogelijke interessante bronnen als heel prettig 
en nuttig.

Voor mijn volgende opdracht lees ik mij daarom 
in over de ontwikkelingen die momenteel spelen 
in dorpen. Onderwerpen die daaruit komen zijn 
onder andere de vele buurtinitiatieven, de komst 
van de wolf, het verdwijnen van voorzieningen 
en spanningen tussen nieuwe bewoners en de 
originele bewoners van dorpen. Het ontstaan 
van buurtinitiatieven heeft veel te maken met het 
verdwijnen van lokale voorzieningen en daarom 
besluit ik deze twee onderwerpen te combineren 
in een lange longread over dit onderwerp.

Veranderingen
Om deze ontwikkeling goed te begrijpen spreek 
ik met meerdere experts over het verdwijnen van 
lokale voorzieningen uit dorpen. Volgens sociaal 
geograaf Frans Thissen neemt de afstand tussen 
wonen en werken in Nederland steeds verder toe. 
Volgens hem zijn de kleinste dorpen de groot-
ste verliezers van deze ontwikkeling, ze verliezen 
hierdoor de meeste functies. Tegelijkertijd is de 
kwaliteit van wonen belangrijker geworden, en 
dat is juist iets wat kleinere dorpen wel kunnen 
bieden. Daardoor veranderen zelfvoorzienende 
autonome dorpen naar woondorpen.

Toevallig lees ik in het kader van het honderdja-
rige bestaan van De Volkskrant het interview met 
de honderdjarige inwoonster Siena Voppen. In 

het interview vertelt ze over woonzorgcentrum 
De Zwarte Racker, dat haar vier dochters heb-
ben opgericht en waar ze nu zelf in woont. Haar 
dochters konden het niet aanzien dat hun hoog-
bejaarde moeder steeds minder aanspraak had in 
het dorp, door het verdwijnen van de bibliotheek, 
het postkantoor en de laatste winkel. Terwijl er op 
het hoogtepunt tussen 1960 en 1965 meer dan 
20 winkels tegelijkertijd waren in het dorp.

Ervaringen bewoners
Na wat research naar Nieuw-Schoonebeek 
blijkt uit een jaarlijks onderzoek van El-
sevier dat het dorp op de 19e plaats 
staat van laagst scorende buurten op 
voorzieningenniveau. Dit komt doordat 
Nieuw-Schoonebeek zelf over heel weinig 
voorzieningen beschikt en de afstandsge-
voeligheid van voorzieningen in de om-
geving ook hoog ligt. In combinatie met 
het gemeenschapsinitiatief van de zussen 
Voppen lijkt Nieuw-Schoonebeek mij heel 
geschikt om als voorbeeld in mijn artikel 
te gebruiken. Door middel van voorbeel-
den uit het dorp kan ik de ontwikkelingen 
concreet maken. Ik neem contact op met 
Ria Voppen van het woonzorgcentrum 
en na een leuke eerste ontmoeting kom 
ik vaker in het dorp en spreek ik af met 
meerdere inwoners.

Het beeld wat uit deze ontmoetingen 
ontstaat is dat bewoners het verdwijnen 
van voorzieningen jammer vinden, maar 
er gelaten en begripvol op reageren. In-
woonster Gre Schwieters (71) heeft in de 
loop der jaren in meerdere supermarkten 
in het dorp gewerkt en geeft aan dat su-
permarkten van vergeten boodschappen 
nou eenmaal niet kunnen bestaan. Vol-
gens oud groenteboer Bennie Scheppen (87) 
is het verdwijnen van voorzieningen het lot van 
dorpen, en inwoonster Riet Veenker (65) vertelt 
dat heel veel mensen de voorzieningen missen 
uit nostalgie, maar niet in de praktijk. 

Toekomst basisschool
Volgens onderzoeker Peter Louter zijn in 
Nieuw-Schoonebeek gelukkig ‘de heilige drie 
voorzieningen’ nog wel aanwezig of goed be-
reikbaar. In Weiteveen is een supermarkt en 
Nieuw-Schoonebeek bezit zelf een para-medisch 
centrum (fysio) en een basisschool. Er zijn plan-

nen om de katholieke basisscholen van Weiteveen 
en Nieuw-Schoonebeek samen te voegen en te 
huisvesten in één nieuw gebouw tussen beide 
dorpen in. Maar wethouder René van der Weide 
geeft in een interview met mij aan dat over het 
samenvoegen van de scholen het laatste woord 
nog niet gezegd. Zijn inzet is om de school in 
Nieuw-Schoonebeek te behouden. 

Daarmee zit er een mooi nieuwtje in mijn produc-
ties over Nieuw-Schoonebeek. Van alle informatie 
die ik heb verzameld maak ik een lang artikel, ge-
completeerd door drie portretten van inwoners 
en een audioreportage over woonzorgcentrum 
De Zwarte Racker. Ik heb mijn tijd in jullie dorp 
als heel leuk ervaren en zal er zeker nog eens 
terugkomen! Ik wil iedereen bedanken voor de 
gastvrijheid, in het speciaal Ria Voppen voor de 
ingangen die zij mij geboden heeft.

Ties Wijnen

Het onderzoek dat Ties Wijnen gedaan heeft over het verdwijnen van voorzieningen en wat dat doet met het dorp was te 
lezen op verschillende social media. Omdat niet iedereen actief is op bijv. Facebook of in whats app groepen hebben we Ties 
gevraagd om een samenvatting te maken van zijn onderzoek en te vertellen wat de aanleiding voor het onderzoek over Nieuw 
Schoonebeek was. Hieronder zijn verhaal.

JOURNALISTIEK STUDENT TIES WIJNEN (22) PORTRETTEERT HET 
DORP, INWONERS EN GEMEENSCHAPSINITIATIEVEN VOOR EEN LANG 

ARTIKEL OVER HET VERDWIJNEN VAN LOKALE VOORZIENINGEN

Scan de QR-Code om een filmpje 
van het optreden te bekijken



ACTIVITEITENKALENDER
1 7 + 1 8  M A A R T  2 0 2 3
T O N E E L :  O E S  K L U P P I E

1  A P R I L  2 0 2 3
O P E N I N G  M U S E U M  J A N N I N G

1  A P R I L  2 0 2 3
K L U S D A G  D E  W I E K S L A G 

1 1  A P R I L  2 0 2 3
J A A R V E R G A D E R I N G  
D O R P S B E L A N G E N 

2 2  A P R I L  2 0 2 3
K L U S D A G  D E  W I E K S L A G

6  M E I  2 0 2 3
K L U S D A G  D E  W I E K S L A G

1 3  M E I  2 0 2 3
O P E N I N G  T U I N  Z W A R T E  R A C K E R 
M E T  O L G A  C O M M A N D E U R 

2 4  J U N I  2 0 2 3
R U M A H  L I V E

9  S E P T E M B E R  2 0 2 3
G A R A G E V E R K O O P

1 6 & 1 7  S E P T E M B E R 
2 0 2 3
F O L K  A N  D E  G R U P P E

De zomer van 2022 was fantastisch en mede 
hierdoor hebben we gezellige en drukke dagen 
mogen beleven op Zwembad de Wiekslag.
Zoals iedereen waarschijnlijk wel heeft kunnen 
zien is er afgelopen jaar heel wat gebeurd op 
het zwembad. Zo heeft de speelweide een me-
tamorfose ondergaan en is er een geheel nieuw 
digitaal abonnementen systeem aangeschaft. Dit 
hebben we allemaal kunnen realiseren door de 
bijdrage van onze sponsoren die zwembad de 
Wiekslag een warm hart toe dragen.
Dat was vorig jaar…..

Achter de schermen zijn we alweer druk bezig 
met de voorbereidingen voor het komende 
seizoen. Het weer hebben we niet in de hand, 
maar we hopen dat de weergoden ons goed 
gezind zijn. De kiosk krijgt een volledige upgrade 

en achter de schermen wordt de techniek  ( lees, 
filters en pompen) aangepakt. 

Ook moet er van alles opgeknapt en opge-
frist worden. Hiervoor hebben we een aantal 
klusdagen gepland. Deze zijn altijd erg gezellig 
en na zo’n dag ga je met een goed gevoel naar 
huis. We hopen dat we hierbij weer hulp van 
vrijwilligers gaan krijgen. Ook worden er diverse 
werkgroepen opgezet, denk hierbij aan spon-
sorcommissie, techniek en onderhoud, en een 
activiteitencommissie. Hier zoeken we ook nog 
enthousiaste mensen voor.  
De klusdagen zijn gepland op de volgende data:

    - 1 april    - 22 april    - 6 mei

Abonnementen:
Vergeet niet om je abonnement vroegtijdig te 
verlengen. Dit kan vanaf 1 april tot 1 mei met 
vroegboekkorting. Het verlengen van je abon-
nement kan online met je pasje van vorig jaar, je 
hoeft dus niet een nieuw pasje aan te schaffen. 
Voor mensen die vorig jaar geen abonnement 
hadden is er uiteraard ook de mogelijkheid om 
er één aan te schaffen. Alles staat uitgelegd op 
de website van zwembad de Wiekslag.
www.zwembaddewiekslag.nl   maar houd ook 
vooral Facebook in de gaten voor actuele acties 
en berichten.

Tot snel bij zwembad de Wiekslag!

Ik wil iedereen graag bedanken 
voor de grote belangstelling 
en de vele kaarten (350) die ik 
ontvangen heb bij mijn 100e 
verjaardag. Dat heeft er mede 
voor gezorgd dat het voor mij 
een feestelijke en onvergetelijke 
dag geworden is. 

Heel eg bedankt, 
mevrouw Voppen-Wegkamp

B e d a n k t !

INZENDINGEN VOOR 
DE KALENDER KUNNEN 

GEMAILD WORDEN NAAR: 
HEJTALHEURD@LIVE.NL


