
 
 
 
 

WE VRAGEN UW HULP!  
WWee  hheebbbbeenn  hheett  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  eevveennttuueellee  
ddoooorrssttaarrtt  vvaann  DDee  SScchhoooonneebbeekkeerr  EEcchhoo  wweeeerr  ooppggeessttaarrtt!!  
NNaa  eeeenn  nnooooddggeeddwwoonnggeenn  ppaauuzzee  vvaann  eennkkeellee  mmaaaannddeenn,,  
kkuunnnneenn  wwee  ggeelluukkkkiigg  wweeeerr  vveerrddeerr..  DDaaaarrbbiijj  vvrraaggeenn  wwiijj  uu  
nnaaddrruukkkkeelliijjkk  oomm  oonnss  ttee  hheellppeenn..  IInn  ddeezzee  nniieeuuwwssbbrriieeff  
lleeeesstt  uu  aalllleess  oovveerr  oonnzzee  ppllaannnneenn  eenn  vvoooorraall  ooookk  oovveerr  hheett  
bbeehhooeefftteeoonnddeerrzzooeekk  ddaatt  wwee  hhiieerrmmeeee  ooppssttaarrtteenn..  WWiijj  
hhooppeenn  eenn  rreekkeenneenn  oopp  uuww  hhuullpp!!   

 
 
EVEN VOORSTELLEN 
Graag stellen wij, de werkgroep ‘Doorstart 
Schoonebeker Echo’ ons  eerst even aan u voor. 
De werkgroep bestaat uit Marga Piek en Marcel 
Heidemans namens Dorpsbelangen, Erik 
Joldersma en Jan Snijder namens de 
Middenstandsvereniging en Johan Strating en 
Kees Veenstra namens Schoonebeek in Actie. 
Daarmee zijn ook de drie partijen genoemd die 
de handen ineen hebben geslagen om te kijken 
of een doorstart van de Schoonebeker Echo (‘De 
Echo’) mogelijk is en zo ja, hoe dat er uit zou 
kunnen zien. 
 
AANLEIDING EN START 
In november 2019 is, na 63 jaar (!) het laatste 
nummer van De Schoonebeker Echo uitgebracht. 
De eigenaar van het blad, de 
Middenstandsvereniging, was tot de conclusie 
gekomen dat het blad financieel niet meer 
overeind te houden was. Daar kwam bij dat de 
hoofdredacteur, Harrie Timmerman, er na al die 
jaren mee wilde stoppen. 

 
 
Er kwamen destijds veel 
reacties uit de bevolking 
en die kwamen steeds 
weer uit op: wat toch 
jammer dat het stopt! 
Dat heeft er toe geleid dat Schoonebeek in Actie 
het initiatief heeft genomen om, samen met 
twee ‘logische’ partijen, te gaan onderzoeken of 
een doorstart van De Echo wellicht mogelijk is. 
Met z’n drieën waren we het er snel over eens 
dat we hier tijd en energie in moesten steken. 
Aldus geschiedde. 
 
START-STOP-HERSTART 
In januari van dit jaar zijn we voor de eerste keer 
bij elkaar gekomen. Belangrijkste bespreek-
punten waren: inzicht krijgen in de situatie en 
een eerste oriëntatie over de manier waarop we 
ons onderzoek zouden gaan inrichten. Het was 
een behoorlijke lijst van acties die we moesten 
gaan uitvoeren, maar het was ieder geval helder. 
In februari zijn we weer bij elkaar gekomen om 
de nieuwste stand van zaken te bespreken. Heel 
belangrijk in die bespreking was een presentatie 

 

Veel mensen 
vonden het 

jammer dat de 
Echo stopte. 

 

WE GAAN ERVOOR!
Eind augustus hebben we als werkgroep vergaderd. Op 
basis van de positieve uitkomsten van het onderzoek 
is besloten dat we de volgende stappen gaan zetten 
op weg naar het Dorpsportaal Schoonebeek. Met 
meerdere kanalen, zoals in ieder geval een website, 
een papieren blad en social media. In een later stadium 
kan hier wellicht nog meer bijkomen. 
Kortom: WE GAAN ERVOOR!

Schoonebeek komt. Bijna de helft daarvan (47,2%) 
geeft aan: ‘zeer belangrijk’.

Is het Dorpsportaal een goed idee?
Maar liefst 95,9% geeft aan het Dorpsportaal 
Schoonebeek zoals de werkgroep dat geschetst 
heeft, een (heel) goed idee te vinden. Daarvan 
zegt 56,3% dat dit een heel goed idee is.

Welke diensten moeten er op het Dorpsportaal 
beschikbaar komen en hoe belangrijk is dat?

Er is een beperkt aantal andere diensten genoemd.

 
 
 

WE GAAN ERVOOR!  
EEiinndd  aauugguussttuuss  hheebbbbeenn  wwee  aallss  wweerrkkggrrooeepp  vveerrggaaddeerrdd..  
OOpp  bbaassiiss  vvaann  ddee  ppoossiittiieevvee  uuiittkkoommsstteenn  vvaann  hheett  
oonnddeerrzzooeekk  iiss  bbeessllootteenn  ddaatt  wwee  ddee  vvoollggeennddee  ssttaappppeenn  
ggaaaann  zzeetttteenn  oopp  wweegg  nnaaaarr  hheett  DDoorrppssppoorrttaaaall  
SScchhoooonneebbeeeekk..  MMeett  mmeeeerrddeerree  kkaannaalleenn,,  zzooaallss  iinn  iieeddeerr  
ggeevvaall  eeeenn  wweebbssiittee,,  eeeenn  ppaappiieerreenn  bbllaadd  eenn  ssoocciiaall  
mmeeddiiaa..  IInn  eeeenn  llaatteerr  ssttaaddiiuumm  kkaann  hhiieerr  wweelllliicchhtt  nnoogg  
mmeeeerr  bbiijjkkoommeenn..  KKoorrttoomm::  WWEE  GGAAAANN  EERRVVOOOORR!! 

 
UITKOMSTEN ONDERZOEK 
We zijn heel tevreden over het aantal reacties 
dat we hebben gekregen: 362 Schoonebekers 
hebben de moeite genomen om te reageren op 
onze oproep. Grote dank daarvoor!! 

Verdeling over de vorm van aanleveren: 
• 291 digitaal → 80,4% 
• 71 papier → 19,6% 

De jongste respondent is 13 jaar, de oudste is 
95 jaar. Verdeeld over de leeftijden zien we: 
• 30% is jonger dan 50 jaar 
• 70% is 50 jaar of ouder.  

Het zwaartepunt ligt in de leeftijdscategorie  
• 60-70 jaar: 26%, gevolgd door: 
• 50-60 jaar: 19,3%. 

De uitkomsten zijn overduidelijk, hieronder 
volgen ze kort en krachtig per vraag. 
 
Eén centraal communicatiekanaal? 
Van de respondenten vindt maar liefst 96,1% het 
(zeer) belangrijk dat er een centraal 
communicatiekanaal voor nieuws van en voor 
Schoonebeek komt. Bijna de helft daarvan 
(47,2%) geeft aan: ‘zeer belangrijk’.  

Is het Dorpsportaal een goed idee? 
Maar liefst 95,9 % geeft aan het Dorpsportaal 
Schoonebeek zoals de werkgroep dat geschetst 
heeft, een (heel) goed idee te vinden. Daarvan 
zegt 56,3% dat dit een heel goed idee is. 
 
Welke diensten moeten er op het Dorpsportaal 
beschikbaar komen en hoe belangrijk is dat? 

 

Er is een beperkt aantal andere diensten 
genoemd. 
 
Welke kanalen wilt u gebruiken? 
83,1% wil graag een papieren blad. Als tweede 
gewenst kanaal komt de website, waarvan 63% 
aangeeft deze te willen gebruiken. Bijna de helft 
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Welke kanalen wilt u gebruiken?
83,1% wil graag een papieren blad. Als tweede 
gewenst kanaal komt de website, waarvan 63% 
aangeeft deze te willen gebruiken. Bijna de helft 
(46,6%) geeft aan ook Facebook graag als kanaal 
te willen. Instagram (13,8%) en YouTube (8%) zijn 
blijkbaar minder populair. Bij ‘Anders’ is meerdere 
keren genoemd: een app. Het grootste deel van de 
respondenten kiest voor twee of meer kanalen.

Frequentie en formaat van een papieren blad
Van de respondenten heeft 69,6% een voorkeur 
voor een maandblad, d.w.z. elke maand (46,7%) of 
9 à 10 keer per jaar (22,9%).
Wat het formaat betreft geeft 58% aan graag 
het formaat van de Schoonebeker Echo te willen 
hebben en 31% kiest voor A4 formaat.

Bent u bereid tot een financiële bijdrage?
Het aantal respondenten dat bereid is om een 
financiële bijdrage te leveren is 62,4%.
Op de vraag aan welk bedrag men zit te denken, 
kan 54,1 % dit aangeven. Daarvan zegt 31,5% er 
€10,- per jaar voor over te hebben, 16,9% denkt 
aan €25,-. Zo’n 4% wil nog wel meer geven, 5,5% 
denkt aan een ander bedrag, veelal tussen €5,- 
en €20,-. Deze uitkomst (62,4% wel) betekent 
dat 37,6% geen financiële bijdrage wil doen. Hier 
moeten en gaan we goed over nadenken.

Welke ideeën hebt u?
In totaal zijn er 114 mensen die ideeën hebben 
aangeleverd. Sommige meer dan één, dus dat 
is een geweldige hoeveelheid! De variatie in de 
ideeën is erg groot, er is niet één bepaalde rode 
draad in te ontdekken. Of het zou al moeten zijn 
dat veel van wat genoemd wordt past bij het idee 
dat we hebben: een aantrekkelijk platform (en 
blad) van en voor alle Schoonebekers. Dat komt 
dus goed. Er zitten ook veel praktische tips bij. 
Ook zitten er enkele verrassende en leuke ideeën 
bij. Er is dus volop meegedacht.

Waar moeten we rekening mee houden?
In totaal hebben bijna 150 (!) mensen iets genoemd 
op de vraag ‘Waar moeten we rekening mee 
houden?’ Enkele veel voorkomende zaken zijn:
• Dat het van en voor alle Schoonebekers wordt
• Maak het aantrekkelijk en modern
• Denk aan de leesbaarheid en toegankelijkheid
• Zorg voor veel nieuws, houd het actueel
• Houd rekening met de ouderen
Uiteraard nemen we alle genoemde tips mee.

Wilt u als vrijwilliger helpen?
In totaal hebben 46 mensen (13%) aangegeven 
dat ze in meer of mindere mate wel als vrijwilliger 
iets willen doen. Genoemd worden o.a. stukjes 
schrijven, fotografie en bezorgen van het blad. 
Velen geven ook aan dat ze nog niet weten wat ze 
willen en kunnen doen, maar bieden ‘gewoon’ hun 
diensten aan: ‘Zeg maar wat ik kan doen’. We zijn 
blij met het aanbod.

ONDERZOEK VERENIGINGEN
Van alle aangeschreven verenigingen heeft een 
kwart (25%) gereageerd. Nu de inwoners hebben 
aangegeven dat ze verenigingsnieuws op het 
Dorpsportaal erg belangrijk vinden, gaan we 
nogmaals contact zoeken met de verenigingen en 
andere relevante groepen in het dorp. We hebben 
jullie allemaal nodig!

HOE VERDER
Voor ons is het duidelijk: er is ruim voldoende 
behoefte en draagvlak om het Dorpsportaal 
Schoonebeek op te zetten. Dat besluit hebben we, 
zoals eerder gezegd, inmiddels genomen.

In de volgende fase, die loopt tot 1 november, gaan 
we de plannen concreet uitwerken en de start 
voorbereiden. Het project heet vanaf nu dan ook 
‘Opstart Dorpsportaal Schoonebeek’. Uiteraard 
worden in deze uitwerking alle uitkomsten van 
het onderzoek nadrukkelijk meegenomen.

Ons plan is om eind dit jaar ‘live’ te gaan, d.w.z. 
dat er dan een nieuw blad is uitgekomen, dat 
er een eerste (wellicht beperkte) versie van de 
website beschikbaar is en dat er een Facebook en 
Instagram pagina ‘in de lucht’ is.

Voorwaarde is wel dat we alles financieel rond 
krijgen voor de komende jaren. Daar hebben we 
vertrouwen in, maar of dit ook daadwerkelijk gaat 
lukken is onderdeel van de fase die nu begint. In de 
komende fase gaan we ook de personele bezetting 
op alle taken verder uitwerken. Daarvoor nemen 
we o.a. contact op met alle mensen die zich als 
vrijwilliger hebben opgegeven. Daar hebben ze 
inmiddels bericht van gehad.

Er is nog veel te 
doen, maar we 
gaan ervoor! 
We houden u op de 
hoogte.
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met alle mensen die zich als vrijwilliger hebben 
opgegeven. Daar hebben ze inmiddels bericht 
van gehad. 

Er is nog veel te doen, 
maar we gaan ervoor! 
We houden u op de 
hoogte. 

 


