
Dorpskrant hej ‘t al heurd 
is een uitgave van en-
kele vrijwilligers uit Nieuw 
Schoonebeek in samen-
werking met dorpsbelan-
gen en is bedoeld om de 
Nieuw Schoonebeekse 
bevolking op de hoogte te 
houden van de activiteiten, 
nieuwtjes en dorpsbelan-
gen. Hej ‘t al heurd  wordt 
huis aan huis in Nieuw 
Schoonebeek verspreid.
De redactie houdt zich 
het recht voor ingezonden 
kopij aan te passen aan 
de opzet en beschikbare 
ruimte in het blad.
Hej ‘t al heurd wordt eens in 
de 2 maanden verspreid.
Kopij kan een maand voor 
de volgende editie worden 
ingeleverd op het redactie-
adres of gemaild worden.

Redactieadres: 
Europaweg 309a       
Kerkenweg 17
Europaweg 135a 
Molenaarslaan 39
Europaweg 233
Europaweg 260
Of in de redactiebus bij su-
permarkt Slim of de biblio-
theek.

mail: hejtalheurd@live.nl

Dit jaar organiseerden de Verken-
ners en de Verrow’s weer een 
paasvuur voor het dorp. Bijna was 
dit alles in het water gevallen om-
dat er mensen zijn die het leuk vin-
den om de bult donderdagnacht al 
aan te steken. Gelukkig wilde de 
vrijwillige brandweer uit Schoone-
beek de bult nog blussen en kre-
gen ze hulp van de firma Wolken 
en familie Wubbels. Zo kon het 
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Koninginnedag 2009
Zo langzamerhand is het 
een traditie geworden in 
Nieuw Schoonebeek. Elk 
jaar organiseren vier ver-
enigingen van ons dorp een 
supergezellige dag bij de ijs-
baan in het “Ellenbosch”. 

De Loopgroep, de Speel-
tuinvereniging, de Tuutwulp 
en de ijsbaanvereniging “de 
Scheuvel”, beginnen elk jaar 
in januari met de voorbe-
reidingen van dit jaarlijkse 
feest. Echt zo’n dag waarop 
alles kan en mag. Het maakt 
niet uit hoe oud je bent, of je 
actief bent of juist niet. Mis-
schien ga je er alleen naar 
toe omdat je daar veel be-

kenden treft en even lekker 
bij kunt kletsen.  Je kunt je 
aan kunst vergapen of een 
ritje met de ponykar maken. 
Op je achterwerk genieten 
van de sportprestaties van 
kinderen of volwassenen. 

Steeds meer dorpsgenoten 
vieren het Koninginnefeest 
niet meer buiten Nieuw 
Schoonebeek, omdat het bij 
de ijsbaan het aller-gezel-
ligst is. 

Hebt u deze dag nog geen 
plannen, dan zet u deze dag 
alvast in uw agenda. 

Tot donderdag 30 april!

Paasvuur
feest op 1e paasdag toch door-
gaan. 
Het terrein ging om 18.00 uur 
open en langzaamaan werd het 
druk. Om 19.00 uur kwamen de 
Welpen met fakkels aangelopen 
om de bult aan te steken. Dit ging 
uitstekend en even later brandde 
de bult volop. 
Nadat de bult in brand was ge-
stoken begon de band Pulsion te 

spelen. Zij hebben tot ongeveer  
21.00 uur laten horen wat ze kun-
nen. 
De rest van de avond heeft de 
dj plaatjes voor jong en oud ge-
draaid. Wat ons betreft een ge-
slaagde avond voor jong en oud. 

De foto’s kunt u bekijken op 
de volgende website: http://
www.hs-fotos.nl/



… dat er op zondagmorgen 
nog gevoetbald wordt door een 
aantal spelers van het opgehe-
ven veteranenteam? Eén van 
hen is Harm Brockman. 55 jaar 
geleden begon hij met voetbal-
len, met medewerking van Willie 
Schepers, die hier ook bekend 
is onder de naam ‘Rikken Wil-
lie’. Hij praatte Harm’s vader om 
en nog diezelfde avond haastte 
Harm zich naar de heer Thiele 
om zich op te geven, voordat zijn 
vader zich weer zou bedenken. 
Harm begon als keeper, speel-
de in het tweede en derde elftal 
en was reserve voor het eerste. 
Na zijn militaire dienst werd hij 
veldspeler. Voorstopper, laatste 
man en rechtsback, dat lag hem 
wel. Na het opheffen van het ve-
teranenteam werd besloten met 
de overgebleven voetballers te 
blijven voetballen op zondag-
morgen. Dit doen zij dan ook 
met veel plezier en inzet. 
Want het blijft een mooi spel-
letje. 

KVV; de katholieke vrouwenvereniging

Ergens in Nieuw Schoone-
beek is een fotolijstje met 
daarin het onderstaande af-
beelding van deze krant ver-
stopt. Het is de bedoeling dat 
u dit logo zoekt en het bij een 
van de redactieleden afgeeft 
als u het gevonden heeft. 
De vinder krijgt als beloning 
een overheerlijke slagroom-
taart aangeboden door een 
van de lokale bedrijven. 
Dus mensen “ogen open!”

.… dat er ook dit jaar weer een 
bloemenmarkt plaats zal vin-
den? De markt is zoals elk jaar 
georganiseerd door kinderkoor 
‘Viva la Musica’. De markt wordt 
gehouden op 9 mei van 09.30  
tot 12.30 uur. De bloemenmarkt 
is te vinden op de parkeerplaats 
naast de kapsalon. 
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In 1954 werd op initiatief 
van de J.B.T.B een boe-
rinnenbond voor jonge 
vrouwen opgericht. Aan-
vankelijk waren er te wei-
nig jonge dames voor een 
Nieuw Schoonebeekse 
bond en na een voorstel 
van pastoor Streppel (die 
toestemming moest geven 
voor een bijeenkomst) wer-
den ook getrouwde vrouwen 
en meisjes van een andere 
stand dan de boerenstand 
uitgenodigd. Ook de bis-
schop moest hieraan goed-
keuring verlenen. 
Op 29 mei 1956 werd in 
café Wolken de eerste ver-
gadering gehouden; de 
R.K Boerinnenbond was 
een feit. Doel van de bond 
was leerontwikkeling en 
ontspanning, dus geen rod-
delpartijtjes of kletspraatjes, 
aldus pastoor Streppel. 

In 1964 werd de naam ver-
anderd van boerinnenbond 
in K.P.O; Katholieke Platte-
lands Vrouwen, in de hoop 
dat alle meisjes en vrouwen 
zich aangesproken zouden 
voelen om lid te worden.
Om een goed activiteiten-
programma te kunnen bie-
den sprong in de beginjaren 
A.B.T.B  financieel regelma-
tig bij, maar ook werd er in 
1972 door twintig vrouwen 
hard gewerkt in de koekjes-
fabriek in Schoonebeek om 
zo de kas te spekken.
Zo’n 50 jaar na oprichting 
is het doel nog steeds in-
formatie en ontspanning 
bieden aan alle vrouwen in 
Nieuw Schoonebeek door 
middel van een aantrekke-
lijk programma; variërend 
van een avond met informa-
tie bijvoorbeeld over sociale 
hulphonden tot een beauty-

avond. Vast onderdeel is 
een dag per jaar  gezamen-
lijk op stap.  
Het bestuur, bestaande 
uit T. Wubkes-Juurlink, H. 
Brockman, L. Brockman en 
L. Veldhuis, is altijd op zoek 
naar boeiende  onderwer-
pen, maar ook de leden van 
de vereniging kunnen idee-
en aandragen.
Nadrukkelijk gezegd dient 
te worden dat de K.V.V voor 
vrouwen vanaf 25 jaar inte-
ressant is, waarbij het uiter-
aard niet noodzakelijk is dat 
zij katholiek is. 
De vereniging staat voor 
gezelligheid, informatie en 
ontmoeting.
Het bestuur nodigt dan ook 
elke vrouw uit voor de ont-
moetingsavond op woens-
dagavond op  om 19.45 uur 
in de Zwarte Racker.  

Winnaar van zoek en win, Hans Scherpen, heeft namens Hej ’t al heurd de 
overheerlijke taart van Aafke’s Creaties overhandigd gekregen. 
Hij zag het logo staan tijdens de opvoering van het toneelstuk ‘Lammert 
zien bokken’. 
U kunt voor zoektips bij de familie Scherpen aankloppen, want de taart gaat 
voor de tweede keer naar dit adres. 

Aafke’s creaties 
Graag willen wij het bedrijf dat 
de taart voor het logo zoeken 
heeft aangeboden aan u voor-
stellen. Aafke’s creaties is ont-
staan uit een uit de hand gelo-
pen hobby. Het borduren van 
kleding en handdoeken begon 
met een huishoudborduurma-
chine. Al gauw kwam de vraag 
of er ook tassen en petten ge-
borduurd konden worden.
Er is in 2005 in het bedrijf ge-
ïnvesteerd door een computer 
gestuurde 15 kops borduurma-
chine aan te schaffen. Hiermee 
kan op allerlei soorten kleding 
,caps, tassen, handdoeken, 
paardendekens en sjabrakken 
worden geborduurd. (Bijna) al-
les is mogelijk. 
Uw borduurwerk kan al vanaf 1 
stuk worden geborduurd.
De prijs ligt aan het aantal 
steken en niet aan het aantal 
kleuren. Er wordt geborduurd 
voor zowel particulieren als be-
drijven. U krijgt altijd eerst een 
prijsopgaaf en gaat u akkoord, 
dan gaan we aan de slag.
Voor het borduren van een 

logo moet er een borduurkaart 
worden gemaakt en dat is een 
eenmalige uitgave. Na de bor-
duurkaart wordt er een proefje 
geborduurd en pas als dat naar 
uw tevredenheid is, gaan we 
borduren. Het geborduurde 
logo komt er net zo uit te zien 
als het logo in een JPG be-
stand. Kleding of andere artike-

len kunnen bij ons besteld wor-
den, maar u mag ze ook zelf 
aanleveren. Ook hebben we 
een boek met meer dan 50.000 
borduurvoorbeelden.

Kom gerust eens langs aan Eu-
ropaweg 4 en overtuig uzelf.
06-52166359 /531450
www.aafkescreaties.nl

Zoek en win



Mark Engberts, 35 jaar woont 
en werkt in Letland. Hij is de 
technische man op het bedrijf, 
dat hij samen met een Neder-
lander bestuurt. In Duitsland 
heeft Mark een kraanverhuur-
bedrijf. Onderstaand stukje 
gaat over het leven en werken 
in Letland.
Hallo iedereen in Nieuw 
Schoonebeek en omstreken. 
Ik werd gevraagd een stukje 
te schrijven over mijn leven in 
Letland, ik hoefde hier niet lang 
over na te denken. De meeste 
mensen uit het dorp kennen 
mij als Mark Engberts, die uit 
Rusland. Dit is niet helemaal 
waar, om de misverstanden uit 
de wereld te helpen: ik leef in 
Letland, dit is de middelste van 
de 3 Baltische staten Litouwen, 
Letland, Estland. 

Ik woon in een klein stadje Val-
miera, met zo’n 20.000 inwo-
ners op 130 km. van de hoofd-
stad Riga en ongeveer 120 km. 
van de Russische grens. 
Het is een klein stadje, waar 
het prima wonen is in mijn ap-
partement. In de weekenden ga 
ik vaak “de natuur” in, paardrij-
den , maar liever nog quad rij-
den en  motor rijden. Met mooi 
weer ga ik regelmatig met een 
groep bekenden een dag naar 
het meer, met versgevangen 
vis op de grill!!
Ik word vaak gevraagd hoe ik 
daar terecht ben gekomen. 
Welnu, mijn voormalige werk-
gever zat in Erica en hield zich 
bezig met reparatie van grond-
verzetmachine’s. Door een Ne-
derland bedrijf dat in Letland 
gevestigd is werd ik gevraagd 
een reparatie in Letland te ko-
men doen. 

Letland?????? Waar ligt dat 
in hemelsnaam, dus eerst de 
atlas erbij gepakt. Na die eer-
ste reparatie werd ik 4 weken 
later weer benaderd en zo ben 
ik meerdere keren in Letland 
geweest voor telkens één of 
anderhalve week. Toen heb ik 
al gauw het vertrouwde Erica 
achter me gelaten en heb die 
baan verruild voor een leven in 
Letland, in eerste instantie voor 
een jaar. Dat was in de zomer 
van 2003.
Nu werk ik voor een Nederlands 
bedrijf dat zich bezig houdt met 

… dat de volleyballers in 
Nieuw-Schoonebeek op 
zoek zijn naar nieuwe le-
den?
Dus iedereen die zin heeft 
om lekker recreatief bezig 
te zijn, kan eens komen 
kijken naar de training. 
De dames trainen op 
maandag van 20.00 uur 
tot 21.30 uur en de heren 
op donderdag van 20.30 
uur tot 22.00 uur. 
Voor verder informatie 
of aanmeldingen voor 
de training, kan contact 
opgenomen worden met 
Margreet Volkerts, tel: 
0524-542131. 

... dat er twee gloednieu-
we ideeënbussen aan-
geschaft zijn? Hierin kan 
iedereen ideeën voor de 
volgende editie van Hej ‘t 
al heurd doen. De bussen 
zijn te vinden in de Slim 
en in de bibliotheek.

 Hej ‘t al heurd
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Groeten uit…………………..Letland
vervening, afgraven, turf steken 
en verwerken tot eindproducten 
als bloemenaarde of potgrond. 
Het mengen van substraten op 
wens van de klant en het vol-
ledig automatisch verpakken in 
zakken van 150 liter tot 6000 
l. onder hoge druk geperst. Zo 
kan elke klant aangeven welk 
substraat hij wil , eventueel in 
z’n eigen zak met eigen naam 
en logo. Geleverd waar ook ter 
wereld.

Er wordt ong. 1000 hectare be-
werkt met moderne Europese 
en Amerikaanse techniek. Dan 
wordt er ook nog turf gestoken, 
ook dit gebeurt machinaal, ech-
ter het opzetten en omzetten is 
nog ouderwets handwerk. Dit 
wordt veelal gedaan door de 
plaatselijke bevolking.
Letland is een land wat sinds 
een paar jaar bij de EU hoort, 
maar waar ik eigenlijk weinig 
van terugzie, wat ik jammer 
vind!! Hier is nog een groot on-
derscheid tussen arm en rijk. 
De vele miljoenen aan sub-
sidies stromen via omwegen 
toch weer naar de rijkeren. De 
gewone mensen , waar wij het 

meest contact mee hebben on-
dervinden eerder nadeel van 
de aansluiting bij de EU. 
Het leefklimaat is voor mij als 
buitenlander eigenlijk prima, 
het leven is nog steeds niet 
duur en je kunt alle dagelijkse 
benodigdheden zonder al te 
grote problemen bemachtigen.
De zomers zijn mooi, iets war-
mer dan in Nederland, maar 
kort, de winters daarentegen 
zijn lang, donker en koud, -20 
tot -25 graden is vrij normaal. 
Voor de skieers; het is sneeuw-
zeker!. 

Skieën ,langlaufen, ijsvissen 
en jagen behoren tot de popu-
lairste sporten. Het land is daar 
vanwege de uitgestrektheid en 
dunbevolktheid ook uitermate 
geschikt voor. 
Letland is een land met onge-
veer 2 miljoen inwoners, waar-
van de helft in Riga woont. Het 
land is drie keer zo groot als 
Nederland, dan kun je je voor-
stellen hoe uitgestrekt het is.

Ik groet iedereen in Nieuw 
Schoonebeek vanuit het mooie 
Letland!

… dat de historische 
werkgroep Nie Schoone-
beek op zoek is naar 
zoveel mogelijk infor-
matie om een archief te 
ontwikkelen over Nieuw-
Schoonebeek en zijn 
(vroegere) bewoners? 
Het voorlopige bestuur 
wordt gevormd door An-
dré Lambers, Toon Heij-
nen, Joop Schepers, Erik 
Wubbels en Annette van 
der Zwan.
Heeft u oude foto’s, bid-
prentjes, krantenartikelen, 
brieven, leuke anekdotes 
of verhalen, of heeft u zin 
om deel uit te maken van 
de werkgroep, aarzel dan 
niet maar neem contact 
met ons op.
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Uitnodiging jaarvergadering

Zoals gewoonlijk vindt ook dit jaar een vergadering van 
Dorpsbelangen plaats. Deze vergadering zal plaatsvinden 
op 12 mei a.s. om 20.00 uur. De vergadering zal plaats-
vinden in ‘de Dorpshoeve’, te Nieuw-Schoonebeek. Hierbij 
nodigen wij u allen van harte uit om deze jaarvergadering 
bij te wonen. 

Oproep nieuwe bestuursleden

Ook zo betrokken bij het wel en wee van Nieuw Schoone-
beek? Wegens het vertrek van twee van onze leden zijn wij 
op zoek naar betrokken en enthousiaste mensen om het 
bestuur van Dorpsbelangen te komen versterken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de bestuurs-
leden of de secretaris J Herbers. Tel.542152 of e-mail: 
j.herbers@planet.nl

Bericht van Dorpsbelangen

Onze dorpskrant ‘Hej ’t al heurd’ is een feit!

U heeft inmiddels de tweede editie in uw brievenbus ge-
kregen. Met veel waardering worden verslagen van dorps-
bewoners die elders in de wereld verblijven gelezen. Ook 
de vele activiteiten in ons dorp komen weer volop onder de 
aandacht. De redactie hoopt op bijdragen van uw kant om 
er iedere twee maanden een mooie en informatieve dorps-
krant van te maken. Na de eerste twee edities hebben we 
een beeld van de kosten die het maken van de krant met 
zich meebrengt. De krant is in overleg met de redactie on-
der de activiteiten van Dorpsbelangen opgenomen.

Dat houdt in dat de kosten van dit blad ook op rekening 
van onze vereniging komen. Om dit en andere activiteiten 
in de toekomst te kunnen blijven bekostigen, willen we een 
beroep doen op alle Nieuw-Schoonebekers om lid te wor-
den van Dorpsbelangen. Het lidmaatschap bedraagt €2,50 
per jaar. Ook een vrijwillige bijdrage of donatie is van harte 
welkom. Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact 
opnemen met één van de bestuursleden van Dorpsbelan-
gen of met de secretaris, J. Herbers, tel: 0542-542152 of 
e-mail: j.herbers@planet.nl. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op rek.nr. 13.67.06.207, 
t.n.v. ‘Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek’.

... dat er ook dit jaar weer 
oud ijzer gehaald wordt? 
Hiervoor is een sche-
ma opgesteld met data 
waarop uw oud ijzer weer 
opgehaald wordt. De vol-
gende ophaaldag is in ok-
tober.

… dat Ans Heller het plan 
heeft opgevat om een ga-
rageverkoop te starten? 
Zij laat zich hierin steunen 
door Herman Homan, die 
de juridische kant van 
het project zal regelen. 
Dit idee is in Weiteveen 
en Schoonebeek al een 
groot succes en waarom 
zou Nieuw-Schoonebeek 
op zich laten wachten?! 
Iedereen die zich opgege-
ven heeft bij Ans, zal op 
zaterdag 29 september 
van 8.30 tot 12.30 uur zijn 
garagedeur opengooien 
om alles wat hij/zij kwijt 
wil, te gaan verkopen.  
Spreekt dit idee u ook aan 
en wilt u meedoen met de 
verkoop en uw spullen 
een nieuw tehuis geven? 
Meldt u dan voor 1 juni aan 
bij Ans Heller, tel: 0524-
85060 of 06-29552122.

Dorpsbelangen informeert:  Hej ‘t al heurd

Agenda 
Jaarvergadering 
Dorpsbelangen

Zoals u gewend bent, wordt 
er vergaderd aan de hand 
van een agenda.

Hieronder de agenda voor 
de aankomende jaarverga-
dering van Dorpsbelangen 
op 12 mei a.s.

1.  Opening.

2.  Mededelingen  cq. inge-
komen stukken.

3.  Notulen jaarvergade-
 ring 2008. 

4. Jaarverslag secretaris. 

5.  Financieel verslag.

6.  Kascontrole commissie.

7.  Verkiezing nieuw 
 kascontrole lid.

8.  Bestuurs mutatie.
 Aftredend bestuurslid:  
 Herman Pieper.

9    Pauze.

10  Uitleg vervolg traject  
 Plan Bekel door 
 Robert Riksten van 
 de Gemeente Emmen.

11  Rondvraag cq w.v.t.t.k.

12   Sluiting.
                                                   
Voor dorpsbewoners die nog 
geen lid zijn en ons willen 
steunen in ons werk, heb-
ben wij één advies;  wordt 
lid !!  

U kunt dit doen door op de 
jaarvergadering een  aan-
melding- en machtigingsfor-
mulier in te vullen.

….dat op 4 juni 2009 ’s 
avonds door de provincie 
voorlichting wordt gege-
ven in de Zwarte Racker 
over het inrichtingsplan 
Nieuw Schoonebeek en 
over het natuurbeheers-
plan welke beide dan ter 
inzage liggen. De provin-
cie wil dan uitleg geven 
hoe het agrarisch gebied 
rond Nieuw Schoone-
beek er uit zou gaan zien 
en vertellen wat de mo-
gelijkheden zijn van de 
beheerspakketten in de 
nieuw aan te leggen buf-
ferzone..



Zaterdag 9 mei as. vanaf 
13.30 uur heten wij u we-
derom van harte welkom in 
“De Wiekslag’ aan de start 
voor een fantastisch zo-
merzwemseizoen!! Op deze 
dag kunt u ook de abonne-
menten afhalen. 
Wij zijn op zoek naar vrij-
willigers die ingezet willen 
worden voor diverse werk-
zaamheden, als: tuin, (tech-
nisch) onderhoud, kassa, 
badtoezicht, schoonmaak 
en activiteitenbegeleiding. 
Interesse? Geef u dan op, 
of meld u aan bij één van de 
bestuursleden! Eveneens 
zijn wij op zoek naar enkele 
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Zwembad ‘De Wiekslag‘ 
gemotiveerde toezichthou-
ders die ons team willen ver-
sterken. Je moet hiervoor in 
het bezit zijn van Reddend 
zwemmen A en EHBO. Het 
betreft de periode van 10 
april t/m 06 september. Voor 
meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Job ten 
Velde, tel. 06-29048065.
Zwembad De Wiekslag = 
Een KERN MET PIT!
De bestuursleden hebben 
op 20 maart jl. het predikaat 
in ontvangst genomen voor 
de wedstrijd Kern met Pit 
van de Koninklijke Neder-
landse Heidemaatschappij. 
Bewonersgroepen die zelf 

iets voor hun directe woon-
omgeving kunnen beteke-
nen, kunnen zich hiervoor 
inschrijven. Bij de uitreiking 
op het Provinciehuis in As-
sen werden een oorkonde 
oftewel het predikaat, het 
juryrapport en een cheque 
t.w.v. € 1.000,- overhan-
digd.
De Wiekslag had zich inge-
schreven met het vernieu-
wen van de speeltoestellen 
op de zonneweide. Na een 
lange voorbereiding werd dit 
binnen een jaar gerealiseerd 
door onze vrijwilligers, wat 
een voorwaarde is voor de 
wedstrijd. In augustus vorig 

jaar werden de toestellen in 
gebruik genomen. Er staan 
o.a. een rolton, een klimrek 
en een schommel. 
Bij de prijsuitreiking op 20 
maart worden prijzen uitge-
reikt aan negen deelnemen-
de kernen in de Provincie 
Drenthe. Over heel Neder-
land deden 195 groepen 
mee aan de leefbaarheids-
competitie. 
Het slagen van deze wed-
strijd hebben wij mede te 
danken aan de sponsorze-
gelactie van Fischer Plus 
Supermarkt en Slim Su-
permarkt, de bijdrage van 
Vriendengroep Heras.

Gries wies
Deze instructies voor de 
was kreeg Lena Schepers 
mee van haar moeder 
toen ze op 23 juli 1931 
ging trouwen met Her-
man Assen. 
Let vooral op de, water-
besparende tip aan het 
eind! 

Van de wijkagent
Ongeveer 1 keer in de drie 
maand kom ik op de Gerar-
dus Majella school in Nw 
Schoonebeek. Dan gaan 
we met de leerlingen van de 
groepen 7 en 8 SAPPEN. 
Het SAP systeem, School 
Adoptie Plan, bestaat nu 
ongeveer 10 jaar. Elke keer 
worden er verschillende 
items behandeld. Te denken 
valt dan aan: Hoe werkt de 
Politie, Diefstal, Bureau Halt, 
Vuurwerk, Discriminatie, Al-
cohol en Drugs. 
Op het niveau van de kinde-
ren worden deze lessen ge-

geven. Verschillende normen 
en waarden komen aan de 
orde. De bedoeling van deze 
lessen is om de kinderen 
meer inzicht te verschaffen 
over deze items. 

Het is belangrijk dat kinderen 
over deze zaken zelf naden-
ken zodat ze in de toekomst 
beter kunnen inschatten wat 
wel en wat niet kan, welke 
risico’s er aan bepaalde za-
ken kleven en welke normen 
en waarden je dient te hante-
ren in onze samenleving. Ik 
vroeg na elke les de kinderen 

om vooral deze zaken thuis 
bespreekbaar te maken. Ge-
woon omdat ik het belangrijk 
vind dat ouders en kinderen 
met elkaar van gedachten 
wisselen over allerlei zaken. 
 
Helaas heeft de gemeente 
besloten om te stoppen met 
de SAP-lessen. De gemeente 
was voortrekker en financier-
de dit project. Erg jammer, 
want de expertise van de po-
litie, met al onze ervaringen 
kunnen we niet meer delen 
met de kinderen.

Zoals bij u allen bekend zal 
zijn, beschikt ons dorp over 
een plaats waar tuinafval 
gestort kan worden. Het is 
niet de bedoeling van deze 
plek dat iedereen zijn tuin-
afval hier achterlaat, maar 
toch groeit de bult gestaag.
Graag willen wij u hierbij 
verzoeken, uw afval hier 
niet meer te deponeren. 
Deze plek is uitsluitend be-
doeld voor het tuinafval van 
de kerkploeg en het buurt-
beheer. Bedankt voor uw 
begrip.

Buurtbeheer

Deze instructies voor de was kreeg Lena Schepers mee van 
haar moeder toen ze op 23 juli 1931 ging trouwen met Her-
man Assen. Let vooral op de, waterbesparende tip aan het 
eind! 
1  Zet de wasketel op ’t fornuis
2  doe er water in en ontsteek het vuur
3  Rasp ’n stuk Sun-light zeep erboven
4  Haal het witte wasgoed uit de soda en doe het in de 
 teil. Smeer de vuile plekken in het zachte zeep.
5  Als het kookt haal je het goed eruit met de tang en doet   
 alles in de teil met schoon water die op de bok staat
6  Nu het bonte goed uit de soda halen en in de 
 wasketel doen (niet koken)
7  Het uitgespoelde witte goed blauwen (zakje blauw) 
 en stijven of bleken
8  Spoel daarna de bonte was uit, overalls het allerlaatst
9 Alles door de wringer halen en ophangen
10 Giet het sop over straatstenen en schrob het straatje
  schoon. Spoel na met het blauwselwater.



Alles is begonnen in de oude 
boerderij van Rozeman. 
Voor 5 gulden per maand 
werd de boerderij gehuurd 
en er werd een bestuur ge-
kozen, bestaande uit Jo van 
der Laan als voorzitter, Leo 
Lubbers, Herman Blaauw-
geers, Lies Alers, Roos 
Alers, Carla Alers, en Lenie 
Overberg. De werkgroep be-
stond uit 5 personen waarin 
ook ik (André Blaauwgeers) 
zat. We organiseerden 
programma-avonden en 
algauw werd ik DJ! De eer-
ste in Nieuw Schoonebeek. 
Zonder microfoon (de hele 
week hees) kondigde ik de 
plaatjes aan. Na enkele we-
ken kwam Geert Schwieters 
mij versterken. We gingen 
meer discoavonden orga-
niseren, op zondagmiddag 
voor de jeugd tot 15 jaar. Als 
we teveel lawaai hadden, 
kwam opa Rozeman met 
de stok binnen met de me-
dedeling dat wij ons rustig 
moesten houden. Wij had-
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Pemuda bestaat 40 jaar, hier volgt een impressie van de eerste 10 jaar
den in die tijd ook een ad-
viescommissie, bestaande 
uit o.a. mevr. Rozeman en 
mevr. Blaauwe. Eén keer 
in de maand vergaderden 
wij samen.  We kregen een 
tip dat in de schouwburg 
van de stad Groningen een 
nieuwe geluidsinstallatie 
kwam. De oude, met micro-
foon, mochten wij hebben. 
De derde DJ kwam erbij, 
Bertus Brockman. Natuurlijk 
ontstonden artiestennamen, 
“Draaiende Dries” Mr Blue 
en Lee Cooper. Samen rich-
ten wij de ‘Rumah Pemuda 
Drive in Show’ op. Het kon 
niet mooier!  De naam Ru-
mah Pemuda werd toen be-
dacht door burgermeester 
Capettie. Ook werden we 
de fanclub van H. Sounds, 
met o.a. Sandra Reemer. 
Ze kwamen oefenen in de 
soos. Samen met voormalig 
Pastoor Heemskerk zijn we 
in een bus naar Duitsland 
geweest voor een optre-
den van H Sounds. Wij, als 

fanclub waren uitgenodigd. 
Daar aangekomen mochten 
alleen dames naar binnen.
Later kregen wij te maken 
met Stichting Jeugd en 
Jongeren werk en kregen 
we subsidie voor bepaalde 
activiteiten.  Een grote te-
genslag was het sluiten van 
de boerderij, de boerderij 
zou niet brandveilig zijn. Na 
vele protesten kregen we 
toestemming geopend te 
blijven tot we elders terecht 
konden. Dat werd de melkfa-
briek. Vanuit de melkfabriek 
gingen wij ook met onze 
show op pad. Toen wij eens 
in Twist draaiden, omdat de 
grens langer open was, ont-
stond paniek. Wij begonnen 
om 19:30 uur en kwamen 
met ons geluid boven het 
kerkorgel uit, er was een 
kerkdienst bezig. Ondertus-
sen was ik voorzitter gewor-
den en kende de soos zijn 
glorietijd, we draaiden beter 
dan lokale kroegen. 
Toen de soos 5 jaar bestond 

werd er een kameradenvoet-
bal georganiseerd. Dat toer-
nooi hebben de 12 aposte-
len gewonnen, daarom werd 
het toernooi Apostel Toer-
nooi genoemd. Er kwamen 
twe DJ’s bij: Jan Prins en 
Bennie Buter. 
Omdat de afspraak bestond 
dat we, als er nieuwe ruimte 
in Nieuw-Schoonebeek vrij-
kwam, moesten verhuizen, 
werd een vrij lokaal van 
‘Westerend’ ons nieuwe 
thuis. We hadden een ar-
chitect laten komen, om-
dat we i.v.m. kleine ruimte, 
alle ruimte wilden benutten. 
Daar zetten wij de traditie 
van tuinfeesten en disco 
voort. Helaas kwam er geen 
gevolg op de Drive In Show. 
Op een gegeven moment 
werden Geert en ik gevraagd 
om te draaien bij de ‘Anjo 
Bar’.  Na ons volgden nog 
vele DJ’s en bestuursleden. 
Nieuw Schoonebeek mag er 
trots op zijn dat Rumah Pe-
muda nog altijd bestaat!

    
De Zonnebloem; al 60 jaar 
goed voor elkaar.
Het kan u moeilijk ontgaan 
zijn met alle aandacht in de 
media dat de Zonnebloem 
dit jaar haar 60e verjaardag 
viert. In Nieuw Schoone-
beek zijn 24 vrijwilligers 
actief voor de Zonnebloem. 
Onze doelstelling is heel 
simpel, leuke activiteiten 
organiseren voor mensen 
die zelf niet meer zo gemak-
kelijk dingen ondernemen, 
of dit nu door ziekte, leeftijd 
of handicap komt is niet be-
langrijk, als we onze gasten 
iets extra’s kunnen bieden, 
is het goed.

De activiteiten worden ge-
financierd uit verschillende 
bronnen:
- Iedereen die lid is van de 

De Zonnebloem; al 60 jaar goed voor elkaar
(landelijke) Zonnebloem 
betaalt donateursgeld. Van 
elke donateur uit Nieuw-
Schoonebeek ontvangen wij 
hiervan een percentage. 
- In mei gaan we langs de 
deuren voor de Zonne-
bloemloterij, van onze ei-
gen opbrengst houden wij 
een deel en het andere deel 
gaat naar de landelijke ver-
eniging. 
- Net voor Sinterklaas ont-
vangen alle bewoners in 
Nieuw Schoonebeek een 
envelop met het verzoek om  
een bijdrage voor de Sinter-
klaasattenties voor zieken 
en ouderen, dit bedrag komt 
geheel ten goede van onze 
afdeling.
Het is duidelijk dat meer 
Zonnebloemdonateurs, 
meer verkochte loten en 
meer Sinterklaasenvelop-

pen onze mogelijkheden 
vergroten.

Vandaar dat wij graag mee-
doen aan de regionale actie 
van de Zonnebloem. De eer-
ste 2 weken van Mei staan 
dit jaar in het teken van het 
werk van en voor de Zon-
nebloem. Er komt een krant 
boordevol informatie over 
de afdelingen in Zuidoost 
Drenthe en er worden overal 
activiteiten georganiseerd. 
Wij staan dit jaar op Konin-
ginnedag bij de ijsbaan om 
nog meer bekendheid te ge-
ven aan onze activiteiten en 
hopelijk nieuwe donateurs 
te werven. Ook geven we 
zoveel mogelijk informatie 
over het vrijwilligerswerk bij 
de Zonnebloem, we kunnen 
altijd vrijwilligers gebruiken, 
vooral voor de reizen en be-

stuursfuncties in de regio. 
Met Sinterklaas verrassen 
‘Zonnebloempieten” de zie-
ken en ouderen met een 
bezoekje. Op Nationale Zie-
kendag bezorgen we bij alle 
zieken een kleine attentie. 
Daarnaast organiseren we 
verschillende ‘Zonnedagen’. 
Voor deze uitstapjes vragen 
we aan de gasten wel een 
bijdrage, eventuele tekorten 
vullen we zelf aan uit onze 
middelen.

Onze gasten worden uit-
genodigd voor de activitei-
ten door een vrijwilliger uit 
hun buurt, mocht u geen 
uitnodiging ontvangen 
maar toch graag meedoen, 
neem dan gerust contact 
op met Adelheid Bakker (tel 
542110) of Hermien Smoes 
(tel.542631).



Op 4 maart 2009 was er in 
de Zwarte Racker in Nieuw-
Schoonebeek een gezond-
heidsmarkt georganiseerd  
door de  het Medisch en 
het Paramedisch Centrum  
Nieuw-Schoonebeek.

Dat een klein dorp groot kan 
zijn werd hier wederom be-
wezen.
De grote zaal  was gezellig 
ingericht met allerlei kramen 
van bijv. Buurtzorg. De thuis-
zorg organisatie had niet te 
klagen over belangstelling 
veel mensen hadden er wel 
eens van gehoord maar wil-
den nu van de gelegenheid  
gebruik maken om er het 
fijne van te weten.
Bij Buurtzorg wordt er naar 
gestreefd dat er zoveel mo-
gelijk de zelfde hulpverlener 
aan het bed komt en niet 
op 1 dag vier verschillende 
zusters.

Medisch Centrum Nieuw-
Schoonebeek was ruim ver-
tegenwoordigd met verschil-
lende kramen waaronder  
voorlichting over incontinen-
tie (ongewenst urineverlies), 
de allergie verpleegkundige 
had  informatie over pollen 
allergieën en vooral de gras 
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Op Uw Gezondheid!
knuffels waren erg in trek. 
Verder kon er bij Marjolein 
Smit tijm siroop geproefd 
worden en kreeg iedereen 
een potje inhalatiezalf mee. 
Tijdens het kopje koffie kon 
er ook nog even bloeddruk 
gemeten worden. Ellen Ol-
dersma, de praktijkonder-
steuner zorgde voor een 
heuse wachtrij. Bij Ellen kon 
je een spirometrie, laten 
doen met daarbij gelijk de 
uitslag: goed of het is toch 
beter om nog even bij de 
huisarts langs te gaan.
 
Paramedisch Centrum Dor-
gelo maakte van de ge-
legenheid gebruik om de 
ergotherapeute, Rianne 
Schuldink die vanaf 1 maart 
in Nieuw-Schoonebeek 
werkzaam is onder de aan-
dacht te brengen. 
Ergotherapie is zinvol voor 
mensen die ten gevolge 
van een ziekte, stoornis of 
handicap of ouder worden 
de gewone dagelijkse activi-
teiten niet meer naar wens 
kunnen uitvoeren.  Ze kan 
zorgen voor hulpmiddelen 
en aanpassingen. Bijvoor-
beeld  om kousen aan te 
trekken, of een draaikussen 
om makkelijker in en uit de 

auto te komen. Begeleiding 
en instructie  van mensen 
met een scootmobiel be-
hoort ook tot de mogelijkhe-
den.

Elise van den Belt en Jidske 
Hunink, de fysiotherapeu-
ten die verantwoordelijk zijn 
voor de begeleiding van de 
fitness  hadden  allerlei in-
formatie over de trainings-
groepen voor mensen met 
een long- of hartaandoe-
ning, Diabetes en mensen 
met vaatproblemen (etala-
gebenen)  Er kon ter plekke 
een fittest gedaan worden 
op de Hometrainer. De 
groepen trainen 2 keer per 
week onder begeleiding van 
een fysiotherapeut. Door de 
trainingen  krijg je een beter 
uithoudingsvermogen  en 
de kwaliteit  van leven ver-
beterd. 

Bij Willem Dorgelo kon men  
een voetonderzoek  laten 
doen. Op de voetspiegel 
wordt het drukvlak van de 
voetzool bekeken en beoor-
deeld. Terwijl de cliënt op de 
voetspiegel staat worden 
dunne elementen, meestal 
van kurk, op specifieke 
plekken onder de voetzool 

geplaatst. Deze elemen-
ten hebben een onmiddel-
lijke werking op spierketens, 
waardoor de lichaamshou-
ding verandert.

 Monique Leussink, de fysio-
therapeut gespecialiseerd in 
aandoeningen van het bek-
ken was bij doktersassisten-
te Erna aangeschoven zodat 
ze samen informatie konden 
geven over ongewenst uri-
neverlies. Door het trainen 
van de bekkenbodemspie-
ren kan er vaak verbetering 
in gebracht worden.  
Medisch Centrum Nieuw-
Schoonebeek , had ook 
nog een pedicure  en een 
schoonheidspecialiste uitge-
nodigd die over belangstel-
ling niet te klagen hadden, 
de leuke  gadgets waren erg 
in trek.
Kortom was het een gezel-
lige markt met veel informa-
tie.

Door het Medisch Centrum 
Nieuw-Schoonebeek was er 
voor de kinderen een kleur-
plaat wedstrijd
De winnaars hiervan zijn:  
Twan Steffens en Manon 
Koop. 



Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej ‘t al heurd? Stuur 
dan een e-mail naar; hejtalheurd@live.nl. Of doe het in de 
bus bij Slim of de bibliotheek, doe dit wel vóór 8 juni!

HUISJEWELTEVREDEN 
Wie zijn jullie?Bennie en Josie Wilken .We hebben Kim van 15 jaar die 

nog thuis woont en Rita van 19 die in Groningen studeert en 

woont. Verder hebben we nog drie volwassen kinderen die 

op zichzelf wonen. We hebben twee kleinkinderen  en een 

derde op komst.
Wie werkt waar?Bennie werkt 4 dagen in de week als offsetdrukker bij druk-

kerij Duo Press te Emmen,en is daarnaast zelfstandig onder-

nemer. Hij heeft een service punt voor het onderhouden en 

repareren van veringen voor crossmotors.
Josie werkt al acht jaar mensen met een verstandelijke be-

perking en psychische problemen. Per 1 april jl. heeft ze een 

nieuwe baan bij ’Ondersteunend wonen’ te Coevorden als 

persoonlijk begeleider.
Hoe lang wonen jullie hier al?Bennie woont hier sinds 1960, afkomstig uit Zeddam en 

sinds 1988 wonen Bennie en Josie hier samen met de kids. 

Het huis waar ze in wonen was eerst van Bennie zijn ouders 

en in 1994 hebben ze het huis verbouwd omdat het huis te 

klein werd voor een gezin met 4 kinderen.Wat doen jullie in jullie vrije tijd?Als oud professioneel motorcrosser is Bennie nog steeds be-

zig met de motorcross, soms rijdt hij zelf en ze begeleidt en-

kele jeugdcrossers. Het gezin gaat regelmatig samen naar 

de sportschool, buiten dat om doet Rita al 12 jaar aan karate. 

Ze heeft vorig jaar de zwarte band(1e dan) behaalt en traint 

nog regelmatig.Kim voetbalt bij de Weiteveense boys (meisjesteam). Met dit 

team is ze vorig jaar naar Barcelona geweest om deel te 

nemen aan een internationaal toernooi. Hier hebben ze de 

tweede plek behaald.
Welke gebeurtenis heeft indruk op jullie gemaakt?
Buiten de geboorte van onze kinderen, kan Bennie, nu hij 

de 50 is gepasseerd, terugkijken op een succesvolle motor-

crosscarrière waarmee hij de hele wereld over gereisd is. 

Hij hecht veel waarde aan deze bijzondere carrière, die voor 

hem heel vanzelfsprekend leek.Voor Josie was de geboorte van haar eerste kleinkind een 

hele belevenis omdat zij tijdens de geboorte aanwezig was 

om haar dochter te steunen. Het was behoorlijk spannend 

omdat de baby 7 weken te vroeg werd geboren.Wat wil je gezegd hebben?Bennie zou graag zien dat sport voor jongeren gefinancierd 

zou worden door de regering,omdat voor veel middenstands-

gezinnen het financieren van een sport teveel geld kost. Dit 

om de jeugd van de straat te houden en hun zelfbeeld op te 

vijzelen.  

Activiteitenkalender 

Tienerwerk

2 mei  
Sumoworstelen

16 mei  
Instuif

30 mei  
Paardrijden

13 juni  
Instuif

20 juni  
Afsluiting met 

 

survival en barbecue

let op de laatste keer is een week 

later i.v.
m. tuinfeest

We beginnen weer op 22 augustus 

met een instuif.

        Jan Blaauwgeers (0542-541651)

Nu het broedseizoen van de vogels weer begonnen is, zijn wij 

op zoek naar uilen, voornamelijk steenuilen en Kerkuilen.

Doordat veel oude fruitbomen, knotwilgen en oude schuurtjes 

verdwijnen,  zijn er voor de uilen minder nestgelegenheden. 

Mocht u weten waar deze vogels verblijven, wilt u mij dan 

even bellen?

Acitiviteitenkalender

Zonnebloem

11 mei:   
Bezoek aan tuin  

 
centrum Oosterik,  

14 mei:  
Concert Koninkelijke     

           
           

Militaire Kapel Johan                                 

           
           

Willem Friso in Assen.

24 juni :        
 Zandstrooierexcursie l                      

 
in Schoonebeek 

September:   Bustocht naar 

 
Paleis ‘t Loo

3 oktober:      Theatermiddag 

 
in De Giraffe

December:  Kerstmiddag 

Acitiviteitenkalender 
30 april Koninginnedag
9 mei Zwembad    Opening seizoen zwembad   vanaf 13.30 uur. 
9 mei Bloemenmarkt
17 mei 1e communieviering
21 mei Rumah Pemuda  The Heinoos  
 nieuw festivalterrein  achter de soos. 
21 mei Scouting Dauwtrappen.   Start 6 uur.
6 juni VVS  
 12 apostelentoernooi
13/14 juni VVS     Activiteitenweekend
27/28 juni Rumah Live    Tuinfeestweekend


