
Spelweek 2009
Ook dit jaar organiseerde de spelweekgroep 
weer een week plezier voor de kinderen van 
Nieuw Schoonebeek en Weiteveen. Er werden 
de mooiste hutten gemaakt. 
Op de foto een mooi voorbeeld van een zelfge-
maakte hut.  Op woensdagmiddag werden er 
weer activiteiten georganiseerd voor de aller-
kleinsten. Ook deze middag was zeer geslaagd. 
Op donderdagavond werd de week afgesloten 
en mochten belangstellenden komen kijken. 

Rij ‘m erin!
Zondag 23 augustus was het weer zover. Het waterspektakel van het jaar. Rumah 
Pemuda organiseerde  dit keer rij ‘m erin. 
Een behoorlijk aantal deelnemers ging de helling af. Er werden de meest specta-
culaire voertuigen meegenomen. Een mooi voorbeeld staat hieronder op de foto.
De meeste mensen gingen op een verbouwde skelter naar beneden, maar er wa-
ren ook mensen op driewielers en kinderkarren.  
Dankzij het prachtige weer, de verschillende eettentje, luchtkussens, schmink en 
muziek was het een drukbezochte middag en avond voor het hele gezin. 

Ook dit jaar was Ferry Berens weer de winnaar. 

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/
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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, Kerken-
weg 17, Europaweg 135a,  
Molenaarslaan 39, Euro-
paweg 233, Europaweg 
260 Of in de redactiebus 
bij supermarkt Slim of de 
bibliotheek.  mail: hejtal-
heurd@live.nl
nl



Rumah Pemuda 1989-1999  
Aan mij is gevraagd een stukje te schrijven over de periode van 1989 t/m 1999. In die pe-
riode heb ik een jaar of acht in het bestuur gezeten en was daarom ieder weekend, maar 
meestal ook door de week in Rumah te vinden. In het begin van mijn Rumah carrière was 
het moeilijk om als organisatie financieel rond te komen. We zaten nog in de Westerendse 
en er was weinig aanloop vanuit het dorp. Om extra inkomsten te krijgen moesten we ons 
creatieve brein de vrije loop laten. Met het voltallige bestuur gingen we dan bij elkaar zitten 
en onder het genot van een, twee, drie flesjes bier kwamen de beste ideeën boven drijven, 
zoals autoslopen, beachparty, klaagbox, record weekenden, film marathon, spokentocht, 
en natuurlijk de verschillende bandjes. Een van die bandjes was de “the Flying Embryos “. 
Na een paar keer te hebben opgetreden in Rumah kregen we een telefoontje van een van 
de bandleden. Ze hadden een nummer over de soos geschreven en waren nog een achter-
grond brulkoortje nodig, daar wilden wij natuurlijk wel aan meewerken. We zijn met vijf be-
stuursleden een dag naar Den Haag geweest en zo is het soosvolkslied “Rumah Pemuda” 
ontstaan. Half jaren negentig is er na verschrikkelijk veel vergaderen een begin gemaakt 
met de bouw van “de Dorpshoeve”. Toen het gebouw klaar was mochten we de ruimte die 
Rumah mocht gebruiken omtoveren tot een echte Jeugdsoos.  Dit is wat ons betreft prima 
gelukt, alleen was de architect hier minder over te spreken, hij had de ruimte immers heel 
anders voorgesteld. Vanaf die tijd ging alles stukken beter, Ieder weekend was het zo druk 
dat de kroegbazen er jaloers van werden. Dit is gelukkig nog steeds zo en hopen dat het zo 
blijft. In 1996 heeft het bestuur aan Frans “spielberg” Veenker gevraagd of er niet weer eens 
een film gemaakt kon worden. Dit was in het verleden zeer succesvol en gezellig geweest, 
en het leek ons mooi om dit ook een keer mee te maken. Frans had nog een script liggen en 
zo zijn we begonnen met het benaderen van acteurs en figuranten. Het heeft bijna twee jaar 
geduurd voordat de film “die Schweine von heute, sind die schinken von morgen” compleet 
klaar was, maar het is dan ook wel een film geworden waar we trots op kunnen zijn. 
In 1998 was de première, dit was een geweldige avond. Iedereen was in gala kleding er was 
een rode loper, een stoet met limousines en heel veel paparazzi. 
Afgelopen januari is de film weer een keer vertoond, ook dit was weer een gezellige drukke 
avond. Er is afgesproken dat de film nu weer een aantal jaren in de kluis gaat zodat hij over 
een jaar of tien weer een keer vertoond kan worden.
 
Freddy Schwieters

Speulenderwies 
Hoe is speulenderwies ontstaan… 
In 2005 is het idee ontstaan om solexen te gaan verhuren. Wij, Allart en Karin de Jong, 
woonden op dat moment in Schoonebeek en zijn met 20 solexen en een kar begonnen. 
Het liep al vrij snel uit de hand, in positieve zin, het werd steeds drukker. Vandaar dat we na 
2 jaar een andere locatie hebben gezocht om vanuit huis te gaan rijden. Wij zitten aan de 
Europaweg en hebben nu de ruimte om de groepen goed te kunnen ontvangen. Onder het 
genot van een kop koffie op de deel krijg je wat uitleg en dan op de “plof”. Als het weer het 
toe laat kun je ook nog in een oude lange leren jas met muts rijden, dan zit de sfeer er direct 
in als mensen zich verkleden! Er zijn verschillende arrangementen, voor ieder wat wils. Wil 
je liever niet op de solex maar wat sportiever dan kan dat op een kickbike of tandem, ook 
kun je nog gaan klootschieten. Samen met behulp van familie kunnen we de groepen goed 
bedienen zodat ze een onvergetelijke dag hebben. De omgeving leent zich heel goed voor 
onze activiteiten, we zijn ook erg blij met ons “stekkie” in Nieuw Schoonebeek. Genoeg over 
ons zelf gepraat, wij nodigen iedereen uit om eens een kop koffie te komen drinken en te 
zien waar het zich allemaal af-
speelt.

Ook verwijzen wij naar onze website: 
www.speulenderwies.nl. 

Een vriendelijke groet van het team 
van Speulenderwies. 
Europaweg 8 
(tussen hec. Paaltje 14.7 en 14.8) 
Tel. 0524-531900   

...dat er misschien een lek 
zit in de redactie?
Het is ons opgevallen 
dat het logo van Nieuw 
Schoonebeek van de 4 
keer dat hij is verstopt al 
4 keer is gevonden door 
iemand van krat 81.
Is dat verdacht of niet? De 
eerste keer is hij gevon-
den in de winkel, de twee-
de keer bij het toneel, de 
derde keer lag hij op de 
glasbak en de laatste keer 
was hij verstopt op de bult 
bij de ijsbaan.
Wij van de redactie zijn er 
nog niet achter waar het 
lek zit, maar als jullie inwo-
ners van Nieuw Schoone-
beek nog beter opletten 
waar het logo verstopt is, 
dan kunnen wij misschien 
het mysterie oplossen.
Veel succes met het zoe-
ken van het logo.
De redactie

Ergens in Nieuw Schoone-
beek is een fotolijstje met 
daarin het logo van deze 
krant verstopt. 
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!”

Ook dit keer is het logo ge-
vonden door
Fons Wubbels. 
Van harte gefeliciteerd! 

Zoek en win
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 Hej ‘t al heurd



Ciao! Ik ben Sylvia Assen en ik woon in een klein dorpje in 
Italië, niet ver weg van Rome. Zeventien jaar geleden ben ik 
naar Italië vertrokken. De eerste 15 jaar woonde ik met mijn 
vriend Aldo ( is nu dus mijn man) boven het bedrijf van hem en 
zijn broers in het dorpje Forano. Ze verkopen bouwmaterialen. 
Bijna 8 jaar geleden zijn we in het huwelijksbootje gestapt. We 
hebben nu ook een zoontje van 5 jaar, en hij heet Matteo. On-
dertussen hebben we een nieuw huis gebouwd in Tarano. We 
hebben er wat jaartjes over gedaan, maar we wonen er nu lek-
ker ruim, met een mooi panorama, even buiten het dorp.
Italië is echt een heel fijn land om te wonen. Er zijn prachtige 
steden zoals b.v. Rome. Behalve de steden hebben we in Italië 
ook mooie landschappen, bergen en mooie stranden. Kortom, 
voor elk wat wils. Verder zijn ze heel gastvrij. In Nederland ga 
je bij iemand een kopie koffie drinken, bij ons in Italië moet je 
altijd blijven eten. Er is altijd plaats aan tafel. En ja, over eten 
gesproken. Heerlijk!!!
En dan heb je het heerlijke klimaat nog. Ze vragen me wel een 
of ik Nederland niet mis. Maar dat valt best mee. Want in Ne-
derland heb je fijne en mooie dingen en in Italië ook.
Wat ik graag uit Nederland meeneem is het heerlijke bruin 
brood en hagelslag.
 De streek waar we wonen heet de Sabina. Daar wordt veel 
olijfolie gemaakt die bij de besten van Italië hoort. Bij ons nieu-
we huis hebben we zelf ook olijfbomen. In November gaan we 
weer plukken. Daarna brengen we de olijven naar de pers. Zo 
hebben we dan onze eigen pure olijfolie. En daar kunnen we 
het hele jaar mee doen. 
 
Kortom, ik ben in Italië goed op mijn plaats.

Nogmaals  

Groeten uit Tarano en Arrivedera in Italië 
(of Nieuw-Schoonebeek)

Op foto ziet u Sylvia met haar man Aldo en zoontje Matteo. 

... dat Nieuw Schoonebeek in 2014 alweer 
200 jaar bestaat?
Misschien weer een moment voor ons 
Nieuw Schoonebeekers om iets leuks te 
organiseren?
Ideeën zijn natuurlijk welkom op ons mail-
adres. 

... dat er twee ideeënbussen staan in Nieuw 
Schoonebeek? In deze bussen kunt u uw 
ideeën voor de krant kwijt. 
De ene bus staat in de bibliotheek en de 
andere in supermarkt Slim. 
Uw reactie is natuurlijk ook welkom op ons 
mailadres. 
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Groeten uit…………………..Tarano!  Hej ‘t al heurd

Een aantal jaren heeft Nieuw Schoonebeek 
het zonder motorclub moeten doen. Maar 
een aantal enthousiaste rijders hebben beslo-
ten dat dit een groot gemis is. Daarom ver-
zamelden op zondag 26 juli jongstleden een 
negental motorrijders bij de blokhut in Nieuw 
Schoonebeek om hun motor eens lekker aan 
de bek te trekken. Via een avontuurlijke rou-
te door Duitsland zijn zij terecht gekomen in 
Twente waar zij een bezoek hebben gebracht 
aan de Holterberg. Daar bleek dat een aan-
tal wielrenners er meer vaart in hadden dan 
de achterhoede van de motorclubleden. Bij 
de Holterberg was het daarom duidelijk tijd 
voor een welkome kop koffie. Opgeladen en 
bijgekomen zijn zij weer op hun machines ge-
stapt en doorgereden naar de Zwarte Cross 
om daar veel motorcollega’s te begroeten. Na 
een stevige lunch vervolgde de tocht zich via 
een uitgezette route door leuke dorpjes weer 
terug naar huis. Momenteel is men druk bezig 
met het opzetten van de club en de daarbij 
behorende website: www.loves.nl/mtc. Deze 
site is in ontwikkeling, maar in de toekomst 
zal hierop alle informatie te vinden zijn. Je 
kunt ook mailen naar: mtc@live.nl

Motor Tour Club 
“Trek hem aan de bek”

VOLKSFEEST 2010
vrijdag 23, zaterdag 24 

en zondag 25 juli
Voor alle informatie omtrend Volksfeest 2010 zie

www.nieuwschoonebeek.com



Mantelzorg Nieuw Schoonebeek 
In Nieuw Schoonebeek wil Sedna, afdeling mantelzorg, een contactpunt opzetten. 
De omliggende dorpen Schoonebeek, Weiteveen, Nieuw Amsterdam/Veenoord 
hebben reeds een goedlopend contactpunt en het lijkt ook raadzaam om dit in 
Nieuw Schoonebeek te realiseren. 

Wat doet een mantelzorger en wie is een mantelzorger.
Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 
ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Zij geven die zorg omdat zij een per-
soonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief 
en afhankelijk van de behoefte van een zorgbehoevende. 
Meestal komt mantelzorg niet voort uit een weloverwogen keuze. Het is iets waar 
men inrolt. De bestaande familie- of vriendenband gaat geleidelijk over in het bij-
staan van de zorgbehoevende ander. Misschien heb je jezelf nog niet eerder als 
een mantelzorger beschouwd, hoewel je wel degelijk mantelzorg verleent aan een 
dierbare. 

Wat is de bedoeling van een contactpunt.
De bedoeling van een contactpunt is om door middel van contactochtenden of mid-
dagen het eigen welzijn niet uit het oog te verliezen. Doordat men vaak emotioneel 
betrokken is bij diegene die men verzorgt en er wil zijn voor de ander is het nood-
zakelijk om ook tijd voor jezelf te nemen. Je verhaal bij iemand kwijt te kunnen door 
met lotgenoten te praten of gezellige dingen te doen, zoals koffie drinken, muziek 
maken of een invulling van de ochtend/middag met een spreker/ster over onder-
werpen die al dan niet te maken hebben met mantelzorg. 

Hoe wil ik dit realiseren. 
Ik ben benaderd via Sedna, contactpunt Schoonebeek, om te kijken of er behoefte is 
aan een contactpunt in Nieuw Schoonebeek.  Mijn naam is Ariane Lobbes, ik woon 
bijna 5 jaar in het dorp en kom uit Soest. Ik ben wel ingeburgerd maar nog niet op 
de hoogte van het wel en wee van alle dorpsgenoten en weet daardoor niet welke 
mensen mantelzorger zijn. Graag wil ik in contact komen met mantelzorgers die er 
behoefte aan hebben om af en toe met lotgenoten samen iets leuks te doen. Wie er 
behoefte aan heeft of meer wil weten kan mij bellen. Telefoonnummer: 541703

Met vriendelijke groet, 
Ariane Lobbes

Op 15 oktober zal de officiële boekuitreiking van 
Karin Wemhoff plaatsvinden in de basisschool. 
Hiervoor nodigen wij graag alle dorpsgenoten en 
eventuele geïnteresseerden uit. 

 • Officiële boekuitreiking van de bundel :  
 “ Troostgeschenk, herkenning in verlies”
 • Waarover: Ter nagedachtenis aan Annemiek
 • Waar: Basisschool Nieuw Schoonebeek
 • Wanneer: 15 Oktober
 • Tijd: vanaf 19.00 tot 21.00 uur
 • Waarom: Omdat ik dit heugelijke feit graag
  met mijn dorpsgenoten vieren wil.
  Iedereen is van harte uitgenodigd.

Pagina 4

,,, dat de gemeente 
Emmen historisch “Nei 
Schoonebeek” €750,00 
beschikbaar gesteld 
heeft voor de aanschaf 
van een scanner en 
laptop.Dit ging via Id€€ 
Emmen. 

Boekuitreiking Karin Wemhoff Hej ‘t al heurd

... dat het nog tot 18 
September mogelijk 
is om een naam in te 
dienen voor de nieuwe 
straat die door plan Be-
kel loopt.
De gemeente gaat niet 
akkoord met namen 
die verwijzen naar de 
vorige eigenaar van 
de grond. Dus wees 
creatief en bedenk een 
leuke naam !

Je kunt je creatieve 
straatnamen kwijt op 
het volgende (mail)
adres:  germes17@
hetnet.nl of aan Corrie 
Germes De vierakkers 
7 PC 7766BL Nieuw 
Schoonebeek.

... dat ons krantje vanaf 
nu ook op het Internet 
te vinden is?
Kijk maar eens op www.
nieuwschoonebeek.
com. 
Ook leuk voor mensen 
die niet meer op het 
dorp wonen, maar toch 
op de hoogte willen blij-
ven. 



Nadat de V.V. Schoonebeek de laatste jaren al terugboerde van 7 senioren teams naar 4 senioren teams, bleek bij de 
nieuwe indeling voor het komende seizoen dat er weer een elftal opgedoekt moest worden. Door de verschillende afzeggin-
gen en blessures was het aantal spelende leden zover teruggelopen dat het onverantwoord was om met 4 senioren teams 
aan de competitie te beginnen. Een verontrustende ontwikkeling omdat uit het verleden is gebleken dat zoiets meerdere 
vervelende consequenties heeft. De overgebleven elftallen krijgen te veel spelers toebedeeld waardoor je soms met acht 
of negen wissels zit. Dit is ook voor de leiders een onwerkbare situatie, met als gevolg slecht ingespeelde elftallen, weinig 
speeltijd voor de spelers waardoor minder plezier, makkelijker afzeggingen voor de wedstrijden en uiteindelijk definitief 
opzeggingen van leden. Daarbij vinden wij dat bij een club als VV Schoonebeek toch minimaal vier senioren teams actief 
moeten kunnen zijn. Omdat uit het dorp, en dan voornamelijk tijdens de dorpsfeesten zoals het toneel, de seizoenssluiting 
en het Koninginnefeest, er diverse geluiden kwamen dat er wel een aantal oud spelende leden te porren was voor een zo-
genaamd “jonge veteranen elftal”. Hierop is de seniorencommissie, een gerichte wervingsactie begonnen onder deze oud 
spelende leden. De reacties hierop waren zo positief dat een aantal oud leden zich weer opnieuw heeft aangemeld voor dit 
nieuwe team. Samen met een aantal spelende leden die overgeheveld zijn naar dit team bleek de selectie breed genoeg 
om aan de competitie te beginnen. Ook de indeling van de andere teams is dusdanig over de kop gegaan dat er genoeg 
spelers per team zijn om eventuele blessures en andere verhinderingen op te vangen tijdens het seizoen. Omdat het aantal 
spelers dat lid is van de V.V. Schoonebeek in het SWB samenwerkingsverband, en dan met name in de A en B-junioren, 
dermate gering is zal de V.V. Schoonebeek zich de komende jaren toch voornamelijk moeten blijven richten op deze cate-
gorie oud spelers. Ook zijn de “oudere veteranen” nog altijd op zondagmorgen actief. Niet meer in competitie verband maar 
wel onderling op het trainingsveld. Al met al blijkt hieruit dat met vier teams plus veteranenteam voetbal in ons dorp nog 
steeds leeft en er voor iedereen die graag voetbalt er wel een team is waarin hij of zij zijn sport kan uitoefenen

Seniorencommissie V.V. Schoonebeek
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Gries wies
Waor gebeurd.

“Do bis een kèerl as Kas!” Zee mien moe tegen mij a’k een 
zwaore klus haar klaord. Dan vuulde ik mij vleid al wus ik 
feitelk niet wat het betiekende. Later hef zie mij dat verteld. 
Mien opa, Ricken Schepers Kraomer Harm, mien moe zien 
va dus, was een aordig grote boer. En aj dan zo’n boer wa-
ren, haj vak een tweide huus. Daorin woonde daor vaak een 
arbeider, zo ok bij mien opa. Een aordig klein huus, waoran 
nog al es een kaomertien anbouwd wuur as der weer een 
kleine bij kwam. Karst de Wupper trouwd met Anne Sloof 
woonden in dat huus bij mien opa. Zie hadden 11 kinder. 
Karst, miestal Kas nuumd was een grote, brede en oerstar-
ke kèerl. Anne haar een bocheltien en haar de haanden wal 
vol an heur kinder. Non was het gebroekelk dat de arbeider 
gien huur betaolde mar in het drokke van de tied, mus hie 
helpen op de boerderij. Hie wuur hiervoor niet betaold mar 
haar wal de kost toe die dag. Kas kun veul wark verzetten 
en ok an de taofel luut hie zuch niet onbetuugd. Mien oma 
wus der van en kookte die dag een grote pot stampot met 
spek en worst.
Nao een dag rogge maaien waoras Kas ok weer flink met 
haar hölpen en an taofel helderop zien best haar daon, zag 
mien opa in het tweiduuster Kas nog oet de bos kommen. 
Anne leup der achteran met de harke op heur kromme rug-
ge. Mien opa vreug: “Kèerl, Kas waor  koms do dan nog 
weg, was de dag nog niet lang genog?” Kas zee: “Ach, 
Harm jong, ik mus nog even oet de bokse, de tonne was 
vol en daorum bin’k maor even de bos ingaon. Anne is even 
metgaon dan kun zie het der achter weg harken, aans mus 
ik jao iengaol verschikken!”
Een kèerl as Kas!

G. Assen

V.V. Schoonebeek behoudt 4 senioren teams

Van de Wijkagent
Wederom is mij gevraagd of ik een stukje wil schrijven 
voor het blad Hejtalheurd. Een aantal weken terug was 
ik met een collega bij de jeugdsoos Ruma Pemuda. 
We stonden buiten wat te kletsen met deze en gene 
toen het gesprek op alcohol kwam. Iemand wilde wel 
even blazen op ons apparaat. Zo kwam het dat binnen 
de kortste keren een groep jongeren rondom mijn col-
lega had verzameld. De meeste van hen had een bor-
rel op. Nu wilden ze wel eens weten hoe ver dat ap-
paraat van de politie zou uitslaan. Dolle boel natuurlijk. 
Maar hier zit natuurlijk wel een ernstige ondertoon in. 
Jaarlijks overlijden er nog veel jongeren door overma-
tig gebruik van drank en drugs in het verkeer, om nog 
maar te zwijgen over de vele gewonden, vele daarvan 
met ernstig blijvend letsel. Ook ik heb in mijn carrière 
meerdere van zulke zaken meegemaakt. Schrijnen-
de gevallen waarbij er veel leed werd veroorzaakt in 
een gezin.Nu weet iedereen wel dat je niet met teveel 
drank op een auto moet gaan besturen. Maar wist u 
bijvoorbeeld ook dat u op de fiets flink fout kunt zijn? 
De wet spreekt namelijk over iedere bestuurder, een 
bestuurder van een fiets hoort daar ook bij. Zo kan 
het zijn dat indien u onder invloed van teveel alcohol 
een fiets bestuurd, hiermee een ongeval veroorzaakt 
en vervolgens in aanraking komt met de politie. Met 
andere woorden maak het gezellig, heb veel plezier, 
maar kijk goed uit want voor je het weet gaat het over 
jou...
Hejtalheurd?!



Hallo Nieuw Schoonebekers.

=Een berichtje van Stichting Volksfeest.
Sinds de vorige Hej ’t al heurd hebben we niet 
stil gezeten. Alle commissies zijn aan het werk 
geslagen met de ideeën die vanuit de buurten-
vergadering aangedragen zijn. Niet alle ideeën 
en opmerkingen zijn even bruikbaar, maar we 
doen ons best.
Voor het programma hebben we inmiddels al 
besluiten genomen en zijn we bezig met het 
boeken van bands en aktiviteiten. Hierover 
meer in een volgend bericht, of op de website.
De website (www.nieuwschoonebeek.com) is 
inmiddels in de lucht. Om de website te vullen 
zijn  we op zoek naar foto’s en artikelen uit af-
gelopen versies van Volksfeest om de bezoe-
kers een impressie te geven  waartoe Nieuw 
Schoonebeek in staat is. Bijdragen kunnen 
worden verstuurd, al dan niet digitaal, naar het 
secretariaat. (Saskia Schnoing) Zie het als een 
stukje reclame voor Nieuw Schoonebeek.
In de vergadering met de buurten zijn opmer-
kingen gemaakt dat de lokale horeca ook een 
kans verdient bij de inschrijving op de catering 
en kermis.
Wij hebben besloten om de ons bekende onder-
nemers die werken in horeca of evenementen 
een brief te sturen. Wanneer zij interesse heb-
ben in het ontvangen van een exemplaar van 
de offerte aanvraag kunnen zij zich melden bij 
het secretariaat. Daarnaast zullen wij ook actief 
bedrijven benaderen voor een offerte. Wanneer 
wij nog ondernemers vergeten zijn, en zij heb-
ben toch interesse kunnen zij zich eveneens 
melden bij het secretariaat voor 12 september 
a.s.
Opgave van  versierde wagens kan bij Saskia 
Schnoing (tel 541106) of via de website. 
Opgave voor de zigeunerwagen kan nog tot 1 
september. Dus wanneer je als groep dit wilt, 
is er snelheid geboden. In de september ver-
gadering zullen we loten en krijgen de groepen 
bericht.

Wij gaan alvast verder met de voorbereidingen 
voor het programma.
Iedereen veel succes met jullie voorbereidin-
gen en tot horens.

Het bestuur van Stichting Volksfeest Nieuw 
Schoonebeek.

P.s. Bezoek ons eens op de website. Wanneer 
wij zaken kunnen melden zullen wij dat daar 
ook doen.

Pagina 6

Volksfeest 2010
In de nacht van 4 juli én 2 augustus jl. zijn er vernielingen aange-
richt op het terrein van zwembad “De Wiekslag’. 
Hierbij zijn afzetkettingen stuk getrokken en in het bad gegooid; 
er is zand in het bad gegooid; picknicktafels zijn omgegooid; at-
tributen verplaatst; hemelwaterafvoerpijpen kapot getrapt en een 
wasbakje van de muur getrokken en de afvoer ervan kapot ge-
trapt.  De schade tot nu toe bedraagt zo’n 300 euro!!!!
Wij, als bestuur, hebben aangifte gedaan en hopen dat de perso-
nen die  buiten de openingstijden op het terrein aanwezig waren, 
snel gevonden worden of zichzelf melden bij de politie. Zij heb-
ben na openingtijd niets te zoeken op of rond het terrein van ‘De 
Wiekslag’. Bij elke vernieling of ongewenst bezoek doen we aan-
gifte, met hopelijk een aanhouding en straf tot gevolg! 
De betreffende personen hebben niet in de gaten wat ze allemaal 
aanrichten. Het bad wordt in stand gehouden door vrijwilligers 
én gemeenschapsgeld (je eigen geld!). Door zulke toestanden 
wordt het ons niet gemakkelijker en vooral niet leuker gemaakt 
om het bad open te houden. Wij kunnen elke cent goed gebruiken 
voor het onderhoud van het zwembad, en vinden het natuurlijk 
erg jammer om dit geld dan aan reparatiekosten van onnodige 
vernielingen uit te geven. Niet alleen het bestuur, personeel en 
vrijwilligers zijn hiervan de dupe, maar wij doen onze uiterste best 
om het zwembad draaiende te houden voor jullie: onze bezoe-
kers, die nog meer de dupe zijn! 

Het bestuur van St. Zwembad De Wiekslag

Zwembad ‘De Wiekslag’

GARAGEVERKOOP
Namens alle deelnemers wil ik jullie bedanken voor deze grandi-
oze dag. Het was prima. 
De prijs voor herkenbaarheid van de deelnemers is naar de Fam. 
Striper gegaan. Ze hebben de prijs al ontvangen. Gefeliciteerd!
Ik hoop dat jullie ook allemaal een leuke dag hebben gehad. De 
zon heeft ons niet in de steek gelaten. Het was een mooie dag, 
het kon niet beter. Aan het vele volk, ook van alle verdere dorpen, 
die hier waren heeft het niet gelegen. Wat een volk, wat een volk. 
Animo was er genoeg. Er werd een sjoelbak aan de man ge-
bracht. Na veel zoeken in alle hoeken ging de sjoelbak een lange 
reis maken en emigreren. Iedereen had veel aanbod. Hoeden, 
antiek, speelgoed, pannen, kasten en dergelijke. Klaas Stap komt 
uit Musselkanaal. Hij vertelde mij over dit dorp, dat helemaal ach-
ter in het hoekje van Drenthe lag. Wat een mentaliteit hebben die 
Schoonebekers. (pluspunt) Volgend jaar weer Ans? Ja, en dan 
is het op 21 augustus. De deelnemers kunnen zich dan opgeven 
vanaf 1 mei 2010 tot 28 mei 2010. Ik wil Herman bedanken voor 
het ere lid zijn. Want bij hem kon men zich ook opgeven, dit geldt 
ook voor volgend jaar.
In 2011 staat er een kofferbakverkoop in de planning. Nog even 
een tip voor volgend jaar. Geef je gewoon even op voor de gara-
geverkoop, dan weet iedereen precies waar ze moeten zijn en is 
alles voor iedereen duidelijk. Als je verder nog vragen of opmer-
kingen hebt kun je ook bij Ans terecht. 
Bedankt hiervoor. Tot volgend jaar, 

Herman en Ans. 



Dagcentrum De Beek
In oktober besttaat Dagcentrum De Beek alweer een 
jaar en het eerste jaar is zeer succesvol geweest, zowel 
de dinsdag als de donderdag zijn druk bezette dagen. 
Op 5 november is er weer een modeshow van 13.30 
tot 16.00 uur met kleding verkoop, waarbij iedereen 
van harte welkom is; iedereen mag vrijblijvend komen 
kijken, u hoeft hier niets te kopen. Er zal voornamelijk 
dameskleding zijn en beperkte herenkleding. 
Van dorpsbelangen hebben we 2 relaxstoelen ontvan-
gen, hier zijn we erg blij mee, hiervoor onze hartelijke 
dank. 
De Rabobank heeft een financiële bijdrage geleverd 
voor de aanschaf van de tuinmeubelen en de oven in 
de keuken. Daar zijn we heel blij mee en bedanken de 
Rabobank hartelijk. 
Ook de gemeente Emmen had een subsidie “mijn 
idee” beschikbaar gesteld voor allerlei instellingen. 
Ook dagcentrum De Beek heeeft hieruit een bijdrage 
ontvangen en daarvoor is een gedeelte van de tuinset 
aangeschaft. Dat was geweldig.

Zonnebloem
Het is al weer een tijdje geleden dat we met de Zonne-
bloem met een paar auto’s naar Oosterik zijn  geweest. 
Het was nl. 11 mei. Het was zoals altijd erg gezellig, sa-
men koffie drinken met krentenwegge en tussen de mid-
dag een kleine lunch. We hadden de tafels aan elkaar 
geschoven, zodat we één grote tafel hadden. Er werd 
natuurlijk ook wat gekocht en de auto’s waren weer vol 
gepakt. Dit willen we volgend jaar zeker weer doen, om-
dat er altijd animo voor is, Maar misschien hebben we 
volgend jaar wel een ander tuincentrum uitgezocht. Wie 
weet! We houden jullie op de hoogte.
Op 14 mei zijn we ook nog met 3 auto’s naar Assen ge-
weest, naar de Johan Willem Friso Kapel. Dit was ook in 
het kader van het zestigjarig bestaan van de Zonnebloem. 
Het was een heel mooi concert, klassieke muziek werd 
gespeeld, maar ook muziek van na de oorlog, van Glenn 
Miller en ook muziek van Gershwin. Het was in een mooie 
hal met allerlei soorten geveltjes, zoals van kastelen. Als 
je je er een voorbeeld van wilt maken denk je maar aan 
De Zwarte Racker. We kregen natuurlijk ook koffie en thee 
met een plak cake en daarna in de pauze een schnapsje 
voor wie dat wilde of jus d’orange, sinas of  cola. Er waren 
ook lekkere hapjes. We zouden 2 consumpties krijgen, 
maar onze tafel werd vergeten, toen hebben we nog een 
keer aan de bel getrokken, we zouden nog wat krijgen, 
maar de meneer die dat wilde regelen, kwam terug met 
de mededeling dat het buffet dicht was. Dus kregen we 
niets meer. Toen hebben we gevraagd om een glaasje 
water en dat verzoek werd wel gehonoreerd, als je dorst 
hebt, smaakt een glaasje water heerlijk. Daarna zijn we 
weer tevreden naar huis gereden. 
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Vakantiefoto’s van Bram Bosch en Dennis en Niels Striper.
Ik was op vakantie in de Eifel samen met papa, 
mama en Max. Wij gingen een dagje naar roofvogel-
station “Hellenthal”. Wij hebben twee roofvogelshows 
gezien. Helaas kom ik de man die het presenteerde 
niet verstaan want hij praatte Duits. Wij kwamen na 
de laatste roofvogelshow een valkenier tegen uit Ne-
derland. Hij had zijn eigen Amerikaanse zeearend bij 
zich. Hij vertelde mij alles over deze vogel. Het is nog 
een babyvogel want hij is nog maar 2 jaar oud. Dit is 
mijn lievelingsvogel. Deze vogel kan zo goed zien dat 
hij op 300 meter hoogte een krant kan lezen. Ik mocht 
deze vogel op de arm. Eerst kreeg ik een speciale 
handschoen voor de roofvogel aan. Daarna kwam die 
aanvliegen op mijn hand. Hij was best zwaar, 3 kilo. 
Het was de mooiste dag van de vakantie.

Op deze foto staan Niels en Dennis Striper tijdens de 
voorbereiding op de canyoningtocht die ze hebben 
gemaakt. Ze stonden op de camping in Zuid Frank-
rijk.



Aktiviteitenkalender

22 september KBO

15 oktober 
Boekuitreiking Karin

 
 

Basisschool

5 november Modeshow

 
 

De Beek

 
 

7 november 40 jarig bestaan 

 
 

Rumah Pemuda

Vrijdag 23, 

zaterdag 24 

en zondag 

25 juli 2010 Volksfeest 2010

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 oktober!

Oproep
Op 19 december a.s. organiseert de Raad van Kerken een kerstreis door het centrum van Schoonebeek. Wij willen de route verlichten door waxi-nelichtjjes in glazen potten of weck-flessen neer te zetten. Wie heeft nog grote glazen potten of weckflessen, en gebruikt die niet meer ?? Je kunt ze inleveren bij Gre Schnoing Kerken-weg 25 7766 AT Nieuw schoonebeek, of mij bellen dan kom ik ze halen. 0524 541733

Mochten er nog mensen zijn die hier aan mee willen werken, alle hulp is welkom 
                               Gre Schnoing

Huisje weltevreden: Molenaarslaan 13Wie ben je?Ik ben Wladimir Visscher,34 jaarWat doe je of heb je gedaan?Ik ben tuinman.Ik werk drie dagen in de week bij 

kwekerij Klein-Stapel in Weiteveen en twee dagen 

bij het Drents Paardenrusthuis waar ik het groen 

onderhoud en help met het verzorgen van de paar-

den.

Hoe lang woon je hier al?Ik woon nu 4 jaar in dit huis,daarvoor woonde ik aan 

de Van Eklaan.
Vrije tijd ?Ik verzorg mijn vissen en vogels,ben lid van de 

loopgroep waar ik wekelijks train.Ook ben ik 

“voetbalmanager”van  Schoonebeek 4Welke gebeurtenis heeft indruk op je gemaakt?
Ben groot fan van de popgroep U2,ben pas nog 

naar hun concert geweest waar ze een draaiend 

podium hadden,dat was echt mooi! Zelf heb ik tij-

dens het volksfeest opgetreden als mijn idool Bono 

van U2,dat was ook mooi!
Wat wil je gezegd hebben? Vind dat de mensen in het dorp wel wat meer sfeer 

in het dorp mogen brengen. En Ajax fans…….Fey-

enoord wordt dit seizoen kampioen!

Heeft u iets aan te 

bieden of zoekt u iets, 

dan kunt u hier uw 

berichtje kwijt.

HIer had uw oproep kunnen staan!


