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Woon-en zorgcentrum in Nieuw Schoonebeek

Iedereen heeft vast al gehoord dat wij plannen hebben om in Nieuw Schoone-
beek een kleinschalig woon-en zorgcentrum te bouwen. De aanleiding hiertoe 
was dat we van een aantal van onze cliënten zagen dat ze op een gegeven 
moment niet  langer thuis konden wonen. Deze mensen moesten dan de laatste 
jaren van hun leven nog weg uit hun vertrouwde omgeving verhuizen naar een 
grote zorginstelling in de omgeving, Emmen, Coevorden, Klazienaveen.  
Wij hebben toen het plan opgevat om een kleinschalig woon-zorgcentrum in 
Nieuw Schoonebeek te bouwen, zodat deze mensen in hun eigen vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen.
We hebben gesprekken gevoerd  met de buurtbewoners, met een delegatie van 
het bestuur van Dorpsbelangen en met de jeugdsoos en het tienerwerk. We 
hebben daar veel positieve reacties op onze plannen gekregen.
We  zijn al lang bezig met deze plannen  en nu zien we dat ook de politiek 
positief is en bereid is met ons mee te denken over de mogelijkheden in Nieuw 
Schoonebeek.
Een van de opties is het gebouw de Dorpshoeve, waar nu nog de jeugdsoos, 
het tienerwerk , de peuterspeelzaal en ons dagcentrum in zitten. De peuter-
speelzaal  verhuist in november naar de basisschool. Wij vinden het een goede 
locatie voor onze plannen maar wij gaan alleen bouwen als de jeugdsoos en het 
tienerwerk een goede plek terug krijgen in Nieuw Schoonebeek. Daar gaan we 
ons samen met het bestuur van de jeugdsoos voor inzetten. Als er geen goede 
plek voor de jeugd terug komt zullen wij uitwijken naar een andere locatie.

Wij hopen dat we in Nieuw Schoonebeek een mooi kleinschalig woon- en zorg-
centrum neer kunnen zetten en hiermee een bijdrage leveren aan de leefbaar-
heid van het dorp.

Lenie, Annie, Gerda en Ria Voppen
  

Europaweg 143A
7766 AE Nieuw Schoonebeek 
Tel.0524541418 

Spandoek Nieuw Schoonebeek

Voor de dorpshoeve staat een mooi, ter ere van het 200-jarige bestaan, aan-
gelegd perkje met daarboven een frame voor een spandoek. Op moment van 

schrijven hangt hier nog een spandoek in van het afgelopen volksfeest

Wij willen graag een oproep doen om een passende en blijvende spreuk of 
slogan te verzinnen over Nieuw Schoonebeek en deze dan op het spandoek te 

plaatsen. Bijvoorbeeld: “Nieuw Schoonebeek grenzeloos leuk”
 

De spreuk of slogan kan ingestuurd worden via: info@nieuwschoonebeek.com

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek



Natteneuzendag

6 september was het weer natteneuzendag in 
Zwembad De Wiekslag
 
Na het zwem seizoen wordt het zwembad voor 1 
dag opengesteld voor alle trouwe viervoeters en 
hun baasjes, die er veel plezier aan beleven.
 
Het was een weer een geweldig spektakel met 
geoefende zwemmers, veel gesnuffel en spelende 
honden. Af en toe had een enkele hond een zetje 
nodig. Maar ze genoten duidelijk als ze in het water 
zaten. Er waren ruim 20 honden met hun baasjes 
op deze nazomermiddag en er werd menig
balletje uit het water gehaald. Dit was natuurlijk on-
der toezicht van een hond van de reddingsbrigade.

 Al met al een leuke middag die volgend jaar weer 
herhaald zal worden.

Historische Vereniging Nei-Schoonebeek 

Groep 8 van de Gerardus Majella School hebben 
i.s.m de Historische vereniging Nei-Schoonebeek 
op Vrijdag 5 Juni 2015 en dagfietstochtje gehouden 
door het Bargerveen. 

Om 9.45 uur zijn ze vanaf de school op de fiets ver-
trokken richting de schuur van het Staatsbos beheer 
op Zwartemeer. 

Hieronder volgt en verslag van deze dag opge-
schreven door leerlingen van groep 8.

Hoi, 

Wij hebben 5 juni gefietst door het Bargerveen.
We vonden het erg leuk, alleen het was heel warm.
Ook hebben we veel dingen geleerd over de ge-
schiedenis van Nieuw-Schoonebeek.
In Zwartemeer hebben we bij het natuurgebied nog 
activiteiten gedaan zoals: visjes vangen en daar 
ging dan een mevrouw over vertellen. 
we hebben nog broodjes gebakken boven het vuur, 
op het touw gelopen boven de modder. Dat was 
heel leuk. Ook hadden we nog allemaal teamwork 
en wedstrijd spelletjes gedaan. Daarna gingen we 
weer naar school fietsen en gingen we daar nog 
een ijsje eten. Het was een hele leuke, warme en 
leerzame dag!

De leiding die met ons mee is geweest willen we 
hartelijk bedanken.

Groetjes: Groep 8

Verkoop boek ‘Leven in het hoogveen’
In 2012 heb ik een boek geschreven en uitgegeven zon-
der er publiciteit aan te geven. De eerste twee drukken 
zijn vlot verkocht. Later bleek dat veel dorpsgenoten en 
Nieuw Schoonebekers hier niets van wisten. Inmiddels 
heb ik een derde druk laten maken en die is nu te koop 
bij de fam. Herbers, kerkenweg 22, tel. 0524 542156.

Bennie Schulte, Ir. Biewengaweg 6.



De zorgombudsfunctionaris is er voor u!

Sinds 1 april 2015 is bij Zorgbelang Drenthe de zorgombudsfunctionaris werk-
zaam. Zij heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente Em-
men. De zorgombudsfunctie bestaat naast de al bestaande mogelijkheden van 
vertrouwenswerk, klachtenregelingen en bezwaar- en beroepsprocedures.
De zorgombudsfunctionaris helpt inwoners van deze gemeente die problemen 
of klachten ervaren bij de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Partici-
patiewet (het sociale domein). Inwoners kunnen bij deze functionaris terecht als 
zij er met hun zorgaanbieder of gemeente niet uitkomen. De zorgombudsfuncti-
onaris neemt een klacht pas in behandeling nadat de klachtenprocedure bij de 
zorgaanbieder of gemeente is gevolgd.

Voor wie is de zorgombudsfunctionaris
De zorgombudsfunctionaris is er voor de inwoners van de gemeente Em-
men die zorg ontvangen. Zij kunnen met hun vragen of problemen binnen het 
sociale domein een beroep doen op de zorgombudsfunctionaris. Ook kunnen 
zij hun suggesties voor verbetering van het gemeentelijk sociale beleid melden. 
Alle meldingen worden regelmatig aan het gemeentebestuur gerapporteerd.

Wat doet een zorgombudsfunctionaris
De zorgombudsfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie. Samen 
met de zorgvrager, de cliënt, bekijkt de zorgombudsfunctionaris welke informe-
le mogelijkheden er zijn voor het vinden van een passende oplossing. Daarbij 
biedt de zorgombudsfunctionaris, indien mogelijk, ondersteuning in het proces.
Wil de cliënt een klacht indienen, dan doet hij dit eerst bij zijn zorgaanbieder of 
gemeente. Is de cliënt na deze (interne) klachtprocedure niet tevreden over de 
klachtafhandeling door de zorgaanbieder of gemeente, dan kan hij de klacht 
voorleggen aan de zorgombudsfunctionaris.

Welke klachten behandelt de zorgombudsfunctionaris
Voorbeelden zijn: een brief wordt niet beantwoord, een afspraak wordt niet na-
gekomen, er wordt niet teruggebeld op het afgesproken tijdstip, de klacht wordt 
niet serieus genomen, of er wordt van het kastje naar de muur verwezen.
Voor de inhoudelijke beoordeling van een individueel besluit van de gemeente 
bestaat de normale bezwaar- en beroepsprocedure. Voor inhoudelijke klachten 
over de geleverde zorg door een zorgaanbieder bestaat de klachtenregeling 
van de zorgaanbieder.

Bereikbaarheid zorgombudsfunctionaris
De onafhankelijke zorgombudsfunctionaris is bereikbaar via 050 - 727 15 05 
of per mail zorgombudsfunctionaris@zorgbelang-drenthe.nl. Meer informatie 
(afspraak maken, spreekuur) staat op www.zorgbelang-drenthe.nl. 

De zorgombudsfunctionaris is onafhankelijk en in dienst van Zorgbelang Dren-
the. De dienstverlening is gratis.



Heeft u ook een artikel, oproep of een activiteit 
voor de krant of kalender? Mail dit dan naar 

hejtalheurd@live.nl. 

Activiteitenkalender

5 september Tienerwerk: Instuif+ 
9 september KVV: Forever living products
19 september Tienerwerk: Casino avond
3 oktober Tienerwerk: Instuif
4 oktober Herfstmarkt: Zwarte Racker
14 oktober KVV: H. Buter, imker
17 oktober Tienerwerk: Skiën 
24 oktober Coco Belle: Zwarte Racker
31 oktober Tienerwerk: Instuif+
11 november KVV: Creatieve avond
14 november Tienerwerk: Dropping
20 november Sinterklaas (t/m groep 5)
28 november Tienerwerk: Instuif
28 november   Volksfeest Revival Zwarte Racker
11 december Kertmarkt basisschool
12 december Tienerwerk: Filmavond
16 december KVV: Kerstavond

2016
13 januari KVV: Informatieve avond
10 februari KVV: Jaarvergadering

Het aanleveren van artikelen of stukjes

Wanneer u een stukje aanlevert voor de 
volgende editie van Hej ‘t al Heurd, willen wij 
u verzoeken om deze volgens de volgende 

richtlijnen in te sturen:

Letterype: Arial grootte 11pt.
Bestandformaat: Word of kladblok bestand 

(geen pdf)

Foto’s /Logo’s of afbeeldingen:
Graag als los bestand meeleveren. niet in het 

(word)bestand plakken

Graag opsturen naar onderstaand e-mailadres.
Als u hulp nodig heeft kunt u uw vraag ook naar 

onderstaand adres mailen

Spelweek 2015

Net als voorgaande jaren zijn we dit jaar op de 
maandag naar attractiepark Schloss Dankern ge-
weest. Nadat de drie afgeladen bussen en auto’s 
met 201 kinderen en 37 vrijwilligers aangekomen 
waren, werden de groepjes al snel gevormd. De 

kinderen hebben zich de hele dag vermaakt in de 
waterbootjes, het zwembad, op de glijbanen en 
nog veel meer. ‘s Avonds staken alle vrijwilligers 

hun handen uit de mouwen om het terrein gereed 
te maken voor de volgende dagen (en dat was 
een hele klus met al dat hout van onder andere 

het Volksfeest!). 

Dinsdagochtend begonnen de kinderen te bou-
wen aan hun hutten met het thema ‘dieren’. ‘s 

Middags was het tijd voor de spelmiddag. Met de 
hulp van buurtsportcoach Monique hebben we 
een geslaagd programma in elkaar gezet bij de 
paardenmanege. Tussen alle (water)spelletjes 

door, kwamen mensen van de Dierenambulance 
vertellen over hun werkzaamheden en mochten 
de kinderen een kijkje nemen in de ambulance, 

wat natuurlijk wel heel interessant was! 

Woensdagochtend konden de kinderen verder 
bouwen aan de hutten. Bij sommige hutten was 
al te zien dat het een aquarium, jeep of dieren-
ambulance werd. Aan het einde van deze och-

tend hebben we ballonnen opgelaten. ‘s Middags 
was het tijd voor de kleuters. Ze hebben spelle-

tjes gedaan, cake versierd en gesprongen op het 
springkussen. Ook zij hebben daarna ballonnen 
opgelaten. Inmiddels zijn er al een paar ballon-
kaartjes teruggevonden. Eind november/begin 

december worden de prijsjes rondgebracht voor 
de ballonnen die het verst zijn gevlogen. 

Donderdagmiddag moesten de kinderen zich 
haasten om de hut op tijd af te krijgen voor de 

ouderavond. Gelukkig is dat wel gelukt! Daarna 
was het tijd voor het traditionele broodje knak-

worst. De kinderen waren blijkbaar heel hongerig 
van het hutten bouwen, want de broodjes waren 

niet aan te slepen! Toen de ouders kwamen, 
voerde elk groepje eerst een dansje uit, waarna 
de ouders de creaties van hun kinderen konden 

bekijken. 

We willen de vele sponsoren hartelijk bedanken 
voor hun medewerking. Het was wederom een 

zeer geslaagde spelweek! 

Groetjes van de werkgroep Spelweek Nieuw 
Schoonebeek/Weiteveen


