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Louis Levelink 25 jaar bij Tienerwerk
n dan opeens krijg je het
E
bericht dat je zaterdag 18
juni om 10:00 uur klaar moet

zijn met veel plezier en goede
ideeën.”

Het overkwam Louis en
Renate Levelink. Maar
waarom? Tja, dat mocht niet
gezegd worden. Alle opties
werden onderzocht: zouden
de kinderen er iets mee te
maken hebben? Na een
“ondervraging” werd deze
optie doorgestreept. Wat
dan wel? Zou het iets van
Tienerwerk zijn, een jubileum?
Volgens Louis niet, hij zat er al
veeeel langer bij. Toch stond
het bestuur van Tienerwerk
om 10:00 uur aan de deur met
een heerlijke slagroomtaart,

Dat is gelukt. De toenmalige
tieners hebben inmiddels zelf
kinderen. Deze groep gaan we
volgend jaar verwelkomen.

een filmprojector te huren.
Dat zou dan ƒ 175,- kosten
en dan kwam de film er nog
overheen. Tegenwoordig is de
grote zaal voorzien van een
groot Tv-scherm voorzien van
alle (hedendaagse) gemakken.

In de loop der jaren is er veel
veranderd bij Tienerwerk.
Allereerst werden in die
tijd de Tienerwerkavonden
gehouden in de Westerendse.
Vanaf die tijd was er wel
al sprake om een nieuw
dorpshuis te bouwen. Vanaf
1996 maakt Tienerwerk
gebruik van de Soos en de
grote zaal in de Dorpshoeve.

Vanaf 1991 is er nagedacht
over hoe Tienerwerk de
tieners het beste kon
bereiken. Het programma
werd (en wordt) in het
parochieblad vermeld. Om
destijds de filmavond bekend
te maken is er voor gekozen
om affiches te maken. Deze
werden nog met de hand
geschreven.

Het aanbod voor activiteiten
is in de loop der jaren ook
veranderd. Waren voorheen
de playback- en modeshows
enorm in trek, tegenwoordig
huren we een bungeerunbaan of gaan we naar
de Huttenheugte om te
zwemmen.

Deze manier van aankondigen
hebben we lang volgehouden.
We hebben echter gemerkt
dat de posters niet meer
afdoende waren. Daarom is er
een website opgericht: www.
twns.nl. Ook informeren we de
tieners via Whatsapp.

zitten met koffie.

want in juni 2016 is het 25
jaar geleden dat Louis is
begonnen als werkgroeplid.
Vanaf september 1991 is hij
ook bestuurslid geworden.
In de notulen van 3 juni 1991
staat bij de opening: “De
voorzitter heet iedereen van
harte welkom m.n. Louis
Levelink, die voor de eerste
keer aanwezig is. We hopen
dat hij nog lang aanwezig zal
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De filmavond in de bioscoop
aan het eind van het jaar, vaak
georganiseerd door Louis,
blijft een succes. In 1991 werd
er gesproken om eventueel

We hopen dat Louis nog vele
jaren actief zal blijven bij
Tienerwerk.
Het bestuur

ACTIVITEITENWEEKEND 2016

aterdag 11 juni was het weer zover; voor de 18e keer werd
Z
het traditionele aktiviteitenweekend voor de voetballende jeugd van de VV Schoonebeek georganiseerd. Voor veel
jongens en meisjes (vooral de jongsten) van de voetbalclub
een van de mooiste weekenden van het jaar, want naast
allerlei leuke, gekke, moeilijke en makkelijke spelletjes om
en nabij het voetbalveld betekent het ook ’s avonds disco
in de kantine, kampvuur buiten, heel lang opblijven tot in
de nacht en natuurlijk... slapen op het voetbalveld met al je
vrienden en vriendinnen. Hoe spannend is dat!

Het jeugdbestuur van de voetbalclub en een groot aantal
vrijwilligers had ook dit jaar weer een prachtig programma
in elkaar gedraaid. Een programma waarin de bijna 70 kinderen (van 6 tot 16 jaar) in een soort van competitie allerlei
spelletjes tegen elkaar doen. De winnaar gaat met de beker
met de grote oren op de foto. Zaterdagmiddag is en blijft
de zeephelling bij de ijsbaan de favoriet en als je dan ook
nog eens een keer lekker weer hebt, dan geniet iedereen
met volle teugen. Zondagochtend wordt het weekend dan
traditiegetrouw afgesloten met een voetbal-toernooi waarbij
iedereen moe en afgemat van de vorige dag en natuurlijk de
lange nacht, nog 1 keer alles op alles zet om zo hoog mogelijk te eindigen.
Dit jaar stond het toernooi in het teken van de EK en België
werd hier de winnaar van (hoe anders kan het gaan op het
echte EK !). De uiteindelijke winnaar is team WIT geworden.
De vele aanwezige ouders op de zondag-ochtend nemen na
de prijsuitreiking zo rond het middaguur hun vaak moegestreden kinderen huiswaarts. Menigeen zal zich nu al weer
verheugen op het volgende activiteitenweekend.
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Rumah Live

umah Live begon eind
R
augustus 2015 met de
eerste vergadering. Het verliep

allemaal voorspoedig en alle
ideeën werden op tafel gegooid.
De koppen werden bij elkaar
gestoken en er werd overlegd
of het niet eens tijd werd voor
iets groters, iets met meer
uitdaging en iets waar nog meer
voldoening uit werd gehaald.
Al jaren komen er gemiddeld
300 bezoekers naar Rumah
Live en vaak werd het
draaiboek van het jaar er voor
als leidraad genomen om het
evenement te organiseren. Dit
kon natuurlijk beter en zo zijn
alle opties naast elkaar gelegd.
Er zijn verschillende terreinen
bekeken, vele begrotingen zijn
opgesteld en zo is de knoop
toch doorgehakt. Er heerste een
lichte angst en spanning, maar
die is soms ook gezond, toch?
Wanneer er genoeg bezoekers
zouden komen, zou het feestje
doorgaan! Vanaf dat moment
is ook de topband “De Dijk” op
tafel gekomen.
Het terrein bij V.V. Schoonebeek
werd geregeld, de catering
werd besproken en zo had
ieder zijn taak binnen de
organisatie. Beveiliging, EHBO,
podia, terreinafbakening, de
bar, horeca, bands, tickets,
munten en ga zo maar door. U
kunt het zo gek niet bedenken
of het moet geregeld worden.
De vrijwilligers werden
opgetrommeld, die we elk jaar
weer zo hard nodig zijn! En zo
kwamen 25 en 26 juni 2016 wel
heel dichtbij.
Het opbouwen begon al op
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maandag 20 juni. Naast de
nodige administratie, werden
er ook vast spullen gesjouwd
naar de parkeerplaats bij het
voetbalveld. Bouwhekken,
steigers en fietsenrekken
werden versleept en er werd
hard gewerkt. Dinsdag werd
de afkapping bij de eerste bar
“Zoephok” gemaakt. De tijden
werden afgestemd met De
Dijk en Razz werd opgebeld
om eerder te beginnen.
Ondertussen werd het gras bij
de scouting voor het fietsenhok
netjes gemaaid en maakten de
printers overuren.

Paniek op woensdag; er werd
een heuse bijenzwerm ontdekt,
het hele terrein zag zwart van
de bijen. De koningin is netjes
gevangen door de imker en ’s
avonds waren alle bijen weer
verdwenen en kon er weer hard
gewerkt worden. Spandoeken
werden in de bomen gehangen
en het grote podium van KPS
werd gebouwd. Hier zat een
hele grote overkapping op, want
dat stond in het contract van
De Dijk. Donderdag kwamen
de grotere materialen, zoals de
aggregaat, kassahokje, wcwagen en de bouwhekken. ’s
Avonds konden er al munten
worden gekocht en alle
vrijwilligers namen een verdiend
biertje om even bij te komen
van het harde werken. De
kaartverkoop ging nog hard
door en dat hield iedereen goed
gemotiveerd. Vrijdag werd het
bier gebracht en natuurlijk
het andere drinken. De twee
bars werden geplaatst aan
weerszijden van het terrein en
het Zoephok en de Zoeptent
werden ingewijd.

Na een goede nachtrust (voor
iedereen die geen zenuwen
had), stond iedereen weer
om 10:00 uur op het terrein
om de laatste dingen te
doen. Helaas was dat te mooi
om waar te zijn… Wederom
paniek: De Dijk Crew keurde
het podium af, omdat het
volledig overkapt moest zijn.
Na maanden mailcontact,
waar het podium telkens is
goedgekeurd, was dit een
flinke domper. Met man en
macht werd er gezocht naar
oplossingen en werd er hard
gewerkt aan een groot zeil
over het podium. Het was al
de hele dag druilerig weer
en ook aan het eind van de
middag regende het nog… En
dat op de grote dag.
Ondertussen was alles zo
goed als rond en werden
de beveiliging, de EHBO,
RAZZ en DJ Koen ontvangen.
De soundcheck werd wat
later uitgevoerd doordat
het bouwen van het podium
vertraging had en er een
kerkdienst bezig was tussen
19.00 uur en 19.45 uur. RAZZ
opende het festival en het
werd zowaar droog. De
mensen druppelden binnen
en het duurde niet lang
voordat het echt druk werd.
Het terrein werd voller en
voller en de drankjes gingen

hard over de toonbank. Na
een spetterend optreden
van RAZZ, was het tijd om
De Dijk op het podium te
verwelkomen. Het hele
publiek van jong tot oud ging
los op de bekende hits van De
Dijk. Het is goed om te zien
dat Nieuw-Schoonebekers
van 13 tot 65 jaar samen een
groot feest kunnen bouwen.
Na een twee uur durend
optreden van de mannen van
De Dijk was “het licht bij ons
nog niet uit” en was het tijd
voor DJ Koen om de plaatjes
aan elkaar te draaien. Dit was
een mooie afsluiting van een
heerlijke avond. Meer dan
1000 man stonden te springen
op de muziek van RAZZ, De
Dijk en DJ Koen. Dit was een
geweldig gevoel om zoveel
mensen te zien genieten. Tot
de late uurtjes werd er nog
doorgefeest door het publiek
en toen was het uiteindelijk
ook tijd om naar bed te gaan
en mocht het licht uit.
Na minder dan 5 uur slaap,
ging de wekker weer om het
terrein klaar te maken voor
het zondagprogramma. ’s
Middags stappen al jarenlang
velen op de fiets om de
fietstocht te fietsen met
bijbehorende vragen. Helaas
regende het pijpenstelen
en is er een kleine groep

doorzetters tegen 15:00
uur op de fiets vertrokken
toen het weer droog werd.
Langzaamaan kwamen
er meer mensen genieten
van het zonnetje en een
drankje. De barbecue werd
aangestoken en de muziek
speelde alweer. Op groot
scherm werd er genoten
van het EK-voetbal en de
kinderen mochten op de
grote bungeetrampolines
een sprong wagen. Voor de
allerkleinsten was er een
grote zandbak en twee mooie
springkussens. Tegen 17.00
uur begon Justuzz met het
spelen van grote hits! En zo
werd het steeds gezelliger.
Nog een dikke bui kwam over
het terrein heen en iedereen
vierde het feestje verder
op het podium tussen de
bandleden.
Hierna moest alles ook
weer opgeruimd worden
en maandag is er weer met
een grote groep vrijwilligers
hard gewerkt om alles weer
schoon te krijgen. Voor
ons was dit een geweldig
weekend en we hopen dat
iedereen dit zo heeft ervaren.
Wij kijken uit om de volgende
grote band naar NieuwSchoonebeek te halen en zien
uit naar 2017!
5

DORPSBELANGEN:
VOOR HET DORP, MAAR
VOORAL DOOR HET DORP
De Vereniging Dorpsbelangen Nieuw
Schoonebeek zet zich al jaren in voor de
ontwikkeling en leefbaarheid in Nieuw
Schoonebeek. Als Erkende Overleg Partner
(EOP) van de gemeente Emmen steken de
bestuursleden, als vrijwilligers, vele uren in het
overleggen met de gemeente over allerlei zaken
die betrekking hebben op Nieuw Schoonebeek.
Maar wij praten niet alleen met de gemeente,
we houden ons ook met andere actuele zaken
bezig. Momenteel is er heel veel te doen over de
plannen met de Dorpshoeve. Bij de overleggen
met de familie Voppen, de soos, de andere
gebruikers en de gemeente is Dorpsbelangen
aanwezig. Ook is er op dit moment intensief
overleg met de provincie, Staatsbosbeheer,
Prolander en nog veel meer partijen over
de ontwikkelingen met betrekking tot de
bufferzone.
Verder krijgen wij ieder jaar een “grote zak met
geld” van de gemeente waar we samen met
U leuke dingen voor kunnen bedenken. Dit
jaar bijvoorbeeld is een groot gedeelte naar
de speeltuinvereniging gegaan, omdat die
opnieuw moest worden ingericht en er nieuwe
speeltoestellen moesten worden aangeschaft.
Ook komt er een nieuwe schelpenlaag op het
wandelpad door het dorpsbos en ondersteunen
we het festival “Folk veur Volk an de Gruppe”.
En natuurlijk betalen we elke keer de
drukkerskosten van dit mooi blaadje dat nu voor
u ligt.
Bijna 300 inwoners van Nieuw Schoonebeek
zijn lid van Dorpsbelangen. Maar met iets meer
dan 1300 inwoners vinden wij dat eigenlijk niet
genoeg. Daarom nogmaals de oproep; bent
U van mening dat het werk van de Vereniging
Dorpsbelangen van belang is voor ons dorp en
bent U nog geen lid, meldt U zich dan bij één
van de bestuursleden.

U bent al lid vanaf € 2,50 per jaar
Aanmelden kan ook via de mail; j.herbers@
kpnmail.nl of hn.vander.zwan@ziggo.nl of
telefonisch via.nr 0524-541133 (Annette van der
Zwan).
Het bestuur bestaat uit; Johnnie Herbers,
Annette van der Zwan, Corry Germes, Marleen
Koers, Anneke Bos, Han Gerth, Arjan Scherpen,
Christiaan Conen en Hans Wenneker.
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Olly de Vries: 80 jaar!
Nieuw Schoonebeek: 23 juni 2016 werd hij
80 jaar en nog elke week zit hij op de bok
als volleybalscheidsrechter.
Wij hebben het over Olly de Vries,
voorzitter van gymvereniging De Tuutwulp
uit Nieuw Schoonebeek. Tot 2005 speelde
hij zelf nog mee en sindsdien klimt hij elke
donderdagavond, ondersteund door de
volleybaltak van de gymvereniging, op de
hoge scheidsrechterstoel.
Gedurende 2 uur leidt hij dan streng en
resoluut, maar ook genietend van de
sportieve capriolen de partijtjes volleybal
én na afloop van de 3e helft.
De recreanten kunnen zijn inzet wel
waarderen en boden hem enkele attenties
aan.

Nieuwe uitvoeringsgroep
Bredeschool
De uitvoeringsgroep van de BredeSchool
van Nieuw-Schoonebeek/Weiteveen is een
nieuw leven ingeblazen door een groep
enthousiaste ouders. De Bredeschool
organiseert activiteiten voor kinderen
van 0 tot 19 jaar. Elk half jaar wordt er
een activiteitenkalender gemaakt. Deze
wordt op de peuterspeelzalen en de
scholen uitgedeeld. Ook de kinderen die
in deze dorpen wonen, maar niet naar de
peuterspeelzalen of scholen gaan, zijn van
harte welkom. Alle kinderen krijgen aan
het begin van het schooljaar en in Januari
een activiteitenkalender uitgedeeld. Extra
activiteitenkalenders zijn te vinden op de
basisscholen.

Heb je zelf een idee voor een
activiteit neem dan contact op met de
uitvoeringsgroepcoördinator Wilma
Wehkamp via bredeschoolnsw@gmail.com
Kijk ook op onze facebookpagina:
BredeSchool Nieuw-Schoonebeek/
Weiteveen. facebook.com/buurtsportcoach.
monique

Ontdek je plekje!
In iedere editie plaatsen
we op deze pagina een
foto van een onderwerp
op een bepaalde locatie
in Nieuw Schoonebeek of
omgeving
Het is de bedoeling
om de locatie van het
onderwerp van de foto te
achterhalen. Uit de juiste
inzendingen wordt een
winnaar geloot.
Uiteraard zal de winnaar
met dit spel ook weer
beloond worden met
een heerlijke taart,
aangeboden door een
lokale ondernemer.
De foto uit de vorige
editie bleek een lastige
opgave te zijn waarvan
Nadine Wegkamp als
eerste het juiste antwoord
wist te geven: een Closeup van de bruine glasbak
op bij het Kerkplein/
Kerkenweg.
Vanaf deze editie passen
we de spelregels iets aan:
I.p.v. de eerste inzending,
loten we nu uit alle juiste
inzendingen een winnaar.

Hieronder zie je een foto.
Weet je de lokatie van het
onderwerp in deze foto?
Stuur dan een exacte
beschrijving naar:
hejtalheurd@live.nl

Bedrijf van de maand:
PK Bouw
I

k ben Patrick Kolmer, 43 jaar, geboren en getogen in Weiteveen.
Sinds 1999 ben ik gaan samenwonen in Nieuw-Schoonebeek met
Claudia Schepers waar ik in 2002 mee ben getrouwd. Samen hebben
we 2 jongens Luca (12) en Cas (9).
Mijn grootste privé project was het verbouwen van het ouderlijk huis
van Claudia aan de Europaweg 179 (Rikkenhoeve). Hier wonen we al
jaren met heel veel plezier.
Na jaren in loondienst te hebben gewerkt ben ik in 2010 voor mezelf
begonnen: PK Bouw. In principe verricht ik alle voorkomende timmerwerkzaamheden in de bouw. Zelfstandig en/of met inschakeling
van derden.
Ik werk voornamelijk voor grote opdrachtgevers en daarnaast ook
een klein gedeelte op particulier vlak. Al geruime tijd heb ik een samenwerking met dorpsgenoot René Streuer die tevens ZZP’er is.
Patrick Kolmer
Europaweg 179
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
Tel. 06-22220798
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DE ZOMERMAANDEN
VAN DE AKKERBOUWER
e redactie had mij benaderd om iets te
D
vertellen over de werkzaamheden op
een akkerbouwbedrijf in de zomermaanden.

Mijn naam is Henry Striper, ik heb samen
met mijn broer Marco een akkerbouwbedrijf.
Voornamelijk verbouwen we aardappelen,
maar ook bieten, maïs en zomergerst
(brouwgerst, proost).
Na de drukke periode in het voorjaar, waarin
we de grond bewerken, bemesten en de
gewassen zaaien en poten beginnen de
zomermaanden, waarin we de gewassen
zo goed mogelijk moeten verzorgen. Ten
eerste zorgen we ervoor dat de gewassen
vrij komen van onkruid. Tegenwoordig
spuiten we hele lage doseringen
gewasbeschermingsmiddelen, maar wel een
keer vaker. Zo zijn we uiteindelijk minder
middel nodig en uiteindelijk meestal ook
goedkoper uit. Waar mogelijk doen we de
onkruidbestrijding mechanisch (schoffelen).
Daarna is de periode aangebroken waarin
de gewassen last kunnen krijgen van allerlei
ziekten en plagen. Een van de belangrijkste
ziektes waar we mee te maken hebben is de
aardappelziekte (Phytophthora infestans).
Dit is een schimmelziekte die zich goed
kan ontwikkelen bij broeierig, vochtig weer.
Vaak spuiten we hier preventief tegen,
vooral in regenachtige periodes. Wanneer de
aardappelplant lang nat is, kan deze ziekte
zich explosief uitbreiden. Als dat gebeurt
moeten we met curatieve middelen spuiten,
maar deze middelen zijn vaak 4 keer zo duur
dan de preventieve middelen. In een warme,
droge periode is de besmettingskans veel
kleiner en hoeven we ook minder vaak te
spuiten.
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Door het steeds verder aanscherpen van
de bemestingsnormen door de overheid,
ontstaan er de laatste jaren ook steeds
meer gebreksziekten in de gewassen. Dit
moeten we ook in de zomer steeds vaker
corrigeren met vloeibare meststoffen. We
komen regelmatig bij de gewaspercelen om
gebreksziekten op te sporen. Soms plukken
we blaadjes van de aardappelplanten,
verdeeld over het perceel, en sturen deze
op naar een laboratorium. Daar kijken ze in
het plantensap naar hoeveel er van ieder
bemestingselement er aanwezig is. Deze
uitslag krijgen wij per post toegestuurd, zodat
we kunnen zien waar de gewassen binnenkort
gebrek aan krijgen. Op deze manier kunnen
we met vloeibare meststoffen veel sneller
corrigeren en hoeven we niet te wachten tot
het gebrek zichtbaar wordt met het oog.
Wat in dit seizoen opvalt is dat er al vroeg
(begin juni) veel colorado kevers aanwezig
waren. Waarschijnlijk komt dit door de zachte
winters van de laatste jaren. Colorado kevers
kunnen echt zomaar hele plekken in een
aardappelperceel kaal vreten. Deze kevers
moet je dus ook meteen bestrijden.
Al met al zien jullie ons een keer vaker met de
spuit door het dorp rijden. Vroeger had men
het over vergif en ging men met de gifspuit
op pad. Tegenwoordig spreekt men van
gewasbeschermingsmiddelen.
Ondanks dat we vaker in de gewassen spuiten
is dit toch beter voor het milieu.
Hartelijke groet,
Henry Striper

Wo o n - e n
zorgcentrum
in NieuwSchoonebeek?
p 2 mei hebben wij onze plannen voor het
O
bouwen van een kleinschalig woon- en
zorgcentrum in Nieuw-Schoonebeek in de
Dorpshoeve gepresenteerd aan de inwoners
van Nieuw-Schoonebeek. Aanwezig waren
hier de heer J.Otter, wethouder financiën.
wonen en bouwzaken van de gemeente
Emmen, de architect, bouwmaatschappij
Loostad en Mondria, de deskundige op
het terrein van de zorg. En er waren ca 75
dorpsgenoten aanwezig uit verschillende
geledingen.

Het plan is een kleinschalig woon- en
zorgcentrum te bouwen voor ouderen die niet
meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Deze ouderen huren in het zorgcentrum een
eigen woonruimte met alle voorzieningen die
nodig zijn en er is dag en nacht zorg aanwezig.
Het plan is ontstaan toen we zagen dat veel
ouderen die nog zelfstandig thuis wonen en
in ons dagcentrum komen op een bepaald
moment niet meer zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen en dan moeten verhuizen naar
een zorginstelling in een andere plaats. Wij
dachten, wat zou het fijn zijn als deze mensen
de laatste jaren van hun leven in hun eigen
omgeving kunnen blijven wonen; familie en
vrienden dichtbij en dorpsgenoten dagelijks in
de buurt.
In dit nieuwe plan kan de jeugdsoos op
de eigen locatie blijven en blijft er een
ruimte beschikbaar voor vergaderingen en
bijeenkomsten van andere partijen in het dorp
die gebruik van deze ruimte willen maken. De
voorzijde van de Dorpshoeve wordt aangepast
en verbouwd tot gemeenschappelijke ruimte
voor het woon- en zorgcentrum en het
dagcentrum en er wordt een nieuwbouw
complex met 16 appartementen voor de
Dorpshoeve gebouwd met een directe
verbinding met de voorzijde van de
Dorpshoeve. Er komt 1 appartement voor
mensen die niet meer in het ziekenhuis mogen
blijven en ook nog niet naar huis kunnen; zij
kunnen hier tijdelijk verblijven.

Het resultaat is een plek waar ouderen met
zorg kunnen wonen, de werkgelegenheid die
bevorderd wordt en de Dorpshoeve wordt
weer volledig gebruikt.
De wethouder zei dat hij bijzonder positief
staat tegenover de plannen van een woon- en
zorgcentrum in Nieuw-Schoonebeek, hij vindt
het een aanwinst voor het dorp.
De ruimte tussen het woon- en zorgcentrum
en de jeugdsoos wordt zodanig geïsoleerd
dat zowel de jongeren als de ouderen
een goede plek hebben en geen hinder
van elkaar ondervinden. Er werden veel
vragen gesteld over de mogelijkheden en
de onmogelijkheden, maar er was ook veel
enthousiasme voor het plan.
Alle vragen en mogelijke knelpunten zijn
vastgelegd in een verslag en worden
verder besproken. Volgens de wethouder
zijn alle problemen oplosbaar in overleg
met alle partijen. Bij de uitwerking van
de knelpunten worden de buurtgenoten
betrokken; er is een klankbordgroep ingesteld,
waarin verschillende belanghebbenden
vertegenwoordigd zijn: Dorpsbelangen, de
beheergroep Dorpshoeve, de jeugdsoos, het
tienerwerk, de buren aan de Europaweg, de
buren uit de Waide en de basisschool.
Inmiddels hebben er 2 klankbordgroep
vergaderingen plaats gevonden. In de laatste
vergadering is afgesproken dat alle leden van
de klankbordgroep de voorlopige tekeningen
met hun eigen achterban bespreken.
De architect maakt aan de hand van de
opmerkingen en de voorstellen die er gedaan
zijn nieuwe tekeningen die we op donderdag 7
juli bespreken.
Het verslag van deze avond kunt u op de
website van Dagcentrum de Beek terugvinden.
Deze website wordt aangepast met een
nieuwbouwpagina met alle verslagen en
ontwikkelingen.
Lenie, Gerda, Annie en Ria Voppen
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Fietstocht groep 8
door het Bargerveen
i.s.m de Historische Vereniging

Bargerveen en de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek hebben een
Staatsbosbeheer
dagje in het Bargerveen georganiseerd voor groep 8 van de Gerardus Majella school.
Om meer foto’s te zien van deze dag in het Bargerveen kijkt u op de site van de Historische
Vereniging. www.histvernei-schoonebeek.nl
Hieronder volgt een mooi verslag van deze dag. Geschreven door de leerlingen van Groep 8 en
ook wat foto’s van deze fietstocht naar het Bargerveen.
rijdag 3 juni hadden we fietstocht door het
V
Bargerveen. We zijn om 9.00 uur vertrokken
en we waren ongeveer om 15.00 uur terug.
We fietsten via de Europaweg naar het
Bargerveen. We kwamen als eerste bij de
uitkijktoren, toen we daar waren geweest liepen
we een stukje naar achteren, daar waren de
windmolens. Er staan er in totaal 22. We zagen
daar ook twee dode adders op de weg. We zijn
onderweg ook bij stenen monumenten van
vroeger gestopt, waarbij we uitleg van Toon
Heijnen, Jan Blaauwgeers en André Lambers
kregen.
Na een poos kwamen we bij het
Staatsbosbeheer huisje waar we naar de wc
konden. Daarna fietsten we een stukje en
stopten we op een open plek met een meer,
waar het Staatsbosbeheer ook was. We gingen
er spelletjes doen; als eerste gingen we met
een grote parachute verschillende dingen doen.
Daarna gingen we een spel met een zeil doen.
Toen kregen we een flesje water en gingen we
broodjes boven het vuur bakken. Daarna gingen
we insecten in het water zoeken, we gingen
toen steeds dieper tot we uiteindelijk aan het
zwemmen waren.
Toen iedereen insecten had gezocht gingen
we samen via een stappenplan kijken welke
soorten het waren. Tot slot gingen we Levend
Stratego doen. Toen het was afgelopen gingen
we naar een uitkijkhuisje die heel dichtbij stond.
Op de terugweg gingen we ook nog langs het
huisje van Uneken. Helaas was het helemaal
dichtgetimmerd, omdat ze het vernielden. Het
Bargerveen zelf was ook heel mooi. Toen we
terug bij school waren gingen we nog een ijsje
eten. Het was een leuke en warme dag.
Groetjes groep 8
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Vakantie:
“Kamperen: het lijkt simpel…. en dat is het ook”

igenlijk wil Herman helemaal niet zo nodig
E
uit zichzelf op vakantie, maar ik dwing hem
er toe. Hoewel, zolang ik met mooi weer voor

het huis in mijn hangmatje hang en niet zie
wat voor werk er achter mijn rug ligt, is bij mij
de drang ook wel wat minder.
We hebben inmiddels al heel wat vakanties
achter de rug. Met en zonder kinderen. We
begonnen met z’n tweeën in een piepklein
trekkerstentje, zonder luchtbed, stoelen of
tafel . Maar wel met de waarschuwing van
mijn moeder gericht aan Herman in onze oren:
“Denk erom, je brengt haar terug zoals je haar
meeneemt”. Nou, da’s gelukt!
Later met gezin een keer in een heel luxe
hotel; een paar keer in een huisje, maar het
liefst toch kamperen op de camping. Kamperen... dat ging niet zonder slag of stoot. Op
een mooie zomerdag snoerden we dan onze
4 jongens klem op de achterbank en propten
de hond in de kofferbak. We sjorden de overbeladen aanhangwagen achter de auto en
daar gingen we. We staken maar liefst twee
keer de grens over: bij Twist en Denekamp.
Dan hadden we voor het gevoel half Europa
doorgescheurd: eindbestemming camping De
Rammelbeek in Lattrop. Toen de jongens groter werden wilden ze ook naar het echte buitenland. Dus op naar Frankrijk, uren rijden in
een bloedhete oude BMW (model pooierbak).
Afslag gemist…. 2 uur in de file bij Parijs, met
4 ingeklemde jongens op de achterbank.
Later kochten we voor 250 gulden een oeroude Russische donkergroene 2-persoonscaravan. Ons “Koekblikkie” noemden we deze. We
trokken altijd veel bekijks als we de camping
opreden. We reden n.l. in een grote 8-persoons auto die nog een slag groter was dan
het “Koekblikkie” erachter. De deuren van de
auto gingen open en naast onze eigen 4 jongens rolden er ook vaak nog 3 of 4 andere kindertjes en de hond uit. Van de vroege morgen
tot de late avond vermaakte het hele koppel
zich met elkaar. Zo konden Herman en ik ook
eens rustig een boek lezen. ‘s Avonds werd er
een kolossale eenpansmaaltijd gekookt, wat
altijd schoon opging terwijl er geen rekening
werd gehouden wat ze wel of niet lusten. Daar
vragen wij niet naar en deden we niet aan.
Het uitje van de dag: in optocht met z’n allen
naar de supermarkt. Om beurt mocht een van
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de kinderen een bak ijs, een fles ranja en een
zak chips uitkiezen. Deze werden dezelfde dag
nog soldaat gemaakt. ‘s Avonds nog een paar
potjes “pesten en ezelen” totdat ze gingen
knokken. En als dan iedereen in de slaapzak
was geduwd, konden Herman en ik eindelijk
zelf genieten van de droge worst met een
glaasje wijn of bier. De volgende dag begon
het programma weer van voren af aan, 14
dagen lang, ieder jaar weer en altijd met een
enorme lol.
Helaas (of gelukkig) mogen de jongens nu
niet meer mee met pa en ma. Nu gaan we al
weer een paar jaar vrolijk met z’n tweetjes.
Tenminste als Herman zich laat dwingen.
Liefst weer in een tentje afgewisseld met een
B&B en dwars door Europa heen. Maar niet
langer dan 3 dagen op dezelfde plek en dan
weer verder.
Inmiddels hebben we een kleine veestapel
en een grote tuin. Hiermee vermaken we ons
prima en als we naar de overkant kijken kunnen we het buitenland zien. Vrije dagen en het
weekend zijn daardoor soms net als een vakantie. Toch willen we in september nog minimaal een week weg om ook even wat anders
te zien.
Mijn vader die altijd op het huis en de dieren
paste tijdens onze vakanties is helaas “uut
de tied”. Als we nu weg willen vergt dat voor
vertrek nog wel wat voorbereiding en geregel. Dus als iemand liefhebbers weet die een
week in september een leuk, gratis, vakantieplekje zoeken. Laat maar horen.

Riet Veenker
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´Wmo-geld blijft voor sociaal domein´
Gemeenten in het hele land houden geld over op de Wmo-begroting 2015, zo bleek onlangs. Dat
deed flink wat stof opwaaien. Ook de Emmense jaarrekening laat een overschot zien van € 10,8
miljoen in het sociaal domein, waarvan € 9 miljoen op het gebied van de Wmo. Wethouder Jan Bos
legt uit hoe dit kan. “Kort gezegd komt het hier op neer: een deel van het geld is niet besteed, we
kregen meer geld van het Rijk dan gedacht en we hebben tegelijkertijd minder uitgegeven dan
begroot. Het is niet zo dat we geld over houden omdat we zo streng bezuinigd hebben.” Bos snapt
dat een toelichting op zijn plaats is. Hij steekt van wal. “Om met het eerste punt te beginnen: we
kregen 2,7 miljoen euro meer van het Rijk dan we hadden begroot door een gunstige verdeling van
de rijksbudgetten. Dat was een eenmalige meevaller en geldt niet voor 2016.”
Fondsen
De gemeente wilde voorkomen dat inwoners tussen wal en schip vallen door de nieuwe regels.
Daarom was er een noodfonds van 1 miljoen voor onvoorziene gebeurtenissen ingericht. “Daar is
in 2015 alleen gebruik van gemaakt door het faillissement van Heerendordt. Uiteindelijk hebben we
7 ton overgehouden”, aldus de wethouder. “Daarnaast reserveerden we geld om veranderingen te
stimuleren en organisaties de mogelijkheid te bieden om te vernieuwen. We hebben gemerkt dat
organisaties in 2015 vooral druk bezig waren met de omschakeling van Rijk naar gemeenten. Daardoor hebben minder organisaties dan verwacht een beroep gedaan op dit geld. Ook daar staat nog
zeven ton op de rekening.”
PGB
Daarnaast stortte de Sociale Verzekeringsbank € 1,8 miljoen euro PGB-budget terug naar de gemeente. Een PGB is een persoonsgebonden budget. Met dit budget kan de inwoner zelf de ondersteuning inkopen. “We zien dat mensen minder ondersteuning afnemen. Daarnaast zijn de regels
en controles voor het inkopen van ondersteuning via een PGB aangescherpt, waardoor mensen
eerder kiezen voor zorg in natura, dat wil zeggen zorg van een organisatie waarmee de gemeente al
afspraken heeft gemaakt. Maar wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. We moeten de
definitieve cijfers nog krijgen.”
Eigen bijdrage
Van inwoners die gebruik maken van dagbesteding, individuele begeleiding, beschermd wonen of
een hulpmiddel (zoals een rolstoel) vraagt de gemeente een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en vermogen. In 2015 ontving de gemeente 1,5 miljoen euro meer aan eigen
bijdragen dan begroot. Bos: “Dat komt omdat we een heel voorzichtige inschatting hebben gemaakt van hoeveel geld we zouden krijgen. Een deel van de mensen betaalt hetzelfde als voorheen,
maar een deel betaalt ook meer. Het mag niet zo zijn dat de hoogte van de eigen bijdrage reden is
om geen ondersteuning aan te vragen. Dat willen we echt voorkomen en daarom gaan we daar nog
eens goed naar kijken.”
Daadwerkelijke kosten
“Het overschot op de Wmo-begroting heeft zeker ook te maken met het feit dat de gemeente nu
de daadwerkelijke zorgkosten betaalt van de ondersteuning die de cliënt afneemt”, stelt Bos. “De
oude indicatie ging uit van tussen de 3 en 6 uur hulp per week. Op basis van wat ze nodig hadden,
kozen veel cliënten voor 3 uur. Daardoor hebben we minder geld hoeven uit te geven en houden we
ongeveer 2 miljoen euro over.”
Geld blijft voor sociaal domein
“Al met al”, rondt de wethouder zijn verhaal af, “is het dus echt niet zo dat Emmen geld over heeft
omdat er streng bezuinigd is. Er is dan ook geen aanleiding om ons beleid aan te passen. En ik wil
graag benadrukken dat het niet-bestede geld gereserveerd blijft voor het sociaal domein. Bij alle
onzekerheden en veranderingen is het goed om wat achter de hand te hebben.”
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Onderhoud
Werkzaamheden
Europaweg
De werkzaamheden aan de Europaweg
bestaan uit asfalteringswerkzaamheden.
Hiervoor zal de Europaweg vanaf
huisnummer 90a t/m de kruising met de
Kerkenweg worden afgesloten
De gemeente heeft als voorwaarde
opgenomen dat de volledige stremming
van de Europaweg alleen mag plaats
vinden in de schoolvakantie. Het
vervangen van het asfalt in de rijbaan
is in week 29 en 30 (18 t/m 29 juli). Na
de bouwvak in week 34 en 35 worden
eventueel nog inritten herstraat.
Het verkeer zal worden omgeleid via de Dr.
Ir. H.A. Stheemanstraat, de Boôvenenweg
en de Dordseweg

De komende periode zullen
er diverse onderhoud werkzaamheden plaatsvinden
aan de Europaweg en het
fietspad aan de kerkenweg

Fietspad Kerkenweg
Het fietspad aan de Kerkenweg wordt voorzien
van een betonverharding.
Gedurende het uitharden van de beton blijven de
verkeersmaatregelen van toepassing. Daarom is
er een termijn van 5 weken aangegeven. Hierdoor
zal het fietspad van week 36 t/m week 40
(5 september 7 oktober) afgesloten zijn
De fietsers worden naar de rijbaan geleid.
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huisje
Familie Wolken

weltevree

Vier het leven……

Wie zijn jullie?

Blijf altijd positief denken
K i j k n i e t n a a r wa t j e n i e t h e b t ,
S t a a r j e n i e t b l i n d o p wa t j e d e n k t t e m i s s e n ,
Wa n t d a n z i e j e n i e t wa t j e w e l h e b t !
C o n c e n t r e e r j e o p wa t e r i s e n t e l d e
zegeningen jou gegeven,
Geniet……en vier het leven.

ij zijn Peter en Yvonne Wolken en
W
Matijn( ja zonder r) Wubbels en onze
hond Fender.

Wat doen jullie?

P

eter is eigenaar van Loon en Grondverzetbedrijf Wolken en rijplaten
verhuurbedrijf Rova. Nadat Yvonne 32 jaar
in de zorg heeft gewerkt is ze daar nu mee
gestopt. Zij richt zich nu op alles in en om
het huis en ondersteunt Peter bij zijn werk.
Matijn gaat na de vakantie het examenjaar
van het VWO in op het Hondsrug college.
Als hij geen verplichtingen heeft voor school
dan helpt hij mee op het bedrijf en elke
zaterdag en in de vakantie werkt hij bij een
collega loonwerker.

Wat doen jullie in je vrije tijd?
vonne heeft wel de meeste hobby’s, zij
Y
tuiniert graag, schildert en heeft diverse
andere creatieve hobby’s. Zij is via Peter

Vier en omhels het leven,
Stap elke dag blij uit bed,
Wa n t e l k e d a g i s e e n n i e u w b e g i n ,
Een geweldig geschenk jou gegeven,
geniet intens……..en koester het leven!
( M u l u t -Ta d j a m)

Wat heeft indruk op jullie gemaakt?
ja, Peter heeft in 2000 zijn partner Yvette
T
verloren,Yvonne en Matijn hebben in 2010
man en vader Bennie verloren. Beide zijn

overleden aan de gevolgen van kanker en dit
ziekteproces maakte veel indruk. Doordat wij
dit alle drie doorgemaakt hebben weten wij
des te meer hoe belangrijk het is om de dag
te plukken, te genieten van het leven en te
genieten van alles om je heen wat je dierbaar is.

Wat willen jullie nog gezegd hebben?
eter: Ik stond samen met Henk Bos aan de
P
wieg van hej ‘ t al heurd. Huize Bos was het
eerste huisje wel te vree, ons is gevraagd om

de laatste te maken. Vorig jaar ben ik uit de
redactie gegaan. Ik vind het geweldig dat het
besmet geraakt met zijn grootste hobby,
krantje zo goed ontvangen wordt door jullie als
namelijk pony fokkerij. Peter fokt al bijna 30 lezers. Ook vind ik het mooi om te zien hoe de
jaar New Forest pony’s. Van de organisatie
nieuwe redactie leden hun touche geven aan
van dit Engelse ras is hij vele jaren voorzitter de krant, ook de digitale fullcolour krant is echt
geweest voor de 3 noordelijke provincies.
schitterend!
Peter en Fender hebben een gezamenlijke
hobby, de jachthonden training. Dit is het
Wij willen iedereen nogmaals zeggen, geniet
enige moment dat de mobiele telefoon thuis van de mensen en alles om je heen, blijf positief
blijft! Voor de rest vindt Matijn het leuk
denken ook al gebeuren er vervelende dingen
om te helpen op het bedrijf en mag hij ook
in je leven, zonder dieptepunten zijn er geen
graag gamen of chillen met vrienden.
hoogtepunten!
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DE KERKHOFPLOEG

O

p ons kerkhof, rondom de
kerk, zijn wekelijks vrijwilligers aan het werk met schoffel,
hark en al het andere gereedschap dat nodig is voor een
goed onderhouden begraafplaats. Deze groep vrijwilligers
– de kerkhofploeg – bestaat
uit plusminus 30 personen en
is opgedeeld in vier groepen,
zodat men in principe één maal
per vier weken bezig is met het
onderhouden van de begraafplaats. Sommige vrijwilligers
zijn iedere week aanwezig. Tot
voor kort bestond er ook nog
een groep – de torenploeg –
welke het gebied rondom te
parochie eens in de veertien
dagen op de dinsdag onderhield. Door gebrek aan mensen
is deze groep sinds kort opgenomen in de kerkhofploeg.
Het werk op een kerkhof is
heel bijzonder. Het is heel iets
anders dan het onderhouden
van een park of een plantsoen. De graven met daarop
de namen van hen die gestorven zijn dragen ertoe bij om
bijzondere zorg aan de dag
te leggen voor de open plek
gelijk achter/naast de kerk. De
werkzaamheden beginnen elke

donderdagmorgen om 9.00 uur
en eindigen rond een uur of
12. Tijdens de pauze om 10.00
uur – met een kop koffie en een
koekje – passeren mooie verhalen en nieuws over en van het
dorp de revue. Op dit moment
omvat het werk voornamelijk
grasmaaien, harken, schoffelen
en het snoeien van heggen en
struiken. In de herfst komt daar
het opruimen van de bladeren bij en in de winter staan er
altijd een paar man paraat om
indien nodig het kerkhof vrij te
maken van sneeuw en ijs. Ook
wordt voordat er een begrafenis plaatsvindt extra aandacht
aan de begraafplaats besteed.
Andere werkzaamheden zijn
bijvoorbeeld het uitzetten van
graven, het ophalen en plaatsen
van de kerstbomen en de kerststal tijdens de Kerstdagen en
kort geleden nog het plaatsen
van de nieuwe omheining.
Vorig jaar werd besloten om
deze nieuwe omheining te
plaatsen. De oude heg begon
mankementen te vertonen.
De onderkant ging kapot en ’s
zomers vraten kevers de bladeren geel. Ook werd de heg erg
breed en daarmee een ‘onding’

om te knippen. Aan het eerste
idee van enkel een hekwerk
met klimopplanten werd variatie
toegevoegd door het plaatsen
van tussenelementen. Er is hard
aan gewerkt en het resultaat
mag er zijn.
Het Kerkbestuur spreekt ook
haar waardering uit over het feit
dat er tijdens het ontbreken van
de omheining geen enkel incident of vernieling heeft plaatsgevonden. Een goed onderhouden kerkhof is een eerbetoon
aan onze overleden familieleden, dorpsgenoten, vrienden en
bekenden. Mede zo houden wij
hen in ere. Het is dan ook geen
overbodige luxe om deze groep
vrijwilligers eens in de schijnwerpers te plaatsen.
Graag ziet de kerkhofploeg de
groep aangevuld worden met
nieuwe, jonge krachten om zo
de 4 ploegen in stand te houden. Mocht u zich geroepen
voelen dan bent u welkom om
op een dondermorgen langs te
komen bij de kerkhofploeg. Zij
geven u graag meer informatie
over dit belangrijke vrijwilligerswerk.
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Wie staan er op de foto? A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R
Elke editie plaatsen we een
foto. Degene die het eerste
raad welke personen op de
foto staan krijgt een eervolle
vermelding in de volgende
editie.
Vorige editie:
Op de foto van de vorige
editie stonden Hans Katuin
en Daniël Lohues. Hierop zijn
onwaarschijnlijk veel goede
reacties binnen gekomen
waaronder een reactie van
een van de hoofdpersonen.
Zie de afbeelding hieronder.
Echter waren Rene en
Marjan Wubbels het snelst.

23 juli:
Fietstocht Emslandkampen: Hist.Vereniging
23 en 30 juli: Luchtbeddenrace: Zwembad de wiekslag
13 en 27 Aug: Luchtbeddenrace: Zwembad de wiekslag
22 t/m 26 Aug: Spelweek Nw Schoonebeek/Weiteveen
3 september: After Summer Party: Rumah Pemuda
10 september: Instuif: Tienerwerk
11 september: Natte Neuzendag: Zwembad de wiekslag
14 september: Fysiotherapie: KVV
17 september: Folk veur Volk aan de Gruppe Festival
24 september: Casinoavond: Tienerwerk
1 oktober:
Oktoberfest: Café Bargerveen
8 oktober:
Country+Catalen Event: Café Bargerveen
8 oktober:
Instuif+: Tienerwerk

Mededeling Spelweek
Dit jaar wordt de spelweek in Weiteveen
gehouden. Wij hoorden dat er enkele
ouders niet op de hoogte waren over het
vervoer naar de spelweek.
Nieuwe foto:

Wie staan er op de bovenstaande foto:?
Stuur je antwoord naar: hejtalheurd@live.nl
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Alle kinderen verzamelen zich met
de fiets bij het kerkplein in NieuwSchoonebeek en fietsen samen met
hun klasgenootjes naar Weiteveen.
Aan het einde van de dag fietsen ze
ook gezamelijk weer terug naar NieuwSchoonebeek.
Ook zijn we nog steeds hout nodig
tijdens de spelweek. Heeft u nog
pallets, hout of ander bruikbaar
materiaal? Dan kunt u dit maandag
22 augustus 2016 van 10.00 uur tot
19.00 uur brengen naar de ijsbaan in
Weiteveen.

