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DORPSKRANT
Hej ‘t al heurd

Dorpskrant Hej ‘t al heurd is een 
uitgave van enkele vrijwilligers 
uit Nieuw Schoonebeek in 
samenwerking met dorpsbelangen 
Nieuw Schoonebeek. 

Hej ‘t al heurd is bedoeld om de 
Nieuw Schoonebeekse bevolking 
op de hoogte te houden van 
de activiteiten, nieuwtjes, 
dorpsbelangen etc. Hej ‘t al heurd 
wordt huis aan huis in Nieuw 
Schoonebeek verspreid en via 
e-mail naar geïnteresseerden. 
Inschrijven om de uitgaven 
per mail te ontvangen kan op 
nieuwschoonebeek.com. Daar zijn 
ook alle voorgaande uitgaven te 
vinden.

Hej ‘t al heurd wordt 4 of 5 
keer per jaar verspreid en 
op de website geplaatst voor 
belangstellenden buiten Nieuw 
Schoonebeek.

Kopij dient volgens de 
opgestelde specificaties 
aangeleverd te worden. Deze 
aanleverspecificaties zijn te vinden 
op nieuwschoonebeek.com. 
Kopij kan tot een maand voor de 
volgende editie worden ingeleverd 
op het redactieadres of per email 
naar hejtalheurd@live.nl.

De redactie houdt zich het 
recht voor ingezonden kopij 
aan te passen aan de opzet en 
beschikbare ruimte in het blad.

Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd

DEADLINES 2018:
Editie jul - Deadline 15 jun
Editie okt - Deadline 15 sep 
Editie dec - Deadline 15 nov

BUURTEN KRIJGEN PICKNICKTAFEL VAN DE NAM
In oktober 2017 zat er bij de reclamefolders een folder over het 70 
jarig bestaan van de NAM in Schoonebeek. Als vereniging of buurt 
kon men toen een aanvraag indienen voor een picknicktafel.

In Nieuw Schoonebeek hebben enkele buurten hier hun kans ge-
grepen en een aanvraag ingediend voor een picknicktafel bij hen in 
de buurt.

Op zaterdag 3 februari 2018 was het dan zover. Onder barre om-
standigheden met regen, sneeuw en wind, konden de tafels wor-
den gehaald. De beloofde picknicktafels werden uitgedeeld bij de 
Zandstrooiboerderij/Oliemuseum. Hier was de ontvangst hartelijk 
en binnen was het lekker warm. Na het genot van een (warm) hap-
je, een drankje en muzikale begeleiding kon men de picknicktafel 
meenemen.

Vanuit Nieuw Schoonebeek waren er de volgende buurten 
aanwezig: De Carboonlaan, De Dianajagers en de Veenbuurt. In 
deze buurten kunt U dus de nieuwe picknicktafels aantreffen. Nu 
nog veel dagen met mooi weer, dan kunnen de picknicktafels goed 
gebruikt gaan worden.

U hebt ze misschien al zien staan. De 2 gele bordjes aan de Europaweg 65 
bij de Fam. Huser en Europaweg 273 bij de Fam. Beukeveld  te Nieuw-Schoo-
nebeek. Tegenover de Fam. Huser crashte op 1-2 Januari 1944 een Lancaster 
Bommenwerper, alle 7 inzittenden kwamen om het leven. En bij Fam Beuke-
veld stortte een Amerikaans toestel op 13 November 1943 neer, deze piloot 
kwam met zijn parachute naar beneden en werd opgepakt door de Duitse 
bezetter.

Deze bordjes zijn bedoeld als eerbetoon aan de gevallen vliegeniers en 
herinnering aan de gecrashte vliegtuigen in de 2e wereldoorlog op deze 2 
locaties en meerdere plaatsen in de Gemeente Emmen. 
In totaal worden 19 bordjes geplaatst langs de grens van de Gemeente Em-
men, in de dorpen Zwartemeer, Schoonebeek, Weiteveen en Emmer Com-
pascuum (Bargerveen, Masselink komt later) en Nieuw-Schoonebeek. 

Het idee is ontstaan eind 2015 tijdens gesprekken met Cultuur Historisch 
Zwartemeer en SLO-Drenthe ( Studiegroep Luchtoorlog Drenthe ) voor een 
expositie die op 1 Oktober 2015 in Zwartemeer plaatsvond. 
De naam Lost Wings betekent letterlijk Verloren Vleugel en komt voort uit 
de groep van SLO-Drenthe. Een van de leden, nl. Rob-Wethly vond met zijn 
kinderen op zondag 10 Januari 2016 de 1000 Ponder Bom op het land van de 
Fam. Huser. De bom werd op dinsdag 12 Januari 2016 om 13.00 uur vernie-
tigd, onder grote publieke belangstelling en volop media-aandacht.

Nu is er door een nieuwe werkgroep, ontstaan uit SLO-Drenthe en de Duitse 
Icarus groep uit Lingen het plan opgevat om ook aan de Duitse zijde bij de 
50 gecrashte vliegtuig locaties bordjes te plaatsen langs de grens ( Emsland 
en de Graafschap Bentheim). Ook de Historische vereniging Nei-Schoone-
beek neemt hieraan deel. Er zijn al enkele gesprekken geweest. Doel
stelling is om een fiets-en autoroute te maken langs deze bordjes aan beide 
kanten van de grens. Maar om allemaal die locaties uit te zoeken en de 
bordjes te maken en de fiets en autoroute op kaart te zetten zijn we wel een 
paar jaar verder volgens de werkgroep. 

EERBETOON GEVALLEN VLIEGENIERS

HISTORISCHE VERENIGING 
NEI-SCHOONEBEEK

H.Huser  
Europaweg 65

H.Huser 
Europaweg 65

Beukeveld (Wolken)  
Europaweg 273 

Beukeveld (Wolken)
Europaweg 273

http://nieuwschoonebeek.com
http://nieuwschoonebeek.com.
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Mijn naam is Harry Assen en ben 
geboren in 1950 aan de Europaweg 
241 te Nieuw Schoonebeek en ben 
opgegroeid met vijf broers en vier 
zusters en was het negende kind 
van de elf kinderen (èèn zusje, ge-
boren in  1942 is overleden in 1945) 
die schilder Geert Assen en Leida 
Assen-Loves kregen. 

In mijn jeugd waren we veel buiten 
aan het spelen zoals blikstuit en 
tiepelen en natuurlijk voetballen, 
waar genoeg ruimte voor was bij 
de boeren in de buurt en op het erf 
van Veenker Geert. Mijn vader had 
een schildersbedrijf waar ik en mijn 
broers op zaterdag vaak bijspron-
gen om ruiten te zetten of soms 
schilderwerk uitvoerden. Later nog 
een aantal jaren in Schoonebeek 3 
gevoetbald tot m’n 23-ste toen het 
lichamelijk niet meer wilde en ik 
gestopt ben. 

Ben op Nieuw Schoonebeek ge-
bleven tot mijn 24-ste levensjaar, 
toen getrouwd en een half jaar op 
Zwartemeer gewoond en daarna 
op Klazienaveen tot nu toe. Maar 
voel altijd nog een beetje Nieuw 
Schoonebeker, want het eerste wat 
ik op zondagmiddag doe is kijken 
hoe Schoonebeek 1 het er met 
het voetballen heeft afgebracht. 
Op mijn 43-ste werd ik 80-100 % 
afgekeurd voor werk en ging me 
toen als hobby bezighouden met  
computers en zat in de bewoners-
commissie van de Molenbuurt in 
Klazienaveen waar een hele wijk 
met de grond is gelijkgemaakt en 
er weer nieuwe huizen voor in de 
plaats kwamen en waar ik nu met 
plezier woon. 

Ook maakte ik kennis via het in-
ternet met het World Wide Web en 

ging een eigen website bouwen 
voor het verzamelen van weer-
gegevens van de 36 weerstations 
van Nederland op www.weerrap-
porten.nl Later kwam daar ook 
facebook bij en ontdekte ik de 
facebookpagina van “Oud Nieuw 

Schoonebeek”, opgezet volgens 
mij door Peter Möhlmann, waar ik 
na verloop van tijd beheerder van 
werd omdat het “beheerder loos” 
was en er allerlei rotzooi opgezet 
werd. 

Door via google het internet af te 
struinen kwam ik ook veel oude fo-
to’s van Nieuw Schoonebeek tegen. 
Evenals door bij mijn familie de 
fotoboeken door te snuffelen, die ik 
daarop gezet heb. Op een gegeven 
moment zag ik dat er op http://
www.drentsarchief.nl collectie 
Schröer ook veel foto’s van meester 
Ben Schröer opstonden, hij heeft 
voor zijn overlijden alle negatieven 
in bewaring gegeven aan Hennie 
Veenker. Toen in 1997 Hennie 
Veenker ernstig ziek was heeft hij 
op zijn sterfbed dit weer doorge-
geven aan zijn neef Theo Veenker. 
Theo heeft het weer doorgegeven 
aan de fotograaf Leo van Bem-
melen uit Zoeterwoude die in 1966 
met een Nieuw-Schoonebeekse 
trouwde en in 2010 ging “Drente-
nieren” in Schoonebeek. Hij heeft 
alle glasplaten gescand, gere-
toucheerd en beschreven en de 
originele negatieven geschonken  
aan het Drents Archief, zodat alle 
oud Nieuw-Schoonebekers op de 
Beeldbank van het Drents archief 
naar hun verre verwanten op zoek 
kunnen gaan.

In samenspraak met Leo van Bem-
melen zet ik nu geregeld deze 
foto’s ook op de Facebookpagina 
“Oud Nieuw Schoonebeek”

DE GROETEN VAN:CENTRUMVERNIEUWING
Tijdens de bijeenkomst van de dorpsbelangen met als 
agendapunt: centrumvernieuwing van Nieuw Schoo-
nebeek is de eerste stap hiervoor gezet. Of spreken 
we liever over een update van de kern? Onder leiding 
van Rudy Schuring (gemeente) werden de onderwer-
pen voor de vernieuwing besproken. Het riool in 
het oostelijk deel van de bebouwde kom staat op de 
nominatie om vervangen te worden. Mooi moment 
om meteen ook de straat op te knappen, het stuk voor 
de voormalige winkels aan te pakken en het misschien 
gelijk door trekken richting de Kerkenweg... Ideeën 
genoeg. Deze ideeën konden allemaal middels post-it 
papiertjes op de grote plattegronden geplakt worden.

Zo kwamen o.a. de verlichting, parkeergelegenheid, 
een plein voor de dorpshoeve, een slinger in de weg 
en nog veel meer ideeën op papier. Rudy gaat dit 
netjes uitwerken zodat de werkgroep hier binnenkort 
verder mee kan. Een ander punt dat naar voren kwam 

-en zelfs de aanleiding tot het geheel- was de rijsnel-
heid op de Europaweg. Middels een overzicht van een 
gehouden snelheidsmeting kreeg men inzicht in de 
aantallen voertuigen en hun snelheid over een periode 
van een week.

Genoeg uitschieters, maar het gemiddelde bleek toch 
mee te vallen. Het betrof een meting van enkele jaren 
geleden. De laatst gehouden meting van vorig jaar liet 
een verhoging zien in zowel aantallen als snelheid. 
Dit krijgt prioriteit en hiermee moetnr we snel aan de 
slag. Eerste punt op de volgende vergadering van de 
werkgroep wordt dus: Snelheid omlaag!

Punt 2: Hoe moet de kern eruit komen te zien in de 
toekomst. 

Wordt vervolgd...

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelangen  

Nw-Schoonebeek hebben een aantal inwoners zich aange-

meld om mee te denken over de toekomst van het centrum van 

Nieuw-Schoonebeek.

Deze avond zijn er door aanwezigen reacties achtergelaten die 

in hun beleving aandacht verdienen in het dorp. Hieronder de 

reacties.

Europaweg/Centrum
· Snelheid is hier te hoog

· Trajectcontrole toepassen

· Oplossen van wateroverlast bij de huisarts en Dorgelo. Bij hevige 

regenval staat dit altijd blank

· Riolering voor o.a. de Spinde is oud en kent regelmatig proble-

men. Dit is bij de gemeente bekend

· 30-km zone verleggen naar de oostkant waardoor de oversteek 

bij de school veiliger wordt

· Plaats gekleurde palen bij de school zodat mensen erop worden 

geattendeerd dat men hier voorzichtig moet rijden

· Creëer een veilige situatie bij het begin van de bebouwde kom 

door een plateau, drempel of minirotonde aan te leggen

· Maak veilige oversteekplaatsen bij Dorpshoeve en de school

· 30-km zone vergroten aan beide zijden van de Europaweg. Zowel 

naar oost-als west

· Inrichting van de Europaweg veranderen door een as verlegging, 

rotonde, of wegversmalling. Geen rechte weg meer!

· Geef binnen de bebouwde kom alle wegen van rechts voorrang

· Meer sfeer/uitstraling creëren door gebruik van “vintage” lan-

taarnpalen 

· Aanleggen van een paar oplaadpunten voor fietsen

· Terrein voor de Dorpshoeve inrichten voor kleinschalige activi-

teiten zoals een markt of muziek. Plein met klinkers, boompjes, 

bankjes en passende verlichting.

· Ruimte voor horeca bij de Spinde en Dorpshoeve

· Een knusse dorpskern maken met een gezellige uitstraling

· Ruimte voor “Kiss and Ride” bij de school

· Zorg voor een toeristische impuls door een aansluiting van het 

dorpsommetje te maken en aandacht voor fietspaden richting 

Bargerveen

· Zoek naar een veilige oplossing voor een fietsersoversteek Ker-

kenweg/Europaweg

· Parallelweg bij de winkels bij centrum aan trekken en herinrich-

ten.

· Aandacht voor parkeerplaatsen in het centrum. Met name bij de 

winkels, de Dorpdhoeve/school en dagopvang de Beek.

· Maak van het terrein voor de Dorpshoeve een mooie tuin

· Aandacht voor de Aalminksweg en het terrein bij de voetbalver-

eniging

· Probeer oude gebouwen te slopen of een andere bestemming te 

geven waardoor er een betere uitstraling komt. (Pieper en boerde-

rij Steffens)

· Maak alles gelijkvloers en haal de verschillen in hoogte van de 

bermen weg

http://www.weerrapporten.nl
http://www.weerrapporten.nl
http://www.drentsarchief.nl
http://www.drentsarchief.nl
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BUFFERZONE
staan? Nynke Houwing: “Ja, daar ziet het wel 
naar uit. Sterker nog, dat is het gevolg van de 
berekeningen die nu uitgevoerd worden. Uit 
de laatste berekeningen (van november 2017) 
blijkt, dat bij dezelfde peilen dieper open wa-
ter betere buffering garandeert dan een plas/
dras situatie. Door die berekeningen krijgen 
we steeds meer zicht op de ondergrond, de 
waterstand en de manier waarop het grond-
water zich gedraagt. En ja, daar hebben we 
meer tijd voor nodig. En dat komt ons ook 
niet altijd goed uit. Maar we willen weten 
waar we aan toe zijn. Meten is weten. Zo ko-
men we niet voor onaangename verrassingen 
te staan.”

Kansen benutten
Die nieuwe berekeningen maken dat het
tijdschema moet worden aangepast. Maar er 
is meer: “Ook de plannen voor de inrichting 
van de Buffer kunnen daardoor anders wor-
den.  We zullen moeten kijken welke ideeën 
nog bruikbaar zijn. En waar we nieuwe ideeën 
en plannen moeten ontwikkelen. Daar blijven 
we met betrokkenen over praten. We willen 
de kansen en mogelijkheden volop benutten. 
Als het even kan willen we ieders wensen een 
plek geven. Maar, wel met inachtneming van 
de opdracht zoals we die van de Provincie 
hebben gekregen.

Samen aan de slag
Nynke merkt dat het uitstel van de planvor-
ming en de herbezinning op de mogelijkhe-
den veel los heeft gemaakt. Waardoor de 
dialoog er niet gemakkelijker op is geworden: 
“Er worden soms te gemakkelijk conclusies 
getrokken. Terwijl de Bestuurscommissie nog 
geen besluiten heeft genomen. Het onderzoek 
en het overleg is nog volop gaande. Ik roep 
iedereen op om juist NU samen met ons aan 
de slag te gaan. Wij hebben u daarbij nodig. 
Als daar extra overleg voor nodig is dan orga-

niseren we dat. En als dat extra tijd kost dan 
is dat even niet anders. Ik besef me ter-

dege dat dit project grote impact heeft. 
Maar laten we ook kijken naar de kan-
sen die het met zich meebrengt.”

Water… Heel Nieuw-Schoonebeek is er vol van. Soms 
zelfs letterlijk. De een heeft het onder z’n huis, de an-
der op het land. Een volgende wil het heel graag langs 
een wandelroute en weer een ander absoluut niet in 
de nieuwe Buffer. Hoogste tijd om daarin probleem 
en oplossing, oorzaak en gevolg uit elkaar te halen. 
Tijd voor een goed gesprek. Met Nynke Houwing: 
onafhankelijk voorzitter van de Bestuurscommissie 
Bargerveen-Schoonebeek.

Nynke Houwing begint met een duidelijke vast-
stelling van wat nu eigenlijk de taak en de functie van 
de Bestuurscommissie is. Voor wat betreft de Buffer 
Zuid is dat:

1. Het op peil brengen van de waterhuishouding in het 
Bargerveen. Zodat de natuur zich kan ontwikkelen en 
herstellen. Daarin speelt de nieuwe Buffer een door-
slaggevende rol.

2. Om die Buffer te realiseren moest er ongeveer 
220 ha. landbouwgrond worden aangekocht. Met als 
gevolg dat boerenbedrijven moesten vertrekken of 
worden verplaatst. 

3. Naast die herverdeling van de landbouwgronden 
zijn er met de landbouw bindende afspraken gemaakt 
over de hoogte van de oppervlakte-waterpeilen. Daar-
bij is heel duidelijk vastgesteld dat er voor de boeren 
geen verslechtering mag optreden ten opzichte van de 
huidige situatie.

4. Daarnaast wordt er voortdurend gezocht naar zo-
genaamde ‘Meekoppel Kansen’. Dat zijn bijkomende 
kansen die zich voordoen als er toch iets in het gebied 
wordt ondernomen. 

Meekoppel Kansen
Nynke Houwing: “Met name in die Meekoppel Kansen 
liggen er interessante mogelijkheden. Dan zijn we in 
staat om iets extra’s te doen. Daarbij kijken we hoe 
we het gebied aantrekkelijker kunnen maken voor 
recreanten, toeristen én ondernemers. Door bijvoor-
beeld extra functies of andere functies in de Buffer te 
realiseren. Doordat alle betrokken partijen samen aan 
tafel zitten kunnen we als Bestuurscommissie goed 
meekijken naar de bestaande wateroverlast in het 
dorpslint. Samen kunnen we naar mogelijke oplossin-
gen kijken. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor 
ligt bij de Gemeente Emmen”

Peilbuizen
De Gemeente doet onderzoek naar de oorzaak van 
wateroverlast in de lint van het dorp. Maar de Bes-
tuurscommissie kijkt ook naar de effecten die de 
waterbuffer zou kunnen hebben op Nieuw-Schoo-
nebeek. Nynke Houwing: “Op dit moment worden 
de onderzoeksresultaten met elkaar vergeleken. We 
vormen nu een netwerk van alle peilbuizen in het ge-
bied. De peilbuizen van het Waterschap, de Gemeente 
en de Bestuurscommissie worden gekoppeld tot een 
nieuw netwerk. Dat moet een beter inzicht geven op 
de grondwaterstromen in het gebied. Want die grond-
waterstromen zijn uitermate grillig. Hydrologen van 
de Provincie, Prolander, de Gemeente en het Water-
schap zijn daar, in verband met de planvorming voor 
de Buffer Zuid, al maanden druk mee. Maar we laten 
ze liever wat langer doorrekenen, dan dat we in de 
toekomst voor verrassingen komen te staan.”

De vraag is, of die waterbeheersing ook geldt voor de 
landbouwgronden. Nynke Houwing is daar resoluut 
over: “Ja, het landbouwgebied mag door al die ingre-
pen er qua waterhuishouding niet op achteruitgaan. 
Ik begrijp dat veel boeren zich zorgen maken. 

Vooral door de onjuiste uitleg 
die gegeven is aan - naar 
het zich laat aanzien - 
meer open water. Daar-
door is het misverstand 
ontstaan, dat het ook 
natter gaat worden. 
Maar het is aan ons als 
Bestuurscommissie om 
de juiste maatregelen 
te treffen. Zodat we de 
gemaakte afspraken 
ook na kunnen komen.”

Meten is weten
Maar hoe zit het dan met 
het water in de Buffer? 
Komt daar nu veel 
meer open wa-
ter in te 

“…. Er samen iets moois van maken….”
NYNKE HOUWING, VOORZITTER BESTUURSCOMMISSIE
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In de jaren met kwakkelwinters is het woord 
“schaatsen” net alsof we het hebben over iets uit 
een ver verleden. Ondanks de niet nalatende inzet 
van het bestuur is de mogelijkheid om te schaat-
sen jammer genoeg niet erg groot. Hoe spijtig dit 
ook is, de ijsbaan is dan ook niet weg te denken uit 
Nieuw Schoonebeek. 

Ook als we terug in de tijd gaan is het schaatsen 
al lang een dingetje geweest in ons dorp. Lang 
voordat de hoge noren hun intrede hadden gedaan 
gleden de voorlopers van de doorlopers hier over 
de ondergelopen weilanden. Er zijn oude foto’s  
waarop te zien is dat inwoners van Nieuw Schoo-
nebeek schaatsen op de vijvers in het voormalige 
“Pastoor sien bos”. 

Voordat de Scheuvel zijn huidige plek, in het Ellen-
bosch kreeg, was de ijsbaan vroeger op een aantal an-
dere plaatsen te vinden. De eerste ijsbaan in ons dorp 
was te op het weiland van boer Bekel ten westen van 
de lagere school. De ijsbaan is er ontstaan na de bouw 
van de school in de twintiger jaren van de vorige eeuw 
en tot 1958 is dat de plek gebleven. Dat was het jaar 
dat de kleuterschool “de Kleuterberg” is gebouwd. 
Zo rond 1965 kwam de ijsbaan in de speeltuin aan de 
Van Eklaan terecht. Met vereende krachten werd een 
wal om het voetbalveldje gelegd en onder gepompt. 
De rest deed Koning Winter. Hierna werd in 1966 een 
nieuwe ijsbaan aangelegd. Deze lag ten Zuidwesten 
van de Zwarte Racker en is tot 1994 de hotspot geweest 

van het schaatsen in Nieuw Schoonebeek. Daar kreeg 
de vereniging ook de naam “de Scheuvel”. Het bord is 
toentertijd onthuld door Harm Pieper, de eigenaar van 
de grond. Die plek is voor veel dorpsgenoten nog een 
prachtige herinnering, waar vele kilometers onder de 
schaatsen door gleden. De legertent van de verkenners 
was daar vele jaren de kantine en de plek voor “koek 
en sopie”. 
Daar koning Winter zich nu en toen niet laat regis-

seren werd rond begin december de 
ijsbaan volgepompt. Er is wat liters 
diesel  verstookt om water op de baan 
te houden, omdat de baan zo lek was 
als een mandje. Mollen en de boom
wortels lieten zich niet stoppen door 
plastic in de wal rondom de baan. 
Soms gaf de pomp ook de geest omdat 
er weer een muskusrat in de pomp 
terecht was gekomen. 

Nadat de NAM zich voor een groot deel 
uit Nieuw Schoonebeek terugtrok, liet ze de bevolking een 
dorpsbos, het Ellenbosch na. Het was een kans uit duizen-
den dat de schaatsvereniging de mogelijkheid kreeg om 
hier een nieuwe ijsbaan te realiseren. In 1993-1994  verrees 
op een heel mooie plek een prachtige 400 meter baan. Een 
overtollig gebouw van de NAM , dat vroeger direct ten 
noorden van de Willemsboo stond, werd in delen overge-
bracht naar de ijsbaan en weer in elkaar gezet en doet nu 
dienst als kantine voor de Scheuvel, waar de koude tenen 
opgewarmd worden en de knakworst en chocomelk gretig 
aftrek vinden. Het omliggende bos en grasveld is een plek 
verworden, veel meer dan een ijsbaan. Een wandelgebied 
waar ook andere evenementen worden georganiseerd 
als de tempraturen boven nul komen. Koningsdag in ons 
mooie dorp is een begrip. 

In de loop der jaren zijn er behoorlijk wat men-
sen geweest die veel voor de vereniging hebben 
betekend. Er zou een  lijst van namen opgesomd 
kunnen worden, want het bestuur stond en staat 
als één blok achter de Scheuvel. Mee bovenaan 
die lijst staat een legendarisch bestuurslid. Jo 
Heijnen. Hij was meer dan dertig jaar voorzitter 
van de club. Zijn naam is verbonden aan het be-
tonbaantje direct naast de ijsbaan dat in 2013 tot 
het “Jo Heijnen Plein” gedoopt werd.
Alles is tot in de puntjes geregeld in het Ellen-
bosch.  Het is alleen jammer dat koning Winter 
geen vaste afspraak heeft met de Scheuvel.
Bestuur van 
De Scheuvel

DE SCHEUVEL
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NIEUW-
SCHOONEBEEKER

MEER

Eindelijk weer eens een flinke vorst. Hierdoor 
kon er voor het eerst geschaatst worden 
vanaf de Zuidersloot in Weiteveen over de 
Slenk richting de Stheemanstraat en weer 
terug. Aan de andere kant van de brug over 
de Zuidersloot is een soort meertje ontstaan. 
Er wordt door de schaatsliefhebbers gretig 
gebruik van gemaakt en ze genieten met 
volle teugen. Wat wordt het hier mooi! Al 
snel komen de gedachten hierbij op de 
waterbuffer die er op de rand van Nieuw-
Schoonebeek moet ontstaan. Want hoe gaat 
dat eruit zien en wat kan dit voor Nieuw-
Schoonebeek betekenen? Worden we nu ook 
aan de noordkant afgesloten van de rest van 
de wereld? Aan de oost- en zuidkant zijn we 
al ‘afgesloten’ door Duitsland. Nu hebben we 
al een heleboel doemscenario’s gehoord als 
het de bufferzone aangaat en om eerlijk te 
zijn, houdt onze werkgroep daar niet zo van. 
Daarom nu eens een droomscenario. Wat nou 
als de bufferzone het beste blijkt te zijn dat 
Nieuw-Schoonebeek in jaren is overkomen? 

De bedoeling is dat er een ‘meer’ komt 
van zo’n 220 hectare. Ter illustratie: dat is 
evenveel als het Leekstermeer. De Rietplas is 
met maar 135 hectare eigenlijk maar ‘een klein 
skiet plassie’. Even over dat Leekstermeer. Dit 
is het grootste meer van Drenthe. Het is een 
meer met een geringe diepte, maar er wordt 
veel op gevaren met kleine sloepjes en bootjes 
met een elektromotor. Het is nog niet gezegd 
dat we op het Nieuw-Schoonebeekermeer 
kunnen varen, maar zie het eens voor je… 
Met de kano naar een eilandje varen. De 
picknickmand mee en met de verrekijker 
turen naar de overvliegende kraanvogels. En 
dat in onze achtertuin. Misschien komen er 
ooit zelfs sluizen in het Dommerskanaal zodat 
we vanuit Nieuw-Schoonebeek via Weiteveen 
en Erica naar de Nieuw-Amsterdam kunnen 
varen en zo kunnen aansluiten op de nieuwe 
vaarroute. Maar we geven toe, dat is zelfs 
voor deze dromers wel een beetje ambitieus 
gedacht. 

Wat die eilandjes betreft, die moeten er 
komen. Want zo kunnen we met bruggetjes 
de verbinding maken naar Weiteveen en 
Zwartemeer. Want wij willen natuurlijk wel 
gewoon naar het paadje bij Veltrop fietsen 
en al reeën spottend de paadjes tussen de 
Stheemanstraat en de Zuidersloot kunnen 
bewandelen. Maar we willen natuurlijk ook 
een rondje om ‘ons’ meer kunnen fietsen. 
Aan de oostkant kunnen we doorfietsen naar 
Twist, maar we kunnen ook terugfietsen 

of wandelen naar ons mooie dorp. Hoe 
mooi zou het zijn dat onze bezoekers de 
bezienswaardigheden in Nieuw-Schoonebeek 
kunnen zien; de Wilmsboo, de Pastorie, de 
oude begraafplaats, het Schoonebeekerdiep. 
Dat ze bij onze plaatselijke horeca even 
stoppen voor een kop koffie, een ijsje of een 
biertje. Dat dit een gelegenheid biedt voor 
plaatselijke ondernemers om hun bedrijf 
te kunnen laten zien en hun producten 
te kunnen aanbieden. Dat dit kansen gaat 
bieden voor nieuwe ondernemers en dat 
dit mogelijkheden gaat creëren voor al die 
verenigingen die maken dat ons dorp nog 
steeds een bloeiende gemeenschap is. 

Laten we nog even verder dromen. Wat 
nou als het Nieuw-Schoonebeekermeer 
jaarlijks door net zoveel toeristen wordt 
bezocht als het Leekstermeer? Dat je er kunt 
kamperen, dat er een haventje is voor bootjes 
en een natuurspeeltuin. Dat er bijzondere 
vogelsoorten gaan nestelen en dat je er in 
strenge winters kunt schaatsen. Wat nou als 
die toeristen zorgen voor werkgelegenheid 
in ons dorp. Misschien is er wel weer genoeg 
aanloop voor een winkel en een pinautomaat. 
Wie weet zorgen toeristen voor klandizie voor 
een bed and breakfast en voor de activiteiten 
in het dorp. Misschien worden zelfs onze 
huizen wel meer waard…

Ondertussen blijft het nog even bij 
‘dromen’ en voorzichtig plannen maken, 
want er moeten eerst nog een aantal 
besluiten worden genomen. Iedereen wil 
namelijk graag een puntje van de taart, de 
provincie, waterschap, gemeente Emmen, 
Staatsbosbeheer, LTO en 1300 Nieuw-
Schoonebeekers. Wij hopen dat het binnen 
afzienbare tijd zover mag komen dat we 
allemaal van mee kunnen genieten van 
de ontwikkelingen. Zonder natte voeten, 
muggen, oogst-etende ganzen, failliete 
boeren en andere doemscenario’s. 

Wil je met ons mee dromen of denken? 
Neem dan contact op met één van de 
werkgroepleden. Wij gaan graag eens met 
je om de tafel. Je kunt ons bereiken via onze 
Facebookpagina ‘Tussen Beek en Veen’ en via 
e-mailadres tussenbeekenveen@outlook.com. 
Eén van de werkgroepleden aanspreken kan 
natuurlijk ook altijd. Dit zijn Jos Fischer, Truus 
Wubbels, Jacques Schepers, Arjan Scherpen 
en Tanja Schepers.
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Wat doet schilderen met je? Dat is de vraag aan Lia Veenker. 
Lia schildert met passie, verwondering, of is het noodzaak? 
Vanaf 2007 is het schilderen voor haar meer dan een hobby, 
sinds 2015 is het de noodzaak geworden die het nu voor 
haar is.

Als kind al tekende ze elke dag, waarbij ze dacht dat alle 
kinderen, ja zelfs alle mensen dat deden. Overal werd op 
getekend, moeder bewaarde alle restjes papier en potloden 
werden gebruikt tot het stompjes waren. De eerste stiften 
staan in haar geheugen gegrift, wat een prachtig cadeau 
voor haar achtste verjaardag!

Toch ging ze na de middelbare school niet naar de 
kunstacademie. Het was not done om van je hobby je 
beroep te maken. Ze koos voor de studie logopedie en heeft 
daar haar beroep van gemaakt. Een prachtig, boeiend vak!
Tijdens het drukke, werkzame leven met man en kinderen 
in Duitsland, waar ze een eigen praktijk voor logopedie 
had, raakte het schilderen op de achtergrond. Puur voor 
anderen, als cadeau of opdracht (bijv. een reclamebord of 
deur/ muur te beschilderen) ging ze nog weleens aan de 
slag om iets moois te schilderen.

Maar ook op andere vlakken kan Lia haar creativiteit 
goed gebruiken: bijv. om kleding te maken. Want zoals ze 
aangeeft : de kleding die je in de winkels ziet past gewoon 
niet bij me, ik maak het liever zelf. En dat doet ze goed! 
Maar ook voor allerhande klussen in huis is ze handig én 
creatief: meubels opknappen, vloeren leggen. Van huis uit 
heeft ze dat met de paplepel ingegeven gekregen en ze 
weet nog dat ze het eigenlijk maar vreemd vond toen ze 
bemerkte dat andere mensen dat niet kunnen. 
Het nadeel van een creatieve geest en “handige handen” 
zoals Lia dat heeft, is dat wat ze aanpakt bijna overdreven 
perfectionistisch aangepakt moet worden.

Schilderen geeft rust, verzet je gedachten, dwingt je tot 
geconcentreerde activiteit, dat maakt dat andere zorgen 
voor even naar de achtergrond verdwijnen. Een tekening/ 
schilderij ontstaat, het wordt niet altijd gemaakt vanuit een 
vastomlijnd plan. Natuurlijk is dat niet altijd zo, Lia weet ook 
vaak precies wat ze wil schilderen.
Schilderen brengt ook paniek, maar dan de paniek voor het 
schilderij: wat moet dit in hemelsnaam worden !

Lia heeft een mooie website, waar ze vertelt over haar 
artistieke leven en over haar manier van werken. Natuurlijk 
staan in The Gallery haar werken tentoongesteld. 
Kijk op www.liavanelffenbrinck.com

Na jaren woont ze weer in Nieuw Schoonebeek. In de 
Zuidoosthoeker van dinsdag 27 maart jl. kunt u lezen over 
haar stap naar zelfstandig ondernemer.

Een van de dingen die ze, ook nu als zelfstandige voort wil 
zetten zijn de workshops, gegeven in de Dorpshoeve. Voor 
het laatste nieuws over data en thema’s van de workshops 
kijk op haar website.

Een van de workshops die ze geeft is Paint a long; maak een 
(mooi) schilderij in één avond. 
Voor iedereen bereikbaar. 
In menig huiskamer hangt eigen werk van de bewoner, 
gemaakt onder bezielende, enthousiaste begeleiding 
van Lia, waarbij genoeg ruimte is voor eigen inbreng. 
“Het is jouw schilderij” zijn de woorden die tijdens de les 
regelmatig opklinken vanachter een schildersezel.
Na aanvankelijke aarzeling gaat iedereen serieus aan de slag 
en met zekere trots wordt het resultaat thuis vertoond.
Wie weet wordt Nieuw Schoonebeek het Bergen van 
Drenthe!

En dat danken we dan aan Lia!

CARMINA BURANA TREEDT OP 26 MEI OP
IN THEATER HOFPOORT IN COEVORDEN

OMDAT HET FANTASTISCH IS...

Op 26 mei is het zover. Dan treden we voor de 
tweede keer op in theater Hofpoort. Samen 
met Ernest Beuving en zijn bende, met het 
cabareteske muziekprogramma Skoren! Het 
wordt een gezamenlijk concert, afgewisseld met 
hilarische acts, imitaties en persiflages. 

Wij zijn druk aan het oefenen. Natuurlijk om onze 
eigen liedjes zo goed mogelijk in het theater uit 
te kunnen voeren, maar we zijn ook enorm druk 
met het oefenen van de teksten en de muziek 
die Ernest Beuving ons heeft toebedeeld om zijn 
programma te kunnen ondersteunen.
Wij hebben er veel zin in en zouden het erg 
leuk vinden om Nieuw Schoonebeeks publiek 
te mogen begroeten bij deze bijzondere 
theatervoorstelling in Hofpoort Coevorden, 
waarin u ons op een andere manier kunt horen 
en zien. Graag tot 26 mei. Kaarten via www.
theaterhofpoort.nl

DATA  ZOMERKAMPEN  ST. WILLEHADUSGROEP

Al jarenlang gaat de St. Willehadusgroep met haar leden elke zomer 
(en winter) op kamp. Zo ook in 2018. Voor de diverse groepen zijn de 
onderstaande data vastgesteld:

29 JUNI T/M 1 JULI  
ZOMERKAMP WELPEN

18 AUG T/M 25 AUG  
ZOMERKAMP VERKENNERS

18 AUG T/M 25 AUG 
ZOMERKAMP VERROWS

http://www.liavanelffenbrinck.com
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Al jaren zijn er problemen met water in 
kruipruimtes/kelders in Nieuw Schoo-
nebeek en vooral in de bebouwde kom. 
De laatste jaren is de wateroverlast 
verergerd. Wat hiervan de oorzaak is, 
is niet geheel duidelijk. Bij Dorpsbe-
langen kwamen steeds meer klachten 
binnen van mensen die last hebben 
van water in kruipruimtes / kelders. 

Vanuit Dorpsbelangen zijn we gaan 
informeren bij de gemeente/politieke 
partijen en bij het Waterschap. Er zijn 
diverse gesprekken met de ver-
schillende partijen geweest. Ze wilden 
het allemaal ook met eigen ogen zien, 
daarom zijn er al diverse bezoekjes 
geweest van o.a. de burgemeester en 
wethouders, afgevaardigden van po-
litieke partijen en afgevaardigden van 
het Waterschap. 

Sinds december 2016 wordt met behulp 
van peilbuizen de grondwaterstanden 
in Nieuw Schoonebeek continu ge-
monitord. Het plaatsen van deze peil-
buizen was de eerste stap naar een on-
derzoek naar de grondwatersituatie in 
ons dorp.  Hoofdzakelijk zijn de peilbui-
zen aan de westkant van de Kerkenweg 
geplaatst en er loopt een aanvraag om 
ook aan de oostkant enkele peilbuizen 
te plaatsen. 

Deze peilbuizen zijn via internet te 
volgen via link: https://opendata.mu-
nisense.net/portal/wareco-water2/
group/1992/Nieuw-Schoonebeek 

Vorig jaar in juli heeft de firma Ware-
co in opdracht van de gemeente een 
enquête uitgezet om meer te weten te 
komen over de wateroverlast in Nieuw 
Schoonebeek en alles in kaart te bren-
gen. Totaal waren er 396 huishoudens 
aangeschreven waarvan 95 huishou-

dens hebben gereageerd. Resultaten 
van deze enquête zijn nog niet bekend 
bij ons. 

Naar aanleiding van de resultaten van 
deze enquête zijn er ook diverse huis 
bezoeken geweest. Tijdens dit bezoek 
zijn er weer allerlei vragen gesteld en 
de huizen van binnen en buiten beke-
ken of er bijv. vochtplekken enz. aan 
de huizen zichtbaar zijn. Er zijn foto’s 
gemaakt van o.a. kruipruimte, kelder, 
buitenkant muren enz. De resultaten 
van dit onderzoek worden meegeno-
men bij de uitkomsten van de enquête. 

Begin dit jaar hebben wij als Dorpsbe-
langen uitleg gehad a.h.v tekeningen 
van Waterschap, hoe de waterloop is 
in Nieuw-Schoonebeek. Tijdens dit 
gesprek werd ons duidelijk dat het 
waterniveau in Nieuw-Schoonebeek 
geregeld wordt door de sluis in Erica 
en niet via de sluis onder de Euro-
paweg (bij Striper) naar de Beek. Al het 
water uit Nieuw Schoonebeek moet 
dus naar het Dommerskanaal. Hiervoor 
zijn er nieuwe plannen ontwikkeld om 
een sluis tussen Nieuw-Schoonebeek 
en Weiteveen te maken om zo het wa-
terpeil in Nieuw Schoonebeek beter te 
kunnen regelen. 

Ook zou er een sloot achter de Waide 
langs komen, die aansluit op de sloot 
Kerkenweg en dan naar de Beek, zodat 
het overtollige water aan de oostkant 
van Nieuw Schoonebeek via deze sloot 
naar de Beek wordt afgevoerd.  Wat de 
plannen nu verder zijn wordt nog ver-
der onderzocht. Zodra er meer infor-
matie is, laten we weer van ons horen. 

Dorpsraad Nieuw Schoonebeek 
Han Gerth

WATEROVERLAST
BEBOUWDE KOM 

PASTOOR JANNING
MUSEUM
Zoals bij velen van u wel bekend 
is, is er in Workum (Friesland) een 
stichting die de erfenis van wijlen 
Nieuw Schoonebeeker Pastoor 
Hein Janning beheert. 

Dit betreft zijn eigen schilderwer-
ken maar ook andere kerkelijke 
kunst die hij heeft aangekocht 
met het geld dat hij verdiende 
met zijn schilderkunst. Veel van 
de collectie van Pastoor Janning 
wordt in het museum in Workum 
tentoongesteld.

Vorig jaar is vast komen te staan 
dat de kerk en de pastorie 
waarin het museum zijn gehuis-
vest een andere bestemming 
krijgen. Daarom moest er gezocht 
worden naar een ander onderko-
men voor het museum. Omdat de 
pastorie in Nieuw Schoonebeek 
leeg staat, werd medio 2017 con-
tact gezocht met het parochiebes-
tuur om te kijken of er moge
lijkheden zijn om het museum 
daar te vestigen.

Een werkgroep bestaande uit 
leden van de Historische Ve-
reniging Nei-Schoonebeek en 
leden van de Pastoor Janning 
Stichting, ging enthousiast aan 
de slag om de mogelijkheden te 
onderzoeken. Er ligt inmiddels 
een  ondernemingsplan waarin 
de Stichting Pastoor Janning de 
haalbaarheid voor een dergelijk 
museum heeft onderzocht. Want 
naast de aanpassingen die er aan 

het gebouw gedaan moeten wor-
den, is het ook belangrijk dat het 
plan financieel haalbaar is voor de 
toekomst. De financiering van het 
museum zal voornamelijk uit sub-
sidies, fondsen en giften gehaald 
moeten worden. Daarnaast zullen 
er ook vrijwilligers nodig zijn om 
het museum draaiende te houden.

De opzet van het museum zal een 
beleefmuseum zijn. Nu hoor ik u 
denken, wat is dat nou weer.
Dit betekent dat het een interac-
tief en educatief museum wordt 
waar naast de kunst ook oude 
verhalen tot leven komen. Denk 
hierbij aan het gestolen taber-
nakel in Weiteveen en de rol van 
de nonnen, waaronder Zr. Engel, 
in het veengebied. 
Voor het interactieve en educatie-
ve deel is het de bedoeling dat in 
de toekomst ook contact gezocht 
worden met scholen en ouderen-
zorg. 

De locatieraad Nieuw Schoo-
nebeek en het Parochiebestuur 
Immanuel vinden dit een inte-
ressant plan. Het zou misschien 
een mooie bestemming voor onze 
pastorie kunnen worden. 
Maar wat vindt u er van?
Binnenkort zal er een bijeenkomst 
georganiseerd worden waarin de 
Pastoor Janning Stichting verdere 
uitleg zal geven over de plannen. 
We hopen u daar ook te mogen 
begroeten.
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Zoals velen weten kampen we al enige tijd met roeken 
overlast op het kerkhof. Inmiddels hebben locatieraad 
(voorheen parochiebestuur), Dorpsbelangen(EOP) en 
gemeente Emmen de handen ineen geslagen om dit op 
te lossen. De enige mogelijkheid om van de roeken af 
te komen is door ze te verplaatsen. Vergunningverle-
ning voor deze oplossing ligt in handen van de pro-
vincie. Helaas is het dit jaar vanwege wetgeving niet 
mogelijk om tot actie over te gaan, dit staat voor 2019 
gepland.

Indien u vragen hebt over de roekenoverlast kunt u 
contact opnemen met de locatieraad van de geloofs-
gemeenschap H. Bonifatius via e-mail: parochie.hboni-
fatius@immanuelparochie.nl

Met vriendelijke groet,
Locatieraad geloofsgemeenschap H. Bonifatius Paro-
chie Immanuel

ROEKEN OP HET KERKHOF

Graag wil ik iedereen bedanken die mijn 100’e ver-
jaardag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 
Het begon ’s morgens met een bezoek van de burge-
meester en de huiskamerbewoners in de Valkenhof. 
’s Middags groot feest in de Dorpshoeve met familie 
en dorpsgenoten.

Ik heb veel, heel veel felicitaties mogen ontvang; 
kaarten, bloemen, planten, cadeaus en als kers op de 
taart een brief van de commissaris van de koning en 
zelfs een brief van de koning en koningin!

Bedankt allemaal, ik ga er van genieten.
Marie Töller-Möhlman

MARIE TÖLLER - MÖHLMANN
100 JAAR

VERTALING BOODSCHAPPENLIJSTJE
In de vorige editie stond in het verhaal “De Groenteboer in 
vroegere jaren” een oproep van Bennie Scherpen. Bennie zocht 
hulp bij het vertalen van een oud boodschappenlijstje geschre-
ven door Mars Beernd. Op deze oproep zijn onverwacht veel 
inzendingen binnengekomen. Omdat de meest accurate vertaling 
afkomstig was van Lia Veenker heeft Bennie besloten om haar de 
zelfgemaakte appeltaart te schenken.

Mocht je nu zelf ook eens hulp nodig hebben, en dat mag op elk 
willekeurig gebied, zolang dit geen commercieel doel dient, Wij 
willen we daar graag ruimte voor maken in Hej’talheurd. Stuur 
dan ook gerust een mailtje naar: hejtalheurd@live.nl

VERTALING
Even attentie: wil dan eventueel meegegeven : een flinke partij sinaasap-
pels. Dan van die ontbijdkoek 1 of 2 kleintjus. Verders : als er is soorten 
melklooze pudding. Dan van die pakken kippesoep met bijbehooren verme-
cellie. Ik heb van Pieper gehaald zinkzalf voor mijn zere poot en Haarlemer-
olie en moest toen ook wat winkelware koopen verzoenlijkshalve. Ik kreeg 
toen van die cnorpakjus ‘t was net van die gemalen witte kattepoep. Affein 
u weet het misschien beter als ik, voor eventueel een fijn potje soep te be-
reiden. Ik ben altijd door Steffens Minne verzocht om daar te koomen eten. 
Maar daar moet ik me om aan trekken en dan met mijn zeere poot. Zo: het 
wil nog maar geen zomer worden. Maart roert zijn staart. April doet wat hij 
wil. Aprilletjus zoet geeft wel eens een witten hoed. Nog wat: wil mee geven 
Lievts jong belegen kaas een flinke partij, als u kunt missen. Ik zet mijn win-
kelware altijd in ‘t voorhuis waar gestookt word dan blijft het om besten. 
Berend Mars. Honing ook nog wel wat van die fijne honing.

De Historische vereniging Nei-Schoonebeek 
organiseert op Zaterdag 21 Juli 2018 weer een 
fietstocht langs de 2 voormalige kampen Badhorn en 
Neugnadenfeld en de kunstwerken die wij onderweg 
tegenkomen. 

Opgave voor deze fietstocht kan per e-mail: 
Ja.lambers@gmail.com, hierbij graag adres en 
telefoonnummer doorgeven. Telefonisch opgeven kan 
natuurlijk ook: 06-211822199. 

De kosten van deze fietstocht bedragen € 12,00 p.p. 
Dit is inclusief lunch.  Opgave kan tot uiterlijk 7 Juli 
2018, max. aantal voor deze tocht is 45 personen.

Bekijk voor meer informatie ook eens onze website: 
histver-neischoonbeek.nl

FIETSTOCHT EMSLANDKAMPEN EN KUNST

http://histvernei-schoonbeek.nl 
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SCHITZEL
“WE HEBBEN NU EEN ZWIEN …! ” ZO LIET ONZE MAARTEN 
PLOMPVERLOREN DE BOODSCHAP LANDEN.  “MOOI NIET”, 
ANTWOORDDE IK, “WAT MOETEN WE DAAR NOU MEE: GEEN PLEK, 
GEEN TIJD, GEEN ZIN”. WE WOONDEN NOG IN ONZE OUDE HUIS EN 
WAREN BEZIG MET DE SLOOP EN NIEUWBOUW VAN ONS HUIDIG 
ONDERKOMEN. 

COLUMN

“Ik heb al een varkenshok 
gemaakt , samen met opa en hij 
loopt ook al buiten in de ren. Ik 
heb de big van Thijs gekregen. Zijn 
kameradengroep heeft zwientietik 
gedaan en de zwienenboer wil het 
beest niet terug hebben, omdat 
hij anders misschien een ziekte 
overdraagt. We kunnen hem 
mooi vetmesten en dan slachten”, 
antwoordde Maarten.
“We, wie bedoel je met we? Wie 
mag hem verzorgen, vreten geven 
en slachten als jullie door de 
week niet thuis zijn?” was mijn 
wedervraag.

“Nou jij dus, en daarom mag 
je nadat je het zwien geslacht 
hebt het vlees ook houden. En 
we noemen haar  Schnitzel, dan 
eten we dus het hele jaar elke 
dag schnitzel. Ik regel nog wel 
even dat je goed vreten voor 
het beest  krijgt”, was het laatste 
woord van Maarten. En zo werd 
er dus voor mij beslist dat ik onze 
illegaal verkregen Schnitzel ging 
vetmesten  en grootbrengen. En 
precies zo is het ook gegaan! 

Maarten regelde met een 
bevriende supermarkt dat we een 
paar keer per week het groente- 
en broodafval mochten komen 
ophalen voor het zwien. Dat 
was dan wel weer een Pluspunt. 
Dat ik dan iedere keer half in de 
containers moest duiken om in 

de afval te graaien vond ik echter 
een heel groot minpunt. En in 
het najaar stroopte ik, inwendig 
tierend op degene die me dit had 
aangedaan, het land af op zoek 
naar overgebleven voederbieten en 
fabrieksaardappelen. Aardappelen 
die dan ook nog gekookt moesten 
worden, zo herinnerde ik me van 
de grote aardappelkookpot in de 
zwienehok  vroeger bij m’n ouders. 
Dus al met al had ik er een beste 
dagtaak bij gekregen. 

En ondanks dat de big een illegaal 
ongeregistreerde onderduiker was,  
had onze Schnitzel een leven als een 
prins; ze rolde dagelijks om en om in 
de modder, ze kreeg het allerbeste 
vreten en vrat als een groot zwien 
en groeide zo op tot een dik vet 
varken. De buurkindertjes speelden 
en ravotten met haar en ze kreeg 
volop aandacht.

En op een mooie winterdag, tussen 
kerst en nieuwjaar hebben we 
onze Schnitzel tot feestvarken 
gepromoveerd. We hadden 
provisorisch een klein slachthuisje 
gemaakt in het oude turfschuurtje 
en een goede gecertificeerde slager, 
die wel te porren was voor een 
vriendendienst, wilde het klusje wel 
klaren.

Schnitzel werd uit haar hok gehaald 
en mak als een lui zwien werd ze,  
omringd door al mijn mannelijke 

huisgenoten, naar de slachtbank 
geleid. Op het bewuste moment sloot 
ik mezelf op in huis en met m’n ogen 
dicht, oordopjes in de oren en pijn in 
mijn hart wachtte ik gelaten af tot het 
genadeschot gegeven was.
Toen het moment suprême 
verstreken was werd ik weer uit mijn 
schuilplaats tevoorschijn getoverd. 
Nadat de beul me overtuigde dat 
het eerste schot onmiddellijk raak 
was en Schnitzel niet geleden heeft, 
maar met een tevreden lach om haar 
bek is gestorven, was ik voldoende 
gerustgesteld.

Daarna was het handen uit de 
mouwen steken en hard aan de slag 
om samen met de slager Schnitzel 
in panklare brokken te hakken.  De 
slager was helemaal lyrisch over het 
mooie vlees wat aan het zwien  zat. 
Ze had een prima leven gehad met 
het beste vreten wat een varken zich 
maar kan wensen. We hebben die 
dag heel wat kilo’s Schnitzels, in de 
vorm van karbonades, hamlappen, 
worsten, gehakt e.d.  in de diepvries 
kunnen werken. 

En tot ver in de zomer hebben 
we inderdaad dat jaar alle dagen 
Schnitzel gegeten.

Riet

RIET VEENKER

Op zondag 25 maart werd er in 
Nieuw-Schoonebeek Palmpasen 
gevierd. Deze ochtend begon 
vroeg. Om half 10 kwamen veel 
kinderen met hun prachtig 
versierde Palmpasenstok 
naar de kerkdienst. Tijdens de 

processie door de kerk konden alle 
kinderen hun mooie opgetuigde 
Palmpasenstok laten zien aan 
iedereen. 

Na de kerkdienst was er het 
traditionele paaseieren zoeken.

Nadat de groepen waren verdeeld 
werd er fanatiek gezocht en zijn alle 
gekleurde eieren gevonden.   
2 paashazen deelden ondertussen 
lekkers uit.  

Alle kinderen werden beloond met 
een chocolade paashaas. De kinderen 
die een gouden ei vonden kregen de 
hoofdprijs: een extra grote chocolade 
paashaas!

De ouders en andere kerkgangers 
genoten tijdens het zoeken van 
een kopje koffie/thee. Wat een 
gezelligheid was het! 

Namens
Speeltuinvereniging ‘t Centrum

PALMPASEN – EIEREN ZOEKEN



Wie staan er op de foto? 
Elke editie plaatsen we een foto 
van 1 of meerdere (voormalig) 
Nieuw Schoonebekers. Het 
is de bedoeling dat de lezers 
raden wie er op de foto staan 
en hun inzending mailen naar 
hejtalheurd@live.nl

Uit de juiste inzendingen wordt 
er 1 persoon uitgeloot voor 
een eervolle vermelding in de 
volgende editie.

DE VORIGE EDITIE: 
Op de foto in de vorige editie 
stond e en Jonge Marco Gels 
afgebeeld.

Helaas zijn er hiervoor geen 
inzendingen binnengekomen en 
kunnen we ook aan niemand de 
eer overhandigen.

Bij de foto in deze editie wordt 
een winnaar geloot uit degene 
die de meeste namen juist weten 
door te geven.

NIEUWE FOTO:

Activiteitenkalender 

OOK EEN VERMELDING PLAATSEN OP DE ACTIVITEITENKALENDER? 
STUUR JE ACTIVITEIT OF AGENDA NAAR HEJTALHEURD@LIVE.NL

Vanaf heden plaatsen we elke editie 
een puzzel.

Deze puzzel bestaat uit een 
speurtocht waarbij je op 
zoek moet naar een aantal 
letters die in de diverse 
artikelen onderstreept zijn 
afgedrukt. Onderstreepte 
letters in dit stukje 
of in  (onder)titels en 
bijschriften tellen niet 
mee. Gezamelijk vormen 
deze letters een woord 
dat centraal staat in één 
of meerdere artikelen.

Oplossingen kunnen gestuurd 
worden naar: hejtalheurd@live.nl. 
Uit de juiste inzendingen verloten 
we een exclusieve biologisch 
verantwoorde Hej ‘t al heurd 
boodschappentas

Het woord dat deze editie 
gezocht moet worden bestaat 
uit 16 letters.

OPLOSSING VORIGE EDITIE 
In de vorige editie was: 
SCHWIMMMMEISTER.

Uit de juiste inzendingen is 
Mieke Heijnen is uitgeloot 
als winnaar. De tas zal zo 
spoedig mogelijk bij Mieke 
afgeleverd worden.

PUZZEL

KVV
WMO

OUD PAPIER - GERARDUS MAJELLA SCHOOL
ROOSTER: SAM KRANS, MAIK IMMING & YARA SCHWIETERS

KONINGSDAG 2018
JSBAANVERENIGING

VEENLOOPEXPRESS STAATSBOS ZWARTEMEER  
ZONNEBLOEM AFD. NIEUW SCHOONEBEEK

PLANTJESMARKT 9.00-12.00 UUR - VOORMALIG GARAGE PIEPER 
ZONNEBLOEM AFD. NIEUW SCHOONEBEEK

KVV
FIETSEN OUDE DIERENTUIN

ST. WILLEHADUSGROEP
DAUWTRAPPEN

SEIZOENSAFSLUITING
V.V. SCHOONEBEEK

OUD PAPIER - GERARDUS MAJELLA SCHOOL
ROOSTER: BRITT HEIJNEN, DION LEVELINK & HARM-JAN PIEPER

12 APOSTELENTOERNOOI 2018
V.V. SCHOONEBEEK

BLØF, WETNECKS & HIGH VOLTAGE
RUMAH LIVE 2018

TUINFEEST
RUMAH LIVE 2018

BBQ BUITENACTIVITEIT – DORPSHOEVE 
ZONNEBLOEM AFD. NIEUW SCHOONEBEEK

11 apr
28 APR
27 apr

3 mei
5 mei
9 mei

10 mei
20 MEI
26 MEI

2 jun
16 JUN
17 jun

28 juni


