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200 jaar Nieuw Schoonebeek
Nu de vakanties zijn geweest en iedereen lekker is uitgerust, kunnen we ons vol nieuwe
energie storten op het volgende grote evenement;
DE VIERING VAN HET 200 JARIG BESTAAN VAN NIEUW SCHOONEBEEK.
Maandagavond 8 juli is de laatste, drukbezochte, bijeenkomst geweest in de Dorpshoeve. Ook tijdens deze avond waren er weer veel enthousiaste mensen met geweldige
ideeën zoals we die het afgelopen jaar elke keer tijdens de bijeenkomsten hoorden.
MAAR NU GEEN WOORDEN MEER MAAR DADEN.
Vanwege een technische storing is het emailadres “feestjaar@hotmail.com” uit de lucht,
maar onze jongste werkgroepleden, Julia Berends en Anouk Steffens, hebben een
hele mooie website gemaakt; www.200jaarnieuwschoonebeek.nl . Hierop staat onder
het kopje “contact” een formulier waarop de activiteiten aangemeld kunnen worden.
Wij willen iedereen vragen de activiteit die jullie willen gaan uitvoeren daarop aan te
melden. Omdat de festiviteiten op 1 januari 2014 beginnen vragen we jullie om VÓÓR
1 DECEMBER 2013 de activiteit aan te melden. De werkgroep kan dan in de maand
december de officiële agenda maken.
Uiteraard is het ook mogelijk de activiteit door te geven aan de leden van de werkgroep;
Julia Berends, Anouk Steffens, Margreth Veenstra, Johnny Berens, Lia Wilpshaar, Annette van der Zwan, Peter Wolken, Dorien Volkerts en Henk Bos
NIEUW SCHOONEBEEK, LAAT VAN JE HOREN

Nieuwe bewegwijzering
De gemeente Emmen had enige jaren geleden het initiatief dat bewoners van
de gemeente Emmen ideeën konden indienen ten behoeve van het dorp/buurt.
Ik, Saskia Schnoing Meppelink inwoner van Nieuw Schoonebeek, heb toen het
idee ingediend van nieuwe bewegwijzering voor Nieuw Schoonebeek voor alle
voorzieningen in het dorp. De huidige bewegwijzering was erg gedateerd en
ook niet meer up to date. Ook de dorpsraad vond het een leuk en goed initiatief.
De gemeente Emmen heeft het idee goed gekeurd en daarna konden we aan
de slag. Eerst hebben we ( Han Gert van de Dorpsraad, de gemeente Emmen en ik ) alle huidige borden geïnventariseerd daarna hebben we een nieuw
voorstel gemaakt. De nieuwe borden zijn geplaatst. De “oude” bewegwijzering
wordt weg gehaald en afgevoerd. In totaal worden er ca. 14 palen geplaatst met
div verwijzingen naar div. Voorzieningen zoals school, zwembad, sporthal, kerk,
AED e.d. Hopelijk draagt deze bewegwijzering bij aan de netheid, de verfraaiing
van het dorp met uniforme bewegwijzering en kunnen bezoekers de voorzieningen weer gemakkelijk hierdoor vinden.
Groetjes,
Saskia Schnoing Meppelink,
bewoner Nieuw Schoonebeek
Han Gert,
Dorpsraad Nieuw Schoonebeek

De Nijmeegse Vierdaagse
Een avondje Spinde waar de alcoholische versnapering rijkelijk vloeide, het ideale recept voor een onoverdachte en toch enigszins overmoedige weddenschap. In de meeste gevallen loopt zo’n weddenschap vaak
met de welbekende ‘sisser’ af. Ditmaal blijkbaar niet en het was een feit, Bart en Bob lopen De Nijmeegse
Vierdaagse. In zeer korte tijd was alles in kannen en kruiken: inschrijving, loopschoenen gekocht, camping
geregeld en last but not least het goede doel de speeltuinvereniging.
Wie A zegt moet B zeggen, dus met frisse tegenzin werden de wandelschoenen aangetrokken en kon
de training beginnen. Aangezien het wandelen tijdrovend en vooral erg saai was, waren de trainingsuren
minimaal in vergelijking met het officiële schema van de Vierdaagse. Ondanks dat waren Bart en ik er klaar
voor, kom maar op met die 200 kilometer!
Dinsdag 16 juli was het eindelijk zover, om 03:00 uur ging de wekker en daar gingen we dan. Met een stofwolk van babypoeder om schuurplekken te voorkomen om ons heen, gingen we naar de start. Alleen dat
was al een hele ervaring, overal bezopen feestvierders die je toezongen en uitzwaaiden (wellicht een idee
voor volgend jaar). Het was nu echt begonnen en de eerste uren hebben we onze ogen uitgekeken, het is
net de optocht van volksfeest maar dan vele malen groter. Vooral de dorpen en de stadjes die je aan deed
was een hele beleving, grote feestende mensenmassa’s die je door de straten heen trokken. Deze afleiding was meer dan welkom want het blijft toch 50 kilometer en het warme weer maakte het extra zwaar.
Desondanks waren we allebei ruim op tijd binnen en de eerste dag zat erop!
De tweede dag begon vervelend, helaas moest Bart opgeven in verband met een blessure aan zijn enkel.
Ik ging dus alleen van start en ik kon al snel aansluiten bij een groep mariniers, samen met hun marcheerde ik de 50 km vlot weg. Al moet zeggen dat ik het liedje ‘Eyo Captain Jack’ niet meer horen kan, aardige
kerels die mariniers maar 5 uur het zelfde liedje is net teveel.
De derde dag, de beruchte zeven heuveltjes voor de boeg. Deze dag begon voor mij een stuk minder:
blaren, spierpijn en het vroege opstaan begon zijn tol te eisen. Het lopen ging dan ook een stuk minder dan
de eerste 2 dagen, het afzien was begonnen. Verscheiden wandelaars onderweg vertelden mij, de vierdaagse lopen is negentig procent mentaal en daar kwam ik dan ook achter. Meerdere malen per uur spookt
het door je hoofd, ‘waar ben ik in godsnaam mee bezig?’. Ik was compleet gefocust op de straat en vooral
op stoepranden, drempels of putdeksel en ik ging er met een boog omheen. De feestende mensenmassa
die eerst voor de nodige afleiding zorgde, vielen een stuk minder op en de voeten begonnen goed zeer te
doen. Gelukkig dat ik de laatste 10 kilometer niet alleen liep. Dennis, Eduard en Chiel Jan liepen met mij
mee en dat was een welkome afleiding. 7 heuvels verder kwamen we Nijmegen binnen, dag 3 was binnen!
Klaarmaken voor de laatste dag, nog 1 keer de blaren afplakken en vroeg in en uit bed.
De laatste dag was eindelijk aangebroken, nog maar 50 kilometer en ik had het gehaald. Er heerste een
euforische stemming, want als je drie dagen vol houd, dan die laatste ook. Vanaf het moment dat ik het
plaatsje Wijchen inliep begon het feest, wat een sfeer en wat een mensen. Vanaf Wijchen tot aan de finish
was het nog 20 kilometer en die laatste kilometers liep je in erehaag van rijen dik. Erg indrukwekkend, je
vergat dat je nog je nog een behoorlijk eind moest maar ach je hebt er al 180 opzitten;).
Eindelijk, na vier lange dagen was het einde in zicht!
Iedereen kwam zingend, juichend en met de armen
vol met bossen Anjers de stad binnen lopen,
kippenvel! Bij de finish stond een groot
welkomstcomité mij op te wachten, ik had het
gehaald en kom maar op met dat kruisje!
Ondanks dat ik me behoorlijk heb verkeken op hoe
zwaar het zou zijn, ben ik blij dat ik de vierdaagse
heb gelopen. Naast de fantastische sfeer, het
afzien en de blaren is vooral 1 ding wat mij is
bijgebleven van dit avontuur. Dat is de fantastische
support die ik van iedereen heb gekregen.
Zowel de mensen die aanwezig waren in Nijmegen
die week als de mensen die via Facebook, sms of
whatsapp een bericht achterlieten. Het heeft mij erg
geholpen de vierdaagse uit te lopen, iedereen
super bedankt!!
Groeten Bob Lohuis

Processierups gesignaleerd aan de Europaweg en de Kerkenweg
Aan de Europaweg en Kerkenweg is de processierups gesignaleerd in een aantal bomen. Het gaat hierbij
om de eikenprocessierups. De bomen werden afgezet met een rood-wit lint.
De processierups is schadelijk voor de bomen, omdat het zich voedt met de bladeren ervan.
Ook kan de rups hinderlijk zijn voor mensen en dieren. De rups heeft miljoenen brandharen die een allergieachtige reactie kunnen veroorzaak op de huid, in de ogen, de neus en de luchtwegen. Men hoeft de
rups niet aan te raken om in aanraking te komen met de brandharen. De rups kan in geval van bedreiging
de haren afschieten, waardoor bijvoorbeeld fietsers er ook last van kunnen krijgen.
De processierups dankt zijn naam aan zijn manier van voedsel zoeken. Ze lopen “s nachts in een lange rij,
vlak achter elkaar (processie), op zoek naar voedsel

Uitnodiging voor het 5 jarig jubileum van dagcentrum De Beek
5 jaar geleden in oktober 2008 is dagcentrum De Beek geopend en dit jaar bestaat het centrum 5 jaar; een
eerste lustrum.
En dat gaan we vieren op zondag 6 oktober met alle cliënten en de bewoners van Nieuw Schoonebeek en
de regio die geïnteresseerd zijn in het bestaan van het dagcentrum.
We nodigen alle inwoners van Nieuw Schoonebeek en de regio u hierbij van harte uit voor ons jubileumfeestje op zondag 6 oktober a.s.
U bent van harte welkom vanaf 12.30 uur in de Dorpshoeve. We hebben voor u een kopje koffie en iets lekkers, we zetten mensen die het dagcentrum tot een succes gemaakt hebben in het zonnetje en om 13.30
uur treedt voor u op Piratenkoor de Stormvogels
In de pauze en na afloop zorgen wij voor een drankje en een hapje. En als u naar huis gaat hebben we
voor u een kleine attentie.
Hoe zag en ziet De Beek er uit:
In 2008 zijn we begonnen met 2 dagen per week. Onze ruimte was de zaal tussen de bibliotheek en de
jeugd; een ruimte met veel beperkingen maar wel gezellig. In de loop van de tijd zijn we gegroeid en inmiddels is het dagcentrum 5 dagen per week open en hebben we de beschikking over een mooie ruimte met
ene buitenruimte.
We hebben een vast groep medewerkers, die met ons van het centrum een enorm succes gemaakt hebben. Zonder deze medewerkers hadden we dit nooit kunnen realiseren.
Inmiddels zijn we ook in Emmen gestart, bij Icare in de Julianaflat als onderdeel van het project “compleet
wonen”.
Namens alle medewerkers van dagcentrum De Beek spreken wij de wens uit dat wij u deze middag in grote
getale aanwezig zult zijn.
Als u van plan bent te komen wilt u ons dat dan even laten weten, dat is niet per sé nodig maar voor ons
wel handig ivm de inkopen en de planning; u kunt bellen met 0524541418
Vrouwen Voppen,

Krooi ‘m d’r in!
Hallo Nieuw Schoonebeek,
Na het daverende succes van het tirolerfeest van vorig jaar, gaan we dit jaar weer verder met het normale
concept op de laatste zondag van augustus.
Dit jaar geen glij, rij of fiets `m erin maar KROOI `M D’R IN!!!
Dit jaar is het de bedoeling dat je met twee personen en een kruiwagen de bel zo snel mogelijk bereikt.
De één zit in de kruiwagen en de ander loopt met de kruiwagen over de smalle baan.
Aan het eind van de baan op het eiland hangt de bel.
Wie hier het eerst aankomt met zijn tweeën, de bel luidt en helemaal droog is, is de grote winnaar.
Voor de 2de en 3de plek is er uiteraard ook een prijs.
Maar dit is nog niet alles. Ook hebben we dit jaar weer een originaliteitsprijs. Dit wordt bepaald door een
deskundige jury. Wie het meest origineel en mooist verkleed is wint deze prijs.
Mocht u zelf niet beschikken over een kruiwagen maar wilt u wel meedoen? Rumah Pemuda zorgt ervoor
dat er kruiwagens ter beschikking staan bij de wedstrijdbaan.
Wilt u meedoen???
Opgeven kan aan de bar in onze jeugdsoos of via organisatie@rumah.nl
See you at ijsbaan de Scheuvel op 25 augustus 2013.

Bekel’s pad
Al ruim 10 jaar is “plan Bekel” een
begrip in Nieuw Schoonebeek en ver
daar buiten, tot in het gemeentehuis in
Emmen aan toe.
Als je plan Bekel noemde wist iedereen
waar het om ging, namelijk het nieuwbouwplan op de plek waar vroeger de
boerderij van de familie Bekel stond.
Toen de bouw eindelijk begon, en er
een officiële naam aan moest worden
gegeven, was iedereen eigenlijk verbaasd dat het niet “Bekels hof” werd.
De gemeente Emmen heeft zo haar eigen redenen gehad om het “de Waide”
te noemen, maar wij als dorp en als
dorpsbelangen willen toch graag dat de
naam Bekel verbonden blijft met deze
plek en vandaar is de naam Bekel’s pad
gekozen voor het fietspad tussen de
Europaweg en de Waide.

Secretariaat:
J. Herbers
Vierakkers 23
7766 BL Nieuw Schoonebeek
Tel: 0524-542152
E-mail: j.herbers@kpnmail.nl

Vereniging
Dorpsbelangen
Nieuw Schoonebeek

Nieuws van Dorpsbelangen augustus 2013.
De bouw vordert gestaag op de hoek Kerkenweg/Europaweg. (plan Ans)
Onze jaarvergadering is helaas door weinigen bezocht. Volgend jaar willen we maar eens kiezen voor de
winter. Hopelijk is er dan meer belangstelling vanuit de bevolking.
De verkeerssituatie bij school is nog steeds een gevaarlijk punt in ons dorp. Te veel auto’s op een te kleine
plek. Inmiddels is de wijkagent met een verkeersdeskundige wezen kijken. Wordt vervolgd.
Inmiddels is het fietspad naar De Waide omgedoopt tot “Bekel’s pad”. Dhr. Geert Bekel heeft het bord onthult op zijn 80e verjaardag. Hij was blij verrast!
Het infohuus is elke dinsdag en donderdag morgen open. Hier kunt u informatie krijgen betreffende diverse
zaken. Ook hulp bij het invullen van formulieren, of aanvragen voor gemeentelijke of andere zaken. Tevens
zijn de plastic zakken voor gescheiden afval inzamelen hier verkrijgbaar.
Elke dinsdag en donderdag geopend van 9.00 – 11.30 uur.
Zie je zaken in het dorp betreffende grijs en groen, of onveilige situaties, bv. gaten in straten, dan kan dit
gemeld worden op de site van de gemeente Emmen: www.emmen.nl (melding openbaar gebied). Heeft als
voordeel dat je de melding ook op papier hebt. Of tel. 140591.
Of u kunt bellen met Han Gerth (542373) of Arend Hofkamp van Buurtsupport (0612295922).

Vernieuwing blokhut
De achterkant van de houten blokhut van de
St. Willehadus groep was aan groot onderhoud toe.
De houten planken begonnen te rotten en lieten op
sommige plekken zelfs los.
We zouden graag een onderhoudsvriendelijke achterkant willen maar dit was voor onze groep financieel
niet haalbaar. Na een vergadering werd besloten om
de Dorpsraad en de Rabobank om een financiele
bijdrage te vragen. Gelukkig wilden beide partijen
graag meewerken aan dit project. VIa het
stimuleringsfonds van de Rabobank hebben we
een deel van het totaalbedrag kunnen krijgen.
Daarnaast is er via de Dorpsbelangen een beroep
gedaan op de EOP budgettenpot. Ook hieruit hebben
we een mooi bedrag gekregen zodat de blokhut er nu
weer mooi, netjes en veilig bijstaat.
Op vrijdagmiddag 26 juli zijn er mensen van
het stimuleringsfonds en de Dorpsbelangen
bij de blokhut geweest om de nieuwe achterkant te bewonderen en dit geslaagde project
met een hapje en een drankje af te sluiten.

Alpe D’HuZes 2013
Op 5 en 6 juni vond in Frankrijk het evenement Alpe d’HuZes plaats.
Een evenement dat voor de 8e keer werd gehouden. Doel van dit evenement is om geld in te zamelen voor
de bestrijding van kanker. Via mijn werkgever (Van Dijk Educatie/ Studystore te Kampen en Emmen) kreeg
ik de kans om hier aan deel te nemen. Onze voorbereiding begon in december. Dat was nog meer op het
gebied van organisatie; Hoe gaan we er heen, waar verblijven we, wat nemen we mee enz……
Op Fietsgebied heb ik de fietselfstedentocht in mei gereden. Dat is ook een hele happening, iets wat je als
fietser een keer gedaan moet hebben. Deze tocht is 240 km. Daarnaast ben ik nog samen met mijn neef
John Schepers wezen fietsen in Tecklenburg/ Duitsland, alwaar de nodige steile hellingen (tot 25 %)te vinden zijn. Voor een evenement als Alpe d’HuZes is het belangrijk dat je veel kilometers maakt. Ik probeer elk
weekend toch zo’n 100 km of meer te maken. Daarnaast ga ik bijna elke dag op fiets naar mijn werk. (per
dag 35 km).
Naast het trainen is het natuurlijk ook zaak om zoveel mogelijk geld binnen te halen.
29 December vorig jaar was eigenlijk de startdatum van deze actie. Het leek mij gepast om dat speciaal op
die dag te doen. Het is namelijk de geboortedag van mijn oom, Rudie Buter. Geboren te Nieuw-Schoonebeek overleed hij op 8 juni 2011 aan de gevolgen van asbestkanker. Ik kreeg meteen zeer positieve reacties en al heel gauw had ik de eerste donaties binnen. Ik kreeg meteen extra motivatie om te gaan trainen.
Je bent ook verplicht om een minimaal bedrag van 2.500 Euro aan sponsoring binnen te halen om te mogen starten. Naast het fietsen heb ik ook andere dingen gedaan om geld binnen te halen. We hebben koffie
verkocht tijdens de carnavalsoptocht in Weiteveen en tijdens de Rumah Rock Reunie heb ik samen met
Roelof Rabbers, Johan Buursma en Ronnie Smit een playbackact gedaan van The Ramones. Die leverde
zelfs 520 Euro op.
Op 2 juni reisden we af naar Frankrijk.
‘s Maandags fietsen we met mijn 8 collega’s de eerste 4 km van de Alpe d’Huez en daarna de Col de
Sarenne, totaal 50 km. De volgende dag o.a. de Col dÓrnon, en een stuk van de Croix de Fer, totaal 60
km. ’s Avonds eten we heerlijke rijst met kippenragout, zoveel mogelijk! Er moeten calorieën naar binnen.
Dinsdag gaan we de startnummers halen. ’s Avonds gezamenlijk aan de barbecue. Woensdag fietsen vier
collega’s van mij. Zij gaan resp. 2, 2, 3 en 3 keer omhoog. De rest van de ploeg functioneert als hulp onder
en boven aan de berg. ’s Avonds weer aan de pasta, zoveel mogelijk naar binnen werken.
Donderdag is D-Day, 6 juni, mijn dag: Om 02.30 uur gaat de wekker en om drie uur zitten we aan de pasta.
Pure pasta met suiker is best wel lekker hoor! Om 04.30 uur is de start en we staan om 04.10 uur klaar. We
staan niet vooraan en vertrekken pas om 05.10 uur. Het is nog donker, de lampjes op de fiets schijnen naar
de mensen langs de kant van de weg. Ze zingen: Waar is dat feestje, hier is dat feestje. De eerste honderden meters zijn nog vlak en iedereen praat nog, maar als het naar 12, 13% gaat wordt het langzaam stil.
Sommigen moeten al van de fiets en gaan lopend verder. Na de derde bocht wordt het iets minder steil.
Mijn hartslag ligt rond de 140 145. Na bijna 15 km bereik ik de top in 1 uur en 25 minuten. Eenmaal boven
staat mijn nicht Lianne Buter met Rudolf mij op te wachten. Ze hebben wat brood voor me en na een kwartier is het weer naar beneden. Dit duurt ong. 20 minuten. Beneden aangekomen ben ik dusdanig afgekoeld
dat ik eerst in de medische post in alufolie gewikkeld word en een warme deken om me heen krijg. Na een
bak warme thee begin ik aan de tweede klim. Die gaat ook nog makkelijk. Zelfs 6 minuten sneller. De derde
gaat in 1:21 en ik merk dat mijn hartslag wat lager wordt. Het is zaak om goed te blijven eten. Dit is met inspanning niet eenvoudig. Veel Snelle Jelles, sinaasappels, bouillon, reepjes en veel drinken. Het wordt ook
steeds warmer. De vierde keer gaat weer met lagere hartslag (125). Na de vierde keer neem ik een lange
pauze om te rusten, te eten en te drinken. Ik zie allerlei taferelen van rijders die in de armen van familie of
vrienden vallen, ook veel tranen maar ook veel blijdschap. Er heerst een familiare sfeer. Voor sommigen
zit het er op voor anderen nog niet. De een neemt genoegen met drie of vier keer, een ander niet. Mijn dag
is nog lang niet voorbij, I’ll keep my head up. De zon is vandaag nadrukkelijk aanwezig, het betekent veel
vochtverlies. Ik wil nog twee keer. Opgeven is geen optie. Weer eten en drinken. Om kwart over drie begin
ik aan mijn vijfde beklimming. Je mag tot 18.00 uur nog aan een beklimming beginnen dus voor de vijfde
trek ik twee uur uit. Dit lukt aardig. Lianne had een kaars voor haar vader in de laatste bocht geplaatst. In
alle 21 bochten zijn trouwens kaarsen geplaatst. Dit moet mij een laatste duw naar de finish geven. Als ik
bij de bocht ben stap ik van mijn fiets. Ik probeer vergeefs tussen de ongeveer 200 kaarsen de kaars van
oom Rudie te vinden. Ik stap weer op mijn fiets. Na 1:38 kom ik over de finish.

Er rest me nog 1 beklimming. Nog even wat rust, eten en een powerdrank en weer de afdaling in. Na een
laatste groet van mijn collega die de hele dag ons beneden heeft opgevangen begin ik aan mijn laatste
tocht. Het is 17:49 uur. Ik heb besloten ook echt te gaan genieten. Al die mensen die de hele dag iedereen
zo gesteund hebben, probeer ik te bedanken in woord en gebaar. Ik geef zoveel mogelijk mensen een highfive. Ik geniet van al die muziek op de alp, de polonaises die worden gelopen, de meneer met een megafoon die mijn naam scandeert, de verkeersleiders die staan te dansen, de mensen die pannenkoeken voor
ons bakken en stukjes komkommers en winegums uitdelen en de vele spandoeken tegen de rotsen. Het
geeft me zoveel energie allemaal, het is gewoonweg geweldig. Menig keer krijg ik kippenvel over mijn hele
lichaam. Als ik weer bij de laatste bocht ben bevestig ik de foto van oom Rudie op mijn stuur. De aankomst
in het dorp boven is helemaal overweldigend. Het finishmuziekje van Radio Tour klinkt uit de speakers.
Ik verwacht elk moment de stem van The Koomen. Mensen vormen een erehaag op de weg. Inhalen is
haast onmogelijk. Ik voel me echt een renner in de Tour de France die de koninginnenrit gaat winnen. Dit
gevoel hadden er meer. Mijn naam en die van al die andere fietsers worden geroepen. We worden als
helden onthaald. Uiteindelijk richting de finish, waar het rijen dik staat. De twee dames in het roze onthalen iedereen. Ook zij hebben een heldendaad verricht. Mijn collega’s en Lianne en Rudolf vangen me op.
Het is volbracht. Naast tal van andere rijders en toeschouwers ontkom ook ik niet aan de emoties van zo’n
prachtige dag. Moe maar voldaan ontvang ik de omhelzingen. De laatst klim ging nog best wel snel, 1:32
uur. Het is inmiddels bijna half acht en samen met twee collega’s dalen we voor de laatste keer af. Mijn 4
collega’s hebben vandaag resp. 4, 4, 5 en6 keer de berg beklommen. Eenmaal weer in ons appartement
wacht ons een pastamaaltijd en een koud pilsje. Als toetje is de hottub gereedgemaakt. De volgende dag
is het weer huiswaarts. Ik ben inmiddels 3 kilo lichter geworden, Oei! Vrijdags om 22.00 uur kom ik thuis en
word door Astrid, Jesper en Stijn super ontvangen met een spandoek in de tuin. Omdat in ons appartement
de wifi niet werkte zie ik thuis pas al de mooie reacties op de foto’s en teksten die Astrid op o.a. Facebook
geplaatst had. Ik vind het geweldig en had niet in de gaten dat zoveel mensen me gevolgd hebben.
Inmiddels heb ik 4.000 Euro opgehaald, daar ben ik zeer trots op. Voor diegenen die denken: Ik vind dit een
geweldige actie en die de actie nog willen steunen. Het kan nog tot september!
Als persoon of bedrijf kun je via de site:
Opgevenisgeenoptie.nl, zoeken op mijn
naam, nog steeds doneren. Naast alle
donaties zijn daar ook foto’s te zien.
Op mijn facebooksite staat ook een link
naar die site. Via deze weg wil ik dan
iedereen die deze actie gewaardeerd,
gevolgd, geliked en financieel gesteund
heeft hartelijk bedanken! Overweeg je
zelf ook eens hier aan deel te nemen
dan ben ik natuurlijk bereid om je er
wat over te vertellen.
Groeten van Robert Scherpen

Zandstrooisterloop
De zandstrooisterloop in Schoonebeek is dit jaar op vrijdag 30 augustus 2013 om 19.00 uur.
Ook dit jaar staat de traditionele Zandstrooisterloop op het programma van de feestweek in het oliedorp
Schoonebeek.
Deze hardloopwedstrijd over 5 of 10 km wordt de dag voorafgaande aan de Boortorenwandeltocht gehouden op vrijdag 30 augustus 2013.
De aanvang van de wedstrijd is om 19.00 bij het “Aole Gemientehoes” aan het Kerkeind te Schoonebeek.
Het parcours loopt door het gezellige centrum van Schoonebeek, alwaar gebleken is dat er altijd een enthousiast publiek is dat de lopers graag aanmoedigt. In voorafgaande jaren deden er ruim 200 hardlopers
uit de wijde omgeving en Duitsland mee en de organisatie, Loopgroep Schoonebeek, rekent erop dat ook
dit jaar een heel groot aantal deelnemers ingeschreven kunnen worden.
Op mooi loopweer wordt gerekend, maar kan niet gegarandeerd worden.
Inschrijven kan tot 18.30 uur bij het “Aole Gemientehoes”.
De organisatie, Loopgroep Schoonebeek, rekent op veel deelname èn veel toeschouwers.

Oproep voor 200 KM fietstocht
Hallo randonneurs van Nieuw Schoonebeek,
Elke zondagmorgen gaan we met een groep mountainbikers er op uit om onze conditie op peil te houden
en om te genieten van onze omgeving. De groep is ontstaan door een fusie van “De Roppers” en “De Deurtrappers”.
Deze groep heeft het idee opgevat om in het kader van het 200 jarig jubileum van Nieuw Schoonebeek,
een fietstocht te organiseren. En dan voor elk jaar één kilometer fietsen.
Echter 200 km op een dag wordt ons ook een beetje te gek en daarom gaan we dit doen over twee dagen,
met op ongeveer de helft van de route een overnachting. Dit komt de gezelligheid ook ten goede.
De bedoeling is dat we op vrijdag 30-05-2014 (dit is de dag na hemelsvaart) ‘s morgens vertrekken vanuit
NS en zaterdag 31-05-2014 weer aankomen. De route ligt nog niet definitief vast, maar zal grotendeels
gaan door het gebied waar onze voorouders/stichters vandaan komen. Dit is het culturele aspect. Ook is
er een culinair aspect, dit bestaat uit de lunch, diner voor de eerste dag, en ontbijt en lunch voor de tweede
dag. Overnachten doen we in een jeugdherberg in de buurt van Tecklenburg. Hier willen we het ‘s avonds
gezellig maken.
We worden deze tour vergezeld door een bezemwagen met aan boord reserve fietsen, banden en gereedschap.
De kosten zullen ongeveer € 80 p.p. bedragen. Hier zit dan het volgende in:
2 maal lunch, 2 maal tussenstop koffie, overnachting en ontbijt.
(Eventueel een jubileum fietsshirt waarvan de kosten ongeveer € 40 zijn.)
Hierbij doen we een oproep aan iedereen die zin heeft om mee te fietsen.
Het wordt dus geen wedstrijd. Het is samen uit, samen thuis, maar enigszins getraind zijn is wel wenselijk.
I.v.m. de organisatie is het wenselijk dat we z.s.m. weten wie mee wil. Je kunt je alvast onder voorbehoud
opgeven bij a.heijen10@kpnmail.nl. Een informatie avond volgt nog. Echter voor 30-11-2013 moeten we
definitief weten wie er mee gaat.
De tourdirectie: Jaques, Jos, Arthur, Ben
p.s. ook (shirt) sponsors zijn welkom.
Laat de pedalen spreken!

De Ransuil en nog meer…
In ons dorp broeden ieder jaar Ransuilen.
Meestal in een oud Kraaien of Eksternest.. Dit nest zit haast altijd in een den of grove sparrenboom.
In het laatst van Maart begin April worden de eieren gelegd.. Die komen dan na 25 -30 dagen uit..
Zodra ze zo groot zijn na ongeveer25 dagen vliegen ze eerst een klein stukje van het nest vandaan en
gaan steeds verder van het nest..
Maar iedere avond en nacht kun je ze horen schreeuwen en smeken om voedsel..
Na 7 of 8 weken moeten ze hun eigen voedsel gaan zoeken…
In laat Juni of begin Juli word er steeds gevraagd of gebeld ,wat voor uilen zijn dat dan ..
Inderdaad die met hun pluimpjes op hun hoofd..
De Ransuil en de Oehoe lijken veel op elkaar.. Maar de Oehoe is veel groter
De Oehoe komt steeds verder naar Nederland toe..Hij broed al op de grens Nederland –Duitsland ..
Vanaf 15 Maart tot aan 1 Juli kun op de site Beleef de Lente..de Oehoe en nog 6-of 7 verschillende soorten
vogels bekijken..
De jonge vogels zijn nu bijna allemaal uitgevlogen..
Als er iemand is die hier meer van wil weten en een keer met mij wil om dit allemaal te bekijken mag wel
contact met mij opnemen.
Jan Blaauwgeers.

Het mysterie van de gele bakken
Als je door Zuidwest Drenthe rijdt kom je ze tegen. Gele vierkante bakken in een lange rij naast elkaar,
meestal in natuurgebieden, maar ook in het centrum van Emmen. Ga je dichterbij kijken dan weten de
meeste mensen al gauw wat het is. Kleine insecten vliegen en zoemen rond en verdwijnen aan de voorkant
van deze, jawel, bijenkasten. In elke kast zit een bijenfamilie, wat een bijenvolk wordt genoemd. Er zit een
koningin in die de eitjes legt voor de volgende generatie en er zitten ongeveer 1500 mannetjes bijen in, de
zgn. darren, en als het volk op zijn grootst is rond eind mei, dan zitten er 60.000 werksters in.
De bijenvolken worden niet gehouden voor de honingproductie, maar worden ingezet voor de bestuiving.
In het tuinbouwgebied van Klazienaveen verbouwt Beuker Tuinbouw groentegewassen onder glas.
Niet voor de groente, maar voor het zaad van deze gewassen. Als de kool rond eind april gaat bloeien
worden de bijenvolken in de gele kasten ‘s morgens vroeg bij zonsopgang opgehaald en in de kas met de
bloeiende kool gezet. De bijen vliegen van bloem naar bloem en bestuiven de bloemen, waarna de bevruchting en de zaadzetting plaatsvindt. Na een aantal weken is het uitgebloeid en worden de bijenvolken
weer naar buiten geplaatst. Door het vele werk van de bijen in onnatuurlijke omstandigheden (gesloten kassen) zijn de bijenvolken kleiner geworden en moeten ze weer aansterken. Naast natuurgebieden worden er
ook vaak plekken in een stedelijke omgeving opgezocht om onze bijenvolken neer te zetten.Tegenwoordig
kunnen de bijen meer voedsel (nectar en stuifmeel) vinden in de stad
dan op het platteland. De grote diversiteit aan bloemen en struiken
speelt hierbij een rol. De verscheidenheid aan planten en bloemen in
het Bargerveen is daar groot genoeg om de conditie van de
bijenvolken weer op een goed peil te krijgen. Als het volk weer is
aangesterkt en er weer voldoende werksters in het bijenvolk aanwezig
zijn, worden de volken opnieuw in de kas geplaatst om de bloemen
van het volgende bloeiende gewas te bestuiven
Het mysterie van de gele bakken, van groot belang voor de
voedselproductie.

Grenspalenroute: Een nieuwe verbinding
De grenspalenroute is een reis naar het verleden van deze Duits-Nederlandse grensregio.
Een streek waar nog maar enkele generaties geleden de landeigenaren elkaar in de haren vlogen over
grondgebiedskwesties. Telkens waren er ruzies over de grens. Er moesten grensverdragen aan te pas
komen om de gemoederen tot bedaren te brengen. Die verdragen brachten voor de mensen die hier woonden veranderingen met zich mee. Vanaf dat moment werd de landgrens gemarkeerd met grenspalen, ruim
200 jaar lang. Grenspalen in allerhande vormen laten nog altijd zien hoe de grens- die inmiddels zijn betekenis nagenoeg verloren heeft- heeft gelopen. Langs de 74 km tellende route komt u vijftien geselecteerde
grenspalen tegen, elk met een volstrekt eigen en uniek verhaal. Bezienswaardigheden langs de route zijn
vestingstad Coevorden, het klooster Ter Apel en de vroegere veenkolonie Twist.

Van paal tot paal
De route loopt over het bestaande fietspadennetwerk en heeft geen eigen
route-embleem. Gebruik de kaart met een schaal van 1:50.000 die u kunt
downloaden. Een gedrukte versie is verkrijgbaar bij het natuurpark en de
omliggende gemeenten. Op de kaart is een grenspalenroute ingetekend. Twee gecombineerde palen aan
de kant van de weg geven aan dat hier een van de grenspalen van de elf stations van de route staat.
Sommige stenen staan pal aan de weg en zijn amper te missen. Andere palen zijn moeilijker te vinden. In
zulke gevallen profiteert u van de routebeschrijving die u vindt op de kaart en bij de verhalen rond de palen
die zijn gekozen voor de route.

Zoek en win

Bedrijf van de maand:

Ergens in Nieuw
Schoonebeek is een
fotolijstje met daarin het
logo van deze krant
verstopt. Dit logo kan
echt overal liggen/staan
of hangen. Het is al in
een van de gaten van
de glasbak gevonden,
in de supermarkt en op
het podium tijdens een
toneelvoorstelling. Het
is de bedoeling dat u dit
logo zoekt en het bij een
van de redactieleden afgeeft als u het gevonden
heeft. De vinder krijgt als
beloning een overheerlijke slagroomtaart aangeboden door een van
de lokale bedrijven. Dus
mensen: “ogen open!”
En succes! Hieronder
een voorbeeld van het
logo.

Sharon de Thuiskapster
Hallo,
ik ben Sharon Tienstra en woon samen met Wouter Nijenstein en onze
2 kinderen Jaylinn en Silvyn.
Na jaren werkervaring in salons heb ik de stap genomen om voor mezelf te gaan werken als ambulant kapster.
Sinds 1 april 2012 ben ik van start gegaan en gelukkig met groot succes!
Ik kom bij de mensen thuis, wat veelal als prettig word ervaren.
De kosten zijn hierdoor lager en het gezin is in 1 keer klaar!
Ik wil via deze weg dan ook al mijn klanten bedanken voor het
vertrouwen.
Mede dankzij jullie kan ik mijn werk voortzetten!!
Net als in de salon kunt u bij mij voor elke behandeling terecht!
Voor info of een afspraak kunt u mij bereiken op: 0610446964
Sharon de Thuiskapster

Hieronder ziet u een
voorbeeld van het verstopte logo.
Het zit in een doorzichtig
lijstje.
Het kan ergens staan,
hangen of liggen.
Let dus goed op, het
kan overal tevoorschijn
komen.

Het logo is dit keer gevonden door Thomas Schwieters.
Hij zag het logo staan tijdens het activiteitenweekend bij het voetbalveld.
Thomas, gefeliciteerd.
Wij hopen dat het goed heeft gesmaakt!

“Je bent toch niet van suiker”
Dinsdag, 10 september 2013 van 09.30 – 16.00 uur
Hampshire hotel-Zuid-Drenthe/ GreenMeets Golf & Welness
Amsterdamscheveldlaan 9, 7887 VD Erica
Heeft u suikerziekte? Wordt u gecontroleerd door uw huisarts in Erica, (Nieuw)Schoonebeek of Nieuw-Amsterdam? Dan mag u dit evenement niet missen. Uw huisartsenpraktijk en diëtiste hebben een prachtige
dag voor u georganiseerd. U ontmoet hier lotgenoten, krijgt meer informatie over suikerziekte en de behandeling ervan, maar ook is er ruimte om diverse hulpverleners rondom de behandeling van suikerziekte te
ontmoeten aan wie u vragen kunt stellen.
Kosten: € 6,-per persoon.
Wat krijgt u daarvoor?
•
U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee met koek.
•
U bezoekt in de loop van de dag 4-5 verschillende workshops.
•
We zullen allen gezamenlijk gezond lunchen.
•
Er is tijd gereserveerd om het smalspoormuseum te bezoeken.
•
Er is een uitgebreide informatiebeurs.
Hoe kunt u zich opgeven: De huisartsenpraktijken zullen u aanschrijven, maar mocht u geen oproep hebben ontvangen dan kunt u zich melden bij uw praktijk. U kunt daar evt. een inschrijfformulier invullen en uw
betaling voldoen. Er is een beperkt aantal plaatsen. Dus vol=vol.
Wilt u meer informatie of wilt u als diabetes hulpverlener deelnemen aan deze informatiemarkt dan kunt u
een email sturen naar info@hagro-schoen.nl

Zoek de 6 verschillen

Hej ‘t al zien...
... dat op vrijdagmiddag van 15 uur tot 18 uur een
visboer voor de Spinde staat?

Huisje Weltevree
Wie ben je?
Lenie “van ‘t winkeltje” Leveling, ze is geboren en
getogen in Nieuw Schoonebeek en ging in haar tweede
levensjaar al “uit huis”. Omdat ze als baby en dreumes
erg ziek was en er thuis nog meer broertjes en zusjes kwamen werd het beter geacht dat zij naar haar
2 tantes ging. Daar werd ze liefdevol verzorgd en ze
bleef er, ook toen ze weer beter was, gewoon wonen.
Tante Anna overleed al in 1938, voor tante Agnes heeft
ze gezorgd tot zij in 1984 stierf. Vanaf 1984 tot 1998
woonde haar zus Marie bij haar. Het huis “het winkeltje”, zoals iedereen het noemt werd oorspronkelijk
bewoond door een joodse familie, familie De Jong. De
vader stierf in 1918 en in 1920 vertrok de echtgenote
met 8 kinderen naar Luxemburg. Tijdens de oorlog van
’40-’45 stierven, in verschillende concentratiekampen 2
jongens en 1 meisje uit dat gezin. Ook tijdens de bewoning van de familie De Jong was het huis een winkel.
De winkel heeft bestaan van 1920 tot 1998. In de beginjaren woonden er heel vaak kostgangers bij hen in
huis; onderwijzers/-essen, commiezen, politieagenten
en mensen in dienst van de zuivelfabriek of de NAM.
Door al die verschillende types die er kwamen wonen
(en die gewoon in het huishouden meedraaiden) én
het jarenlang werken in de winkel heeft Lenie veel
mensenkennis opgedaan. Ook vond ze het leuk dat
ze, door het overhoren van de studerende kostgangers
van veel verschillende leergebieden iets op kon steken.
Daar heeft ze nu nog plezier van, veel dingen interesseren haar.
Wat doe je?
Na de lagere school is ze naar de huishoudschool
gegaan en ging daarna in de winkel werken. Het leven
werd voor je uitgestippeld en het liep nu eenmaal zo,
maar ze heeft uit liefde en plichtsbesef altijd voor haar
tante gezorgd. Naast het werken in de winkel heeft ze
regelmatig cursussen gevolgd; warenkennis, slagerij,
maar ook een cursus voor opleiding tot secretaresse.
De winkel was niet alleen de verkoop van de spullen
in de winkel, veel voor Duitse klanten. Er werden ook
kerstpakketten besteld, waarvoor soms in juni de bestelling de deur uit moest, terwijl niet altijd zeker was of
de kerstpakketten ook bij hen besteld zouden worden.
Bij de winkel hoorde natuurlijk ook de hele boekhouding en daardoor werd Lenie ook min of meer gedwongen zich te verdiepen in de computer, omdat al snel de
bestelling digitaal aangeleverd moest worden.
Nu ze 81 jaar is hoeft ze niet meer te werken.
Wat doe je in je vrije tijd?
Tuinieren, fietsen, lezen, puzzelen, zingen (Lenie is al
45 jaar lid van gemengd koor St Cecilia), ze danst elke
week, dat doet ze al ongeveer 20 jaar en 1 keer per
week is ze in het zwembad te vinden.
Ze geniet enorm van de mooie en fijne dingen om haar
heen.
Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej ‘t al heurd?
Stuur dit dan in voor 20 sept. 2013!

Welke gebeurtenis heeft indruk gemaakt?
Dat zijn toch wel de sterfgevallen die Lenie in haar
nabije omgeving heeft meegemaakt. Niet alleen het
verdriet dat het met zich meebrengt, maar ook het
besef dat dat echt bij het leven hoort en het soms ,
na een lang ziekbed ook als verlichting komt. Het is
de enige zekerheid die we hebben! Wat dan ook elke
keer weer blijkt is de enorme saamhorigheid die ze
ervaart in haar omgeving: in de buurt, maar ook binnen de familie.
Wat wil je nog gezegd hebben?
Ze gaat binnenkort verhuizen naar het nieuwe appartementencomplex. Ze verheugt zich er op, maar
wil echt gezegd hebben dat ze altijd met heel veel
plezier in haar huidige buurt De Dianajagers gewoond
heeft. Ze heeft altijd genoten van de verbondenheid in
de buurt, met feesten zoals het Volksfeest natuurlijk,
maar ook tijdens ziekte of andere droevige dingen.
“In deze gezellige buurt heb ik altijd met veel plezier
gewoond, hopelijk kan ik dat later op Europaweg 139
A voortzetten!!”

Activiteitenkalender
24 augustus: TIenerwerk: Instuif
25 augustus: Krooi ‘m erin, ijsbaan.
31 augustus: Zonnebloem: bloemencorso
8 september: Zonnebloem: ziekendag
11 september: KVV: Huus van de Toal, Jan
		
Germs
.. september: Zonnebloem: Harm en Roe		
lof in Veenoord
29 september: Beek: zondagmiddagvisite,
		
bingo met muziek
6 oktober:
Beek: Jubileumfeestje
9 oktober:
KVV: Donor codicil
,, oktober:
Stadionbezoek jeugd
27 oktober:
Beek: Zondagmiddagvisite,
		
Vesper, 16 uur, kerk
6 november:
Zonnebloem: Winkelbezoek
10 november: Beek: zondagmiddagvisite,
		
verhalen van vroeger
13 november: KVV: Hapjes maken
24 november: Beek: Zondagmiddagvisite
5 december:
Sinterklaas
8 december:
Beek: Zondagmiddagvisite.
11 december: KVV: gezellige avond mmv
		
midwinterhoornblazers
17 december: Kerstmiddag met KBO
22 december: Beek: zondagmiddagvisite,
		
in het teken van kerst.
8 januari 2014: KVV: Filmavond
Zou u ook graag uw activiteit in deze kalender terug
willen zien?
Stuur dan even een mailtje met de data naar
hejtalheurd@live.nl.

