
Dorpskrant hej ‘t al heurd 
is een uitgave van en-
kele vrijwilligers uit Nieuw 
Schoonebeek in samen-
werking met dorpsbelangen 
en is bedoeld om de Nieuw 
Schoonebeekse bevolking 
op de hoogte te houden 
van de activiteiten, nieuw-
tjes en dorpsbelangen.
Hej ‘t al heurd  wordt huis 
aan huis in Nieuw Schoone-
beek verspreid.

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

Hej ‘t al heurd wordt eens 
in de 2 maanden verspreid. 
Kopij kan een maand voor 
de volgende editie worden 
ingeleverd op het redactie-
adres of gemaild worden.

Redactieadres: 
Europaweg 309a       
Kerkenweg 17
Europaweg 135a 
Molenaarslaan 39
Europaweg 233
Europaweg 260
Of in de redactiebus bij su-
permarkt Slim of de biblio-
theek.

mail: hejtalheurd@live.nl

Midwinterhoorn bloazen in Nei Schoonebeek.
Sinds 1997 wordt er bij ons in Nieuw Schoonebeek op de midwinterhoorn geblazen. Dit gebeurt alleen 
in de Adventtijd en dat is vanaf 4 weken voor Kerst tot aan Drie Koningen op 6 januari. Van vroeger 
uit werd er ook in Nieuw Schoonebeek op de midwinterhoorn (lang) of een boerhoorn (kort) geblazen.  
Dit was een middel om elkaar te waarschuwen of om elkaar te hulp te roepen bij bijv. gevaar, ziekte, 
geboorte en ongevallen. In de kerstnacht werd de hoorn gebruikt om de kerkgangers bij elkaar te roe-
pen. Men begon aan de grenzen van het dorp en bij elke boerderij werd er op de hoorn geblazen zodat 
eenieder meekwam naar de nachtmis. Bij de kerk aangekomen werden de hoorns voor het altaar ge-
legd, waar ze werden gewijd. Na de mis gingen ze al blazend weer naar huis. Tegenwoordig bestaat 
onze groep uit 4 personen te weten; Jo v.d. Laan, Jos Roosken, Arnold Wemhoff en Bart Wubbels. 
Wij blazen bijna elke avond en doen dit meestal tegen 8 uur achter het huis. Als er eentje begint volgt 
al snel de rest. Soms spreken we met elkaar af en gaan we ergens staan te blazen. Als er een beetje 
vorst is en met helder weer draagt het geluid van de midwinterhoorn wel 8 tot 10 km ver.  Ook worden 
we regelmatig uitgenodigd met onze midwinterhoorns om het mooie geluid van de hoorn te laten 
horen o.a. viering van de kerstnachtmis, kerstmarkt van de basisschool, knapzakroute, centrum van 
Hoogeveen, kerstwandeling van het Veenpark, opening van de wildafdeling bij de Sligro in Emmen 
en ook bij de kerstmarkt van de Zonnebloem afdeling Weiteveen (fam.Gerth) zijn we graag geziene 
gasten. Zelfs ons Koninklijk huis heeft al genoten van de klanken van onze midwinterhoorns. Dit was 
tijdens de opening van de herbouwde Wilm’s Boô. Wij weten dat er bij ons op het dorp nog meer men-
sen zijn met een midwinterhoorn. Als jullie zin hebben om met ons mee te doen nodigen wij jullie graag 
uit om met ons deze aloude traditie in ere te houden. Zijn er mensen die geïnteresseerd zijn maar nog 
geen hoorn hebben dan kunnen zij zich melden en met ons meedoen (hoorn te leen). Voor inlichtingen 
kunnen jullie altijd contact opnemen met een van onderstaande personen; Jo v.d. Laan telnr; 541603, 
Jos Roosken telnr; 542214, Arnold Wemhoff telnr 542401, Bart Wubbels telnr; 542446.

Oproep: Wie weet een mooie originele naam voor onze groep Midwinterhoornblazers!
Diegene die de mooiste naam bedenkt krijgt………………………………….een huiskamerconcert aan-
geboden.

Mailen naar; J. v.d. Laan.  -  j.v.d.laan3@kpnplanet.nl
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Dit jaar organiseerden de Verken-
ners en de Verrow’s weer een 
paasvuur voor het dorp. Bijna was 
dit alles in het water gevallen om-
dat er mensen zijn die het leuk vin-
den om de bult donderdagnacht al 
aan te steken. Gelukkig wilde de 
vrijwillige brandweer uit Schoone-
beek de bult nog blussen en kre-
gen ze hulp van de firma Wolken 
en familie Wubbels. Zo kon het 
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Koninginnedag 2009
Zo langzamerhand is het 
een traditie geworden in 
Nieuw Schoonebeek. Elk 
jaar organiseren vier ver-
enigingen van ons dorp een 
supergezellige dag bij de ijs-
baan in het “Ellenbosch”. 

De Loopgroep, de Speel-
tuinvereniging, de Tuutwulp 
en de ijsbaanvereniging “de 
Scheuvel”, beginnen elk jaar 
in januari met de voorbe-
reidingen van dit jaarlijkse 
feest. Echt zo’n dag waarop 
alles kan en mag. Het maakt 
niet uit hoe oud je bent, of je 
actief bent of juist niet. Mis-
schien ga je er alleen naar 
toe omdat je daar veel be-

kenden treft en even lekker 
bij kunt kletsen.  Je kunt je 
aan kunst vergapen of een 
ritje met de ponykar maken. 
Op je achterwerk genieten 
van de sportprestaties van 
kinderen of volwassenen. 

Steeds meer dorpsgenoten 
vieren het Koninginnefeest 
niet meer buiten Nieuw 
Schoonebeek, omdat het bij 
de ijsbaan het aller-gezel-
ligst is. 

Hebt u deze dag nog geen 
plannen, dan zet u deze dag 
alvast in uw agenda. 

Tot donderdag 30 april!

Paasvuur
feest op 1e paasdag toch door-
gaan. 
Het terrein ging om 18.00 uur 
open en langzaamaan werd het 
druk. Om 19.00 uur kwamen de 
Welpen met fakkels aangelopen 
om de bult aan te steken. Dit ging 
uitstekend en even later brandde 
de bult volop. 
Nadat de bult in brand was ge-
stoken begon de band Pulsion te 

spelen. Zij hebben tot ongeveer  
21.00 uur laten horen wat ze kun-
nen. 
De rest van de avond heeft de 
dj plaatjes voor jong en oud ge-
draaid. Wat ons betreft een ge-
slaagde avond voor jong en oud. 

De foto’s kunt u bekijken op 
de volgende website: http://
www.hs-fotos.nl/
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Het gemengd koor zoekt 
dringend nieuwe leden

Zoals iedereen wel weet hebben we in ons dorp een ge-
mengd kerkkoor “st. Cecilia”. In eerste instantie was het 
een mannenkoor, welke is opgericht in 1867. Deze man-
nen verzorgden alle diensten, die er in de kerk werden 
gehouden. In 1967 is er een dameskoor opgericht. De 
dames zongen vanaf toen de huwelijksvieringen en ook 
in het weekend. In het begin van de jaren 90 zijn om het 
repertoire te verbreden beide koren samengevoegd in 
wat nu nog steeds het gemengd koor is. Er heerst een 
goede sfeer en enorme saamhorigheid. We zijn van me-
ning dat een koor voor extra sfeer zorgt in de kerk. Willen 
we in de toekomst tijdens de vieringen een koor behou-
den, dan hebben we dringend nieuwe leden nodig. Wie 
komt ons koor versterken. Zingen kun je heel veel jaren 
en het geeft heel veel ontspanning in een gezellige sfeer. 
Het is de bedoeling om een inloopavond te organiseren 
op 26 nov.a.s vanaf 19.30 uur om U een indruk te geven 
van het koor. Dit onder het genot van een kop koffie. Wat 
let U om mee te doen!!! Stel ons niet teleur.

Het bestuur.

Nb. Voor vragen kunt U contact opnemen met Bennie Le-
velink, tel. 541351.

Senioren Fietsclub 10 jaar
De fietsclub is een actieve groep senioren die van half 
april tot oktober bij goed weer om de veertien dagen erop 
uittrekt. In het jaar 2000, op de jaarvergadering van de 
KBO, kwam de vraag of het mogelijk was een fietsgroep 
op te richten. Daarvoor was voldoende belangstelling. 
Ruud Wenneker heeft het als KBO-bestuurslid op zich 
genomen. Hij en Marie hebben de eerste route uitge-
zet en de fietsgroep was een feit. Vijf mensen, te weten 
Ruud en Marie Wenneker, Herman en Gerard Assen of 
Joop Schepers hebben vanaf  toen de tochten voorge-
reden om te kijken of er geen onneembare obstakels in 
de route lagen en een pitstop voor een bakkie koffie en 
koek bij een café te bespreken. De routes zijn ongeveer 
dertig kilometer en allemaal in cirkel van 20 km rondom 
ons dorp. Het is voor allen een gezellig middag en de so-
ciale  contacten onderling zijn waardevol. Nog even wat 
wetenswaardigheden over deze tien jaar. De groep heeft 
in deze jaren in totaal 105 keer een route gereden, 2927 
km gefietst, het gemiddelde per jaar was 289 km en er 
werd op 42 adressen koffie gedronken. Één deelnemer 
heeft  nog niet één tocht gemist, en dat is Gerard Assen. 
De grootste groep nam deel op 18-07-2001 en bestond 
uit 36 personen. Ook in 2010 hopen we weer met elkaar 
er op uit te trekken. Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom.   -   De Fietsgroep organisatie. 

Simply the best (who ?)
Wat is het toch een eigenaardig fenomeen ,.. het Volksfeest in Nieuw Schoonebeek.   
Zeker voor diegene die er geboren en getogen is, of die hier wonen en er een paar 
meegemaakt hebben. Van heinde en ver komen voormalig woonachtigen of hier 
opgegroeiden  richting Zuid Oosthoek eens in de 5 jaar het driedaagse evenement 
bijwonen en meemaken. De herinnering  van je kindsjaren… de Herauten die je 
wakker  toeterden ....  het komt er weer aan 
Wat gaan we doen …. De optocht …..wederom proberen iedereen de loef af te 
steken? de mooiste wagen? de grootste? of de actiefste, en nee , niet met de 
grootste boxen erop en het meeste gedreun, maar vindingrijkheid …..
Het idee ….. hebben we al iets? de wagen nog in takt ? de eerste vergaderingen 
zitten erop, met nog nul resultaat …maar wel gezellig.  
Maar het komt eraan …links en rechts wordt er iets geopperd, dit of dat, en je kijkt 
rond …nee, niet allemaal enthousiast, dat wordt het niet ,op naar de volgende, zo 
rond Nieuwjaar weten wij het meestal wel . 
En de andere groepen op het dorp? doen ze er wel wat aan? en die groep is toch 
nog wel bij elkaar? die waren ook goed ….maar ach, de zin om weer wat moois 
te maken komt vanzelf, en zo denk je even weer terug aan de vorige optochten. 
Welke zijn je het duidelijkst bijgebleven, en hoever kun je in je herinnering terug in 
de jaren, wat waren de meest nog op je netvlies staande creaties , ooh ja … je  ziet 
d’r zo een paar, zelfs eens door een stukje Duitsland ,sjonge… en de warmte …was 
dat niet in  negentig ? en soms de regen!!  
Heee de telefoon gaat ……heb een leuk idee,  wat vindt je er van ????  Hahahaa  
dat kan wel eens weer een kanjer worden …, een waas van geheimzinnigheid  trekt 
weer op ……Hej’t al heurd ??? 

Wij zijn op weg  naar Volksfeest 2010…..   jullie ook ?
Sterk spul he ?
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Zoek en win
Ergens in Nieuw Schoone-
beek is een fotolijstje met 
daarin het logo van deze 
krant verstopt.  Het is de 
bedoeling dat u dit logo 
zoekt en het bij een van de 
redactieleden afgeeft als u 
het gevonden heeft. 
De vinder krijgt als beloning 
een overheerlijke slagroom-
taart aangeboden door een 
van de lokale bedrijven.  
Dus mensen “ogen open!”                                                                         
Het logo is dit keer wel 
gevonden, maar niet ge-
bracht. Dit keer dus geen 
winnaar. 



Groeten uit Moskou
Harry Harbers / Moscow

Na mijn vertrek uit Nieuw Schoonebeek in 1988 kwam ik via Universiteit Nijenrode (waar 
ik ook mijn vrouw Zwen ontmoette) terecht in de USA voor een MBA. Op Nijenrode was ik 
de gelukkige winnaar van de 1989 Cargill beurs om zo’n MBA te financieren. Terug in Ne-
derland begon ik als Management Trainee bij ING. Al snel werkte ik op de ‘Dealingroom’ en 
hield me met name bezig met de handel in en constructie van financiële derivaten (opties, 
swaps, futures etc). In 1994 trouwden we in Borne. Nadat Nick Leeson voor het faillisement 
van Barings zorgde en ING de bank overnam, vertrokken we begin 1996 naar London. 
Daar werd ik vervolgens verantwoordelijk voor ING Barings’ handel in obligaties en valuta 
in Centraal & Oost Europa; met name Rusland, Oekraïne, Roemenië en Bulgarije. Veel rei-
zen naar de regio en erg interessant! Onze kinderen zijn in deze tijd allemaal in Engeland 
geboren: Zwenneken (1999), Henk-Jan (2001) en Anna (2003). In 2004 kwam voor ons de 
kans om naar Moscow te gaan. Ik werd daar het hoofd van alle Trading activiteiten voor ING 
in Rusland. Begin 2007 - na bijna 17 jaar ING – vertrok ik naar een Russische investment 
bank. In de (banken-)crisis van vorig jaar ben ik daar al weer vertrokken, net voordat de 
bank op een haar na failliet ging! Een bijzondere ervaring. Inmiddels werk ik voor Rabobank 
in Moscow met een kantoor naast het Kremlin !
We wonen in een huurhuis op een compound met 300 gezinnen uit allerlei landen, ten 
westen van Moskou. Bijna alle Russen wonen in Moscow zelf in troosteloze flatgebouwen, 
naast drukke (snel)wegen. De Britse School is naast de deur en voor onze kinderen is het 
intussen normaal om met kinderen van tientallen nationaliteiten op school te zitten. Voor 
mijn werk moet ik ongeveer 1½ uur reizen maar het woongenot bij bossen en een meer, in 
een relatief schone omgeving, weegt daar zeker tegen op. In de zomer ‘beach volleybal’ 
en in de winter langlaufen vanuit huis - zo de bossen in. De winters zijn hier erg koud (tot 
35C vorst hebben we meegemaakt) en lang (met sneeuw van begin oktober tot begin april)! 
Maar de kinderen vinden dat heerlijk. Ze zijn helemaal gewend om zich ‘s ochtends dik in te 
pakken (skipakken, wanten, bivakmuts) en op school spelen ze gewoon buiten tot -15C.
De kinderen hebben veel vakantie, maar ze gaan vanaf 4 jaar ook full-time naar school. 
Russische kinderen hebben vrij van half mei tot begin september en blijven de hele zomer 
op een “dacha”; een buitenhuisje (vooral bij de oma’s) om zo voldoende energie op te doen 
voor een lange winter.
Zwen is na haar carriërre bij Deutsche Bank inmiddels “full-time moeder” en dit bevalt haar 
prima. Daarnaast schildert ze en is erg actief met allerlei sociale activiteiten hier.
De Russen zijn over het algemeen redelijk onbeleefd (d.w.z. volgens onze normen) en 
drinken echt ongelooflijk veel. Drank, roken, verkeer en criminaliteit dragen allen bij aan 
de lage gemiddelde levensverwachting van de Russische man (57 jaar). 
Het Russische eten is ook relatief vet. Borscht (rode bietensoep) is een 
uitzondering en erg lekker. 
Het verkeer is een enorme chaos – er zijn nog veel Lada’s op de weg, en 
veel vrachtauto’s lijken halve wrakken. Combineer dat met grote zwarte 
SUV’s met geblindeerde ramen (rijke nieuwe Russen) die alleen maar 
hard scheuren en je begrijpt dat je geen seconde je aandacht kunt ver-
liezen. Men rijdt hier ook op de vluchtstrook, keert rustig op een op- en 
afrit en als er een file is rijdt men gewoon op de stoep. De verkeerspolitie 
is de meestgehate groep mensen in Rusland; als ze je aanhouden is er 
altijd wel wat mis. De meeste mensen kopen de politie af met een paar 
honderd roebel (EUR 10 – 20), maar voelt je dan wel ongemakkelijk zo-
dra je een agent ziet. Er zijn rond Moscow altijd enorme files – behalve 
in de zomer als men op de dacha zit, of als het heel koud is (dan rijden 
de Lada’s niet meer). Tenslotte is er de zeer efficiënte metro in Moscow 
met bijna 200 stations en 10 miljoen reizigers per dag. Kortom, Moscow is 
terecht een grote metropool! De Russische regelgeving is niet geweldig. 
Gecombineerd met stevige corruptie zorgt dit ervoor dat inventiviteit en 
doorzettingsvermogen bijna een eerste levensbehoefte zijn; met name 
voor buitenlanders in Rusland. Maar zoals de Engelsen zeggen: “You 
can’t have it all!”

Привет из солнечного Москве! (Groeten uit een zonnig Moscow!)

Harry, Zwen, Zwenneken, Henk-Jan & Anna Harbers

...dat de redactie van Hej 
‘t al heurd een nieuwe 
laptop heeft? Vlak voor 
het verschijnen van de 
vorige editie crashte onze 
laptop. Na een grondige 
schoonmaakbeurt lukte 
het om de laptop nog 
een keer op te starten en 
de bestanden te kopie-
ren. De stress was groot 
bij de redactie, maar na 
hard werken is het toch 
gelukt de septemberedi-
tie af te krijgen. Maar... 
de novembereditie stond 
er ook alweer aan te ko-
men, dus moest er snel 
een oplossing komen. 
Gelukkig staat dorpsbe-
langen volledig achter 
deze krant en hebben zij 
ons een nieuwe laptop 
geschonken. Helemaal 
geweldig! Dorpsbelan-
gen bedankt. Wim Veen-
ker heeft onze nieuwe 
laptop weer helemaal 
klaar gemaakt voor ge-
bruik en zie hier, de eer-
ste krant geproduceerd 
door onze nieuwe lap-
top. 

 Hej ‘t al heurd
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... dat de nieuwe straat-
naam van Plan Bekel 
bekend is. De gemeente 
Emmen heeft gekozen 
voor de naam: “De Wai-
de”. Deze naam is be-
dacht door mevr. Buter 
van Europaweg 240. Van 
harte gefeliciteerd.       De 
buurt op het Oosten krijgt 
een straatnaambord voor 
de weg bij Nijenstein naar 
de Beek: DIAKENDIEK

 Hej ‘t al heurd Rumah Pemuda 1999-2009
Wij als huidig bestuur mogen het 40 jarig lustrum figuurlijk ‘afsluiten’ . In de eerdere 3 
versies van Hej’t al heurd heeft U de jaren ’69 tot ’99 kunnen lezen. Het huidige bestuur 
besteedt aandacht aan de periode 2000 tot 2009. Rumah Pemuda heeft de afgelopen 
jaren hard aan de weg getimmerd qua naamsbekendheid en vernieuwing van de jeugd-
soos. Dit is door het organiseren  van diverse terugkerende (en grappige) evenementen 
getracht.  Ieder jaar wordt een beachparty in de winter georganiseerd. Door diverse 
vrijwilligers wordt rond februari 15 m3 zand de soos in gewerkt. De vergaderzaal maakt 
plaats voor een zwembad en cocktailbar en de verwarming gaat op standje 30. Nieuw 
Schoonebeek maakt plaats voor mensen met muts, handschoenen en zwembroek. Ge-
bruikelijk was om het zand achter de soos te kiepen waarna diverse belangstellende 
een emmertje konden ophalen. In 2009 werd echter dit zand gebruikt om het terras/
festivalterrein achter de jeugdsoos te realiseren. Sinds ’96 werd dit terrein gebruikt voor 
opslag. In 2007 (net na de vernieuwing van de bar) werd begonnen om dit terrein ‘festi-
valproof’ te maken. Door vele vrijwilligers, een aantal bedrijven in Nieuw Schoonebeek 
en Weiteveen, 10 flessen fris en een half kistje bier werd het terrein opgeleverd in mei 
2009. Tijdens deze Hemelvaartsdag vloeide dan eindelijk het bier uit de tapkraan en 
was een gezellig feest het uiteindelijke resultaat (dat zeker een vervolg krijgt in 2010). 
Verdere activiteiten die reeds naamsbekendheid hebben in het dorp zijn Glij/Rij ‘m erin, 
Sinterklaas, kerstkaarten, lady’s night, Sylvesterparty (dat in 2006/2007 voor het laatst 
werd georganiseerd) en sinds 2009 diverse themafeesten (Pinkparty, Proud to be Fout 
en Pimp’s en Ho’s). Tijdens het schrijven van dit stuk zijn de voorbereidingen voor het 
jubileumfeest in volle gang. Hopelijk wordt het feest de bekroning op 40 jaar Rumah 
Pemuda, dat door de alle vrijwilligers en door de jaren heen is opgebouwd tot de be-
kendste jeugdsoos van Drenthe.  
See you @ Rumah!!

Christaan Conen en Dennis Hemme

...dat ons krantje ook op 
het Internet te lezen is? 
Kijk maar eens op www.
n ieuwschoonebeek.
com. Ook leuk voor 
mensen die niet meer 
in het dorp wonen, maar 
toch op de hoogte wil-
len blijven. Op deze site 
kunt u ook het laatste 
nieuws over het volks-
feest vinden. 

...dat er dit jaar weer een 
tweetyparty georgani-
seerd wordt? Natuurlijk 
op 31 december. De ver-
warmde tent bij de ijsbaan 
is open vanaf 23 uur. Wij 
zoeken ook nog mensen 
die ons een uurtje willen 
helpen achter de bar. Lijkt 
je dat wat? Mail het even 
door naar chantalveen-
stra@orange.nl

40 jarig bestaan Rumah Pemuda
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november vierde Rumah Pemuda haar 40 jarig bestaan, een 
mijlpaal waar veel vrijwilligers en bestuursleden door de jaren heen aan mee geholpen 
hebben. Zonder hen geen 40 jaar Rumah! Vrijdag 6 november was er een reünie voor 
oud bestuursleden, met als mijlpaal een 4 tal sprekers die vertelden hoe zij de soos 
hebben opgericht en draaiende hebben gehouden. Hoogtepunt van deze avond was 
een geschenk van de oprichters van de soos die de huidige voorzitter (en daarbij het 
huidige bestuur) een plakboek/fotoalbum aanbood. In dit plakboek/fotoalbum staan de 
eerste foto’s van de soos met de daarbij behorende originele krantenartikelen. Iets van 
blijvende waarde voor de komende 40 jaar Rumah Pemuda! Zaterdag speelde 30 Euro 
Live, dit vanwege ziekte van een van de bandleden van ‘Santa Rosa’. Nieuw Schoone-
beek liet ook deze avond zien dat de jeugdsoos levendig wordt gehouden door trouwe 
soosbezoekers die jaren geleden en heden vele uren in de soos hebben gespendeerd. 
Al met al kijkt Rumah Pemuda terug op een geslaagd weekend waarbij verschillende 
generaties hebben laten zien dat Rumah Pemuda een vaste waarde heeft in Nieuw 
Schoonebeek.  

Buurtsupercontest
Helaas zijn wij niet door-
gedrongen tot de finale, 
maar willen wij de finalis-
ten van harte feliciteren. 
Langs deze weg willen 
wij iedereen bedanken 
voor het stemmen en de 
mooie verhalen die zijn 
toegestuurd. Voor ons is 
dit net het extra duwtje in 
de rug om volgend jaar 
samen met onze stagiai-
res alles op alles te zetten 
om wel een plaatsje in de 
finale te bemachtigen. 
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Kerstreis                                                                                                            

Beste mensen,
                                                                                                                                                                                         
De Kerstreis voorbereidingen zijn in volle gang. De spelers zijn gestart. Er worden inmiddels ook al voorbereidingen 
getroffen voor de decors. Het kan zijn dat jullie voor zover dat nog niet gebeurt is binnenkort benaderd worden om 
te helpen bij de onderdelen die jullie opgegeven hebben.  Of  eventueel voor andere hand- en spandiensten. Marja 
Meijer en Minetta Schonewille houden zich in eerste instantie bezig met de decors. Er staat in ieder geval nog heel 
wat te gebeuren en de tijd gaat wel door. Voor we het in de gaten hebben is het 19 december. Er kunnen nog heel 
wat grote glazen groentepotten bij. Dus a.u.b. graag sparen en dan kunnen ze gebracht worden bij Rita Nijhoff of Gre 
Schnoing (Nw-Schoonebeek). Als jullie binnenkort niet benaderd worden en denken: “Dit duurt mij te lang, ik wil wat 
doen”, neem dan gerust contact op met een van de leden van de Kerngroep Kerstreis, die inmiddels wel bekend bij 
jullie zijn. Verder loopt de flessen actie deze week in ieder geval nog. De bonnen kunnen in de daarvoor bestemde 
bakken bij de supermarkten (behalve Coop) in de “oude gemeente Schoonebeek”.  Wat erg jammer is dat de spelers 
lezers en andere helpers bijna allemaal uit Schoonebeek komen, het was juist de bedoeling dat iedereen uit de voor-
malige gemeente Schoonebeek mee zou doen. Als er verder nog vragen zijn, kun je altijd mailen of bellen met een 
van onderstaande mensen.   -   Ineke Ellen, Bonnie Elzing, Gre Schnoing
 
Namens de Kerngroep Kerstreis

Gries Wies                                                                                     
 
De verloren zoon Jan Gels
 
Met mijn buurjongen Gerard Borgman, een jongen die gehandicapt was zijn we (lopend en Gerard half kruipend) naar Wei-
teveen gegaan. Schoonebeek moest namelijk voetballen tegen het toenmalige A.V.(Amsterdamseveld). Tegen het eind van 
de wedstrijd vertelde mijn oudste broer, die er ook was en mij kwijt wilde, dat er een eind terug allemaal naakte Duitsers 
achter een grote zandbult (bij de toenmalige Rabobank) lagen met messen en die iedereen dood wilden steken. Hier werd 
ik erg bang van en ik ging er snel vandoor. Met een grote boog  ben ik om de zandbult gerend en daardoor miste ik de 
zandweg naar Nieuw Schoonebeek. Ik ben toen de Zuidersloot afgelopen, dat was een zandweg, en kwam terecht in het 
veen. Daar waren kuilen waar het veen uit werd gehaald van een meter breed en twee meter diep waar ik niet door heen 
kon. Ik ben toen een zandweg gaan volgen totdat ik voor het kanaal naar Schôningsdorf uit kwam. Ik dacht dat dit de weg 
was naar Nieuw Schoonebeek en ben naar beneden gelopen. In Twist-Mitte ben ik toen uitgekomen. Onderweg daar naar-
toe heb ik bramen gegeten die ik aan de bossen zag. Op een gegeven moment zag ik een brilslang of een adder onder de 
bossen wegvluchten. Ik werd heel bang en begon harder te lopen. Onderweg  kwam ik langs een boerenerf waar een boer 
de koeien aan het voeren was. Ik riep nog “moi” maar hij zei niets. Toen ik een eindje verder was zag ik hem aan de straat 
staan. Hij keek me na. In Twist ben ik links afgeslagen. Ik dacht dat ik naar het oosten naar huis moest. Ik ging echter rich-
ting Meppen over een weg met allemaal van die keitjes. Dat was erg moeilijk lopen. Zo kwam ik in Ruhle. Daar ben ik achter 
een boom gaan zitten. Ik was moe en nat van zweet en huilen want ik wist niet meer waar ik naar toe moest. Daar aan de 
andere kant van de straat woonde een smid. De vrouw daarvan kwam naar buiten. Die heeft me mee in huis genomen dat 
was smid Robben. Zij heeft me helemaal gewassen en schone kleren aan gedaan. Ze heeft nog tegen haar man gezegd 
dat dit geen zigeunerskind was want hij heeft een “souberes hempken an”. Want zigeunerskinderen hadden er vaak gaten 
in. Ze vroegen mij naar mijn naam. Ik zei dat ik Jan heette en daarna vroegen ze naar mijn hinterren naam. Dat begreep ik 
niet. De man hield toen een luciferdoosje omhoog en vroeg wat dat was. Ik zei dat het lucifers waren. Toen begrepen ze dat 
ik uit Nederland kwam. Ik heb daarna eerst niets meer gezegd. Maar later konden ze ook achter mijn achternaam komen. 
Dit was in die omgeving een bekende naam. Robben had een motor en heeft me daar voorop gezet en is ‘s avonds nog met 
mij naar Geeste gereden, want daar wonen veel Gelsen. M`n opa en opa komen daar ook vandaan. Maar ik wou met hem 
weer mee naar zijn huis want het waren allemaal vreemde mensen voor mij . Ik heb die nacht tussen die man en vrouw in 
bed geslapen want ze waren bang dat ik er weer vandoor ging. Ze hadden zes dochters en ze wilden graag een jongen. 
Toen heeft hij nog tegen z`n vrouw gezegd “doe wols geern een jongen, noe has doe eine ont gleig ein grosen”. De andere 
dag moesten de kinderen naar school en ik mocht buiten spelen. Ik ging mee naar de bakker die tegenover hen woonde. 
De vrouw daarvan bleek achteraf een nicht van mijn vader te zijn. Ondertussen hadden ze aan Nederlandse kant naar de 
grens bericht gestuurd dat in Nederland een kind vermist werd. Iedereen in de buurt was in het veld op zoek naar mij. Mijn 
moeder ging ‘s morgens bij schemering naar het land te melken en dacht mij in de verte te zien staan. Maar toen ze er naar 
toe liep bleek het een afrasterings paal te zijn. Van Ruhle uit hebben ze naar de grenspost hier bericht gestuurd dat daar 
een Nederlands kind was aan komen lopen. Ze hadden gezegd dat hij in Ruhle was gevonden. Die dinsdag werd ik naar 
de grens gebracht want mijn vader was “heimatloos” en mocht de grens niet over mij op te halen. Maar hij mocht met een 
douanebeambte mee naar Ruhle om mij op te halen. Ik vond dat geweldig! Na 60 jaar zie ik het nog voor me. Mijn vader 
die mij op kwam halen op de fiets. Mijn moeder kwam uit de slaapkamer op het moment dat ik thuis kwam. Daar had ze net 
een rozenkrans gebeden voor de goede afloop. De andere dag op school kwam zelfs pastoor Streppel nog en moest weten 
hoe alles was gegaan. Ik heb later nog vaak contact gehad met de mensen daar. Daardoor kon ik veel van deze dingen die 
daar gebeurd zijn na vertellen. Ik was immers nog maar 6 jaar oud. Ik denk nu nog vaak aan dit avontuur terug. 
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Volksfeest 2010
Hallo Nieuw Schoonebekers.

Sinds de vorige editie van Hej’t al heurd hebben de commissies niet stil gezeten. Er wordt met veel overgave 
gewerkt en er is al veel gebeurd. De aanvragen voor de inschrijvingen van de catering zijn de deur uit en partijen 
hebben tot 1 december de tijd om te reageren. Dit is even afwachten.  Ten aanzien van de bands en activiteiten 
hebben we vorderingen gemaakt en de boekingen kunnen doorgaan en worden vastgelegd. Het globale pro-
gramma ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 23 juli 2010 
6:30 uur   Opening door Herauten 
9:00 uur   Gigantische Optocht
Ca. 16:00 uur  Prijsuitreiking in de tent m.m.v. Simone FM Drive In Show 
21:00 -01:00 uur  Avondprogramma m.m.v. de band Melrose 

Zaterdag 24 juli 2010
‘s morgens  Kinderprogramma 
13:00 uur   Tirolermiddag m.m.v. Palemiger Spatzen
21:00 – 01:00 uur  Avondprogramma  m.m.v. BZB (Band zonder Banaan) /AC Dixie

Zondag 25 juli 2010
10:00 uur   Seniorenprogramma incl. brunch
13:00 uur   Talentenjacht m.m.v. Dennie Christian 
21:00 – 01:00 uur Slotfeest m.m.v. Fragment / DJ Roy” 

In de september vergadering hebben we geloot voor de zigeunerwagen. Ondanks grote interesse heeft maar 
één groep het winnende lot gekregen. Welke groep dat is houden we nog even geheim op verzoek van de des-
betreffende groep. Opgave van versierde wagens, straten en tuinen kan via de website of bij Saskia Schnoïng 
(tel 541106).

Vorige Hej’t al heurd hebben we een oproep gedaan voor foto’s en artikelen uit afgelopen versies van “Het Volks-
feest” voor op de website. Dit kan ook bij Saskia afgegeven worden.  Uiteraard krijgt u de originelen terug.

Wij gaan alvast verder met de voorbereidingen voor het Volksfeest. Jullie veel succes met jullie voorbereidingen, 
en tot horens.

Het bestuur van Stichting Volksfeest.

Dorpsbelangen informeert:
We hebben een nieuw (oud) bestuurslid.
Han Gerth heeft na enkele jaren afwezig te zijn ge-
weest, tot onze vreugde, weer plaatsgenomen in het 
bestuur van Dorpsbelangen,  als contactpersoon voor 
“grijs en groen”.
Er zal gebouwd worden op Plan Ans: 3 koop apparte-
menten, de zgn. penthouses en 11 huur appartemen-
ten van Domesta.

Heeft u nog vragen voor de Dorpsraad, dan kunt u na-
tuurlijk bij de dorpsraad zelf terecht. U kunt uw vragen 
ook mailen naar hejtalheurd@live.nl.
Plan Bekel: zeer binnenkort worden de kavelprijzen 
vastgesteld.
 
Deze aanvraag is doorgestuurd naar de gemeente.

Activiteiten bibliotheek 
Nieuw Schoonebeek 

Op dinsdag 17 november om 19.30 uur organiseert de 
bibliotheek een workshop Kerstkaarten maken. Deze 
workshop wordt gegeven door Koen Akkerman. De 
kosten bedragen € 7,50. Dit is inclusief het gebruik-
te materiaal en een kopje koffie. U kunt aan de hand 
van voorbeelden kiezen welke kerstkaarten u gaat 
maken. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad zijn dit 
ongeveer vier kaarten. Er worden diverse materialen 
gebruikt. Voor deze activiteiten kunt u zich opgeven 
bij de bibliotheek (541419 of info@bibliotheeknieuw-
schoonebeek.nl).

Graag tot ziens! De medewerkers van bibliotheek 
Nieuw Schoonebeek
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SNERTLOOP 
LOOPGROEP SCHOONEBEEK

Op zaterdag 12 december 2009 is er weer een snert-
loop: Men kan starten voor 5km en 10 km. De starttijd 
is voor de hardloopwedstrijd over 5 en 10 km om 14.30 
uur. Inschrijven in de kantine van de ijsbaanvereniging 
“De Scheuvel” , Dobbe 18 in Nw. Schoonebeek tot 
14.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt  € 4 . 
Het parcours van de wedstrijdloop is door het dorpsbos 
en is half verhard en half onverhard. Er is geen douche-
gelegenheid, wel beperkte kleedgelegenheid. 
De wandelliefhebbers zullen een speciaal uitgezette 
route kunnen lopen. Na afloop is er voor iedere deelne-
mer een heerlijke kom snert. Iedere deelnemer maakt 
evenveel kans op een van de vele prijzen die verloot 
zullen worden op startnummer. 

JEUGDLOOP om 13.00 uur
Inschrijven tot 12.45uur. Deelname is gratis! Ook is 
er dit jaar, voorafgaande aan de snertloop, weer een 
JEUGDloop voor alle kinderen van 8 tot 12 jaar. Deze 
loop bestaat uit 2 rondjes (= 1 km) rond de ijsbaan en er 
wordt per leeftijd gelopen. Je hoeft dus niet getraind te 
zijn. Voor de winnaars zijn er bekers en voor àlle deelne-
mende kinderen is er warme snert en een traktatie. We 
hopen op minstens evenveel kinderen als vorig jaar. 

WANDELTOCHT om 12.30 uur VAN CA. 1,5 UUR
Ook is er dit jaar, voorafgaande aan de snertloop, weer 
een wandeltocht voor alle leeftijden. 
De deelname kost € 4. Inschrijven tot 12.15 uur.
Deze middag zijn de volgende wegen afgesloten van 
13.30 – 16.30 uur: De Vierakkers – Darg – Dobbe. We 
hopen dat u hiervoor begrip hebt. Met dank! Wij hopen 
op veel (recreatieve) lopers. 
N.B.:  De trainingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
van 18.30–19.45 u. Ook voor beginners die deze sport 
nog nooit hebben beoefend is het een mooie gelegen-
heid om te beginnen met de loopsport! U kunt vrijblij-
vend een keer meetrainen! Wilt u meer weten? Bel: 
0524-541796 (Henk Berens, bestuur / trainer)

Hej’t al heurd! 

Dat Per 1 september ’09 Arnold Schnoing officieel begonnen 
is in zijn onderdelenshop in Emmen. Na 3 jaar in de avon-
duren vanuit huis aan de Koele met auto-onderdelen bezig 
te zijn geweest, deed de kans zich voor om deze overstap 
te maken.  Arnold heeft hier een zeer breed assortiment aan 
auto-onderdelen, voor bijna alle merken en de prijzen zijn 
zodanig dat deze interessant zijn voor zowel voor garages 
als particulieren. Op dit moment wordt nog het meest via de 
webshop verkocht. Arnold koopt de onderdelen rechtstreeks 
in bij de fabrieken waar ook de autofabrikanten en dealers 
inkopen. Daarom liggen erop de plank soms orginele onder-
delen in orginele merkverpakking of in merkloze verpakking. 
Juist omdat hij rechtstreeks kan inkopen kan hij een goede 
kwaliteit leveren voor een lage prijs.  De internet-webshop 
is zodanig gemaakt dat je er op kenteken kan zoeken, je 
ziet dan meteen een overzicht met beschikbare onderdelen 
voor de auto, compleet met foto, specificaties en prijs van 
het onderdeel erbij. Zeer gebruiksvriendelijk zodat iedereen 
hiermee kan werken. Niet alles wat hij kan leveren staat altijd 
in de webshop, omdat het aanbod constant groeit en aan-
gepast wordt. Daarom kun je, als er een onderdeel niet in 
de webshop staat, ook gewoon bellen of mailen, grote kans 
dat het wel aanwezig is of Arnold dit alsnog voor je kan leve-
ren.  Het is dus zeker de moeite waard om eens in de winkel 
in Emmen te kijken of op autopartsstore.nl, maar natuurlijk 
kunnen Nieuw Schoonebekers ook nog altijd in de Koele te-
recht.
APS autoparts Robert Scottstraat 15a 7825 AR Emmen
www.autopartsstore.nl   0591-390084

Kinderen rond de Kribbe
Op 1e Kerstdag om 15.00 uur is er gelukkig weer Kinderen 
rond de Kribbe.   Alle kinderen, ouders en andere belang-
stellenden zijn van harte welkom. Uiteraard wordt het kerst-
verhaal voorgelezen en net als ieder jaar hopen we dat er 
kinderen zullen zijn die voor ons willen zingen, voorlezen of 
muziek maken. Je kunt dit doorgeven aan de werkgroep die 
bestaat uit de volgende dames: Irma Platzer, Marian Hel-
mich, Astrid Wendker of Chantall Striper. Je kunt je nu ook 
aanmelden via de email: kinderenronddekribbe@live.nl

Even spande het erom of het dit jaar wel kon doorgaan. Ge-
lukkig is de groep weer uitgebreid naar vier mensen. Voor 
volgend jaar zijn we echter nog steeds op zoek naar nieuwe 
mensen. Wie biedt zich aan? 

‘Troostgeschenk.nl ontvangt 
Persprijs voor 

‘Oscar in Uitvaartland’
Troostgeschenk.nl uit Nieuw-Schoonebeek heeft met haar 
Troostgeschenken en gedichten de algemene Persprijs 
gewonnen bij de International Funeral Award 2009.  Karin 
Wemhoff en Elles Blaauwgeers dongen mee naar deze ‘Os-
car voor de uitvaartbranche’. Tijdens de gala-uitreiking op 
zaterdag 24 oktober jongstleden vertegenwoordigden Ka-
rin en Elles hun ‘Troostgeschenken’. Een klein geschenkje, 
waarmee je kunt zeggen ‘Ik denk aan je’ of ‘Ik leef met je 
mee’, wanneer woorden tekort schieten en je eigenlijk zo 
veel wilt zeggen.  “We zijn heel erg blij en trots op deze ont-
wikkelingen”, aldus Elles en Karin. “Dit is een pluim op onze 
hoed, het geeft aan dat ons bedrijf van toegevoegde waarde 
is tijdens een proces in een mensenleven dat verdrietig is 
en waar troost zo’n grote steun kan bieden”.

Presentatie dichtbundel.
Op donderdag 15 oktober jl. was de presentatie van de 
dichtbundel Herkenning in verlies. Karin Wemhoff verwoordt 
in een aantal gedichten haar gevoelens rond het overlijden 
van hun dochter Annemiek. De diverse fases van verdriet 
en rouw worden in tekst en foto’s weergegeven.  Het eerste 
exemplaar werd door de uitgever overhandigd aan Karin, te-
midden van familie, vrienden en genodigden. Als verrassing 
voor Karin zong Carmina Burana één van haar gedichten, 
die door de dirigente Henriette de Groot op muziek gezet 
was.
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Huisje weltevreden

Wie zijn jullie?
Bernard en Annemarie Berends. We wonen in het laat-
ste huis voor de grens, Europaweg 337.
We hebben 2 kinderen, Martin en Angelique en zijn in-
middels opa en oma van 3 kleinkinderen.
Wie werkt waar?
Berend werkt als elektricien (maar eigenlijk kan en doet 
hij alles) bij de gemeente Twist (Duitsland), elk hoekje en 
gaatje van die gemeente is bij Berend bekend. Hij werkt 
er tot maart 2010 en is daarna lekker thuis. Annema-
rie heeft voordat ze trouwde gewerkt bij de naaifabriek 
(suède jaspanden op kleur uitzoeken bij slecht licht) in 
Schoonebeek, bij een kroeg/annex postkantoor in Twist, 
alwaar de liefde ontstond voor Berend en daarna werkte 
ze bij de stoffen en naaimachinewinkel Fietje in Emmen. 
Na hun trouwdag bleef ze thuis en zorgde voor “huis en 
haard”.

Hoe lang wonen jullie hier al?
Annemarie woont vanaf haar geboorte in dit allerlaatste 
huis van Nieuw Schoonebeek en vanaf 1969 wonen ze 
er met zijn tweeën (8 oktober waren ze 40 jaar getrouwd 
, en de trouwjurk past nog steeds!!). Omdat de moeder 
van Annemarie er ook bleef wonen is het huis verbouwd 
en tijdens die verbouwing hebben ze aan de Kerkenweg 
gewoond.

Wat doen jullie in je vrije tijd?
Berend houdt schapen (voor fokken en slacht), knutselt 
en bouwt veel, bijv. konijnenhokken en als er iets gelast 
moet worden dan weet men Berend ook te vinden. An-
nemarie past met liefde op haar kleinkinderen en vindt 
het ook heerlijk om te bakken en te koken. Snuffelen in 
allerlei kookboeken en daar de lekkerste recepten uit-
halen en nieuwe gerechten uitproberen. De hele familie 
kan daarvan meegenieten.
Welke gebeurtenis heeft indruk op jullie gemaakt?
Onze reis naar Lourdes heeft ons heel goed gedaan. Het 
was na een periode van ziekte van Annemarie en aller-
lei minder leuke dingen die daarmee samenhingen. In 
Lourdes merk je dat, in vergelijking met andere mensen 
“jezelf niks scheelt”, dat helpt om zelf weer sterker te 
worden. Na Lourdes keerde het tij voor Berend en An-
nemarie, en ging alles veel beter. De reis wordt, als het 
even kan, zeker nog eens overgedaan.
Wat willen jullie nog gezegd hebben?
Annemarie vindt het jammer dat de gratis kranten en 
reclamefolders niet op het oosten worden bezorgd en 
beiden hebben heel veel zin in het volksfeest en wensen 
iedereen een goede voorbereidingstijd !!

Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej ‘t al 

heurd? Stuur dan een e-mail naar; hejtalheurd@

live.nl. Of doe het in de bus bij Slim of de biblio-

theek, doe dit wel vóór 8 januari 2010!

Aktiviteitenkalender

22 september KBO

15 oktober Boekuitreiking Karin

  Basisschool

5 november Modeshow

  De Beek

  
7 november 40 jarig bestaan  

 Rumah Pemuda

Vrijdag 23, 
zaterdag 24 
en zondag 
25 juli 2010 Volksfeest 2010

Oproep
De Verkenners en welpen zijn op zoek naar nieuwe leiding.  Wij zoeken men-sen vanaf 16 jaar die het leuk vinden om met kinderen t/m 16 jaar activiteiten te ondernemen en te organiseren. Ook gaan we elk jaar een week op zomer-kamp.  Als het je leuk lijkt of je wilt graag meer weten, dan kun je dit via de mail laten weten: m.gels@home.nl

Activiteitenkalender

20 november Bliksemactie

  Scouting

28 november Instuif

  Tienerwerk

8 december Dorpsbelangen

12 december Filmavond Tienerwerk

15 december Kerstmiddag 

  KBO Zonnebloem

19 december Kerstreis Schoonebeek

25 december Kinderen rond de kribbe

25 december Kerstkaarten

  Rumah Pemuda

31 december Tweetyparty

  Verwarmde tent bij de   

  ijsbaan. 

7, 8 en 9 jan. Krattoernooi

9 januari Karaoke Tienerwerk

23, 24, 25 juli Volksfeest

Oproep
Wist je dat je via 
www.detelefoongids.nl/mijngoededoel 
een goed doel kunt steunen zonder dat je 
zelf geld hoeft te geven? Ik heb zojuist 
St.zwembad “De Wiekslag” genomineerd. Klik 
op onderstaande link of kopieer de link naar je 
adresbalk en doe ook mee aan dit bijzondere ini-
tiatief. Nomineren is heel eenvoudig. Het kost je 
hoogstens 2 minuten van je tijd. http://mijngoe-
dedoel.detelefoongids.nl/goeddoel/?id=3836

Claudia Santing

Bedankt

Wij willen iedereen in het dorp graag 

bedanken voor alle aandacht, kaarten, 

bloemen, telefoontjes, fruitmanden enz. tijdens 

mijn ziekte. Het gaf ons een warm en blij gevoel 

dat er zoveel mensen met ons meeleefden, daarin 

is ons dorp GROOTS! Inmiddels gaat het weer 

behoorlijk goed met me.

Nogmaals bedankt!

Jos en Corry Germes


