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En toen… was er winter! 
 

Volgens de heren die er verstand van hebben, zouden we na de winter van ‟08-‟09 geen 

strenge winter krijgen. Nu bijna eind maart 2010 weten we wel beter. Het was een echte 

winter. In december begon het allemaal met hopen sneeuw. Velen dachten terug aan de winter 

van ‟97 toen Nieuw Schoonebeek bijna compleet ingesneeuwd was. Eerst bracht de 

sledeheuvel veel plezier. Met sleeën in allerlei soorten en maten, gleden groot en klein naar 

beneden. Onderweg naar de voet van de heuvel moesten al velen in de sneeuw happen. Het 

feest was er niet minder om. In januari begon de tempratuur echt naar beneden te kelderen en 

de ijsmeesters van de Scheuvel kregen pretlichtjes in de ogen. In de tweede week van januari 

konden de lange ijzers uit het vet. Oud en vooral jong stapten op het ijs, om de eerste baantjes 

te schaatsen. Opvallend was het aantal kinderen op ijshockeyschaatsen. Op de eilandjes 

ontstond zelfs een crossbaan. Hier haalden de kinderen allerlei capriolen uit, welke eigenlijk 

als ondertitel mee moesten krijgen: “Don‟t try this at home”. Ook de kilometervreters waren 

van de partij. Zelfs een aantal basisschoolkinderen hoort nu in deze categorie. Ze draaiden 

ronde na ronde. Bij sommige stond de teller op plus 40 rondjes. Tot twee keer toe liepen onze 

veegmachines vast in de grote hoeveelheden sneeuw. Door de inzet van ook vele vrijwilligers 

konden we de baan weer sneeuwvrij krijgen. Velen gewapend met sneeuwschuivers 

(ouderwetse handschuivers) kwamen het bestuur assisteren. De ijsvloer werd hierdoor alleen 

maar beter. Al deze winterpret werd ons in de schoot geworpen, op het moment dat er drukke 

werkzaamheden werden gepleegd, om de betonbaan te realiseren. Het ijsbaanbestuur is 

namelijk tijden bezig geweest, samen met Dorpsbelangen, om deze baan mogelijk te maken. 

Direct bij de ingang van het Ellenbosch komt aan de oostkant een betonbaan te liggen van 

600 m². In eerste instantie is deze bedoeld om de kinderen van de basisschool de 

mogelijkheid te geven om na twee nachten vorst te kunnen laten schaatsen. Als de 

thermometer temperaturen aangeeft boven nul, kun je de baan op vele manieren gebruiken. 

Basketballen, voetballen, skaten, knikkeren, wave/skateboarden en ook de mensen die van 

een partijtje koersballen houden zouden er terecht kunnen. Er zijn vast nog meer 

mogelijkheden voor de betonbaan te bedenken. Om deze baan te kunnen plaatsen, moest het 

padenstelsel in het bos worden aangepast. Een opmerkzaam oog zal bemerkt hebben dat de 

overtollige grond, welke vrijkwam na het verplaatsen van de paden, boven op de bult is 

komen te liggen. De sledeheuvel gaat na zijn tweede “ophoogbehandeling” al tot het 

middelgebergte behoren. Het bestuur van de “Scheuvel” probeert het terrein om de ijsbaan 

aantrekkelijk te maken voor de gehele bevolking van Nieuw Schoonebeek. Dat dit alles niet 

met de dichte portemonnee kan worden gedaan  

is duidelijk. De contributie-inning, zal automatisch en per bank gaan verlopen.  

Dit zal na de zomervakantie geregeld worden door bestuursleden, die bij u aan huis komen. 

We hopen dat iedereen de machtiging zal invullen, zodat ook in de toekomst het bestaan van 

de ijsbaanvereniging de “Scheuvel” is gewaarborgd. 

Dorpskrant hej „t al heurd is 

een uitgave van enkele 

vrijwilligers uit Nieuw 

Schoonebeek in 

samenwerking met 

dorpsbelangen en is bedoeld 

om de Nieuw Schoonebeekse 

bevolking op de hoogte te 

houden van de activiteiten, 

nieuwtjes en dorpsbelangen. 

Hej „t al heurd  wordt huis 

aan huis in Nieuw 

Schoonebeek verspreid. 

De redactie houdt zich het 

recht voor ingezonden kopij 

aan te passen aan de opzet 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 

redactieadres of gemaild 

worden. 

Redactieadres: 

Europaweg 309a 

Kerkenweg 17 

Europaweg 135a 

Molenaarslaan 39 

Europaweg 233 

Of in de redactiebus bij 

supermarkt Slim of de 

bibliotheek. 

 

mail: hejtalheurd@live.nl 
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Zoek en win 

Ergens in Nieuw 

Schoonebeek 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 

slagroomtaart aangeboden 

door een van de lokale 

bedrijven. Dus mensen: 

“ogen open!” 

Johan Bos is deze maand de gelukkige vinder van het logo. Hij heeft het logo gevonden in de 

fietsenstalling bij het voetbalveld.  

Gefeliciteerd! 

Bedrijf van de maand: WEST 
Hallo,  

  

mijn naam is Hans Wehkamp en woon samen met Judith en ons dochtertje Lori aan de 

Europaweg 47 in Nieuw Schoonebeek.   

Na enkele jaren voor verschillende stucadoorsbedrijven te hebben gewerkt ben ik in 2005 

voor mezelf begonnen met WEST. Dit staat voor Wehkamp stucadoorswerken. Voor mij is 

het belangrijkste van een eigen bedrijf het  

leveren van kwaliteit, werk waar ik achter  

kan staan. De werkzaamheden gaan van  

het leggen van cement dekvloeren tot het  

stucadoren van wanden en plafonds,  

met o.a. gips, cement, spack, sierpleister,  

fijnschuurwerk, vlokken en diverse andere  

pleisters. Ook het aanbrengen van plinten,  

lijsten en rozetten behoort tot de  

mogelijkheden. De werkzaamheden worden 

 uitgevoerd voor zowel aannemers als  

particulieren, nieuwbouw,  

verbouw en renovaties. 

  

Voor info. 06-53291572 

  

Mvg.  

Hans Wehkamp 

Ergotherapie 
Ik ben Rianne Schuldink en als ergotherapeut werkzaam voor Paramedisch Centrum Dorgelo te Nieuw-Schoonebeek. Er wordt me 

nogal eens gevraagd wat een ergotherapeut zoal doet, vandaar dit stukje in jullie plaatselijke krantje. 

Wat houdt ergotherapie in: 

Mensen met lichamelijke en/of geestelijke klachten, door welke reden dan ook, kunnen in hun dagelijkse leven allerlei praktische 

problemen ondervinden. Ergotherapie richt zich niet op de klachten, maar op de praktische gevolgen daarvan bij het uitvoeren van 

dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut helpt bij het oplossen/verminderen van de ervaren problemen in het dagelijkse handelen. 

Dit door middel van het opnieuw aanleren van activiteiten of een andere manier van uitvoeren, adviseren over en realiseren van het 

gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen. 

Ergotherapie heeft dan ook als doel dat u de activiteiten die voor u belangrijk zijn en waarbij u problemen ervaart, weer zo 

zelfstandig en makkelijk mogelijk uit kunt voeren. 

Aan welke activiteiten kunt u bijvoorbeeld denken: 

- Uit bed komen 

- Aankleden 

- Douchen:  

- Openen van potten en andere verpakkingen 

- Zelfstandig verplaatsen buitenshuis 

- Zitten 

- Eten/drinken 

- Valgevaar: wegens een verstoord evenwicht bent u bang om te vallen in en om huis.  

Hoe komt u aan een ergotherapeut: 

Wanneer u een beroep wilt doen op een ergotherapeut, heeft u een verwijzing van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts nodig.  

Waar vindt de behandeling plaats en wat zijn de kosten: 

Als ergotherapeut kom ik bij voorkeur bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Er kan dan ter plekke naar de ervaren 

problemen gekeken worden. Zo kan de behandeling optimaal op uw situatie en behoefte afgestemd worden. De behandeling wordt 

vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Alle verzekerden hebben recht op maximaal 10 behandeluren per 

kalenderjaar. Mocht u na het lezen van deze informatie meer willen weten over de mogelijkheden van ergotherapie, dan kunt u 

contact opnemen met: 

Paramedisch Centrum Dorgelo, 0524-542134 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Het programma is in grote lijnen klaar, contracten met de bands zijn getekend, afspraken met de cateraar (een samenwerking 

van twee locale ondernemers) zijn gemaakt en met de voetbalvereniging hebben we gepraat. Wij werken nu aan een draaiboek 

om de laatste open eindjes in beeld te krijgen en om daar vervolgens aktie in te ondernemen. Onze penningmeester werkt aan 

een begroting om ook de financiele kant in beeld te krijgen.  

Ook in de buurten wordt voortvarend gewerkt aan straat versieringen en vriendengroepen en buurten werken aan versierde 

wagens. Ook krijgen de buurten een opgave formulier voor opgave voor de talentenjacht op de zondagmiddag. Opgave van 

versierde wagens en straten kan via de website of bij Saskia Schnoïng (tel 541106). Veel informatie is op de website te vinden 

(www.nieuwschoonebeek.com).  

In de vorige Hej‟t al heurd hebben we een oproep gedaan voor foto‟s en artikelen uit afgelopen versies van “Het Volksfeest” 

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. 

 

Historie en heden van Oes Kluppie 
  

De toneelvereniging Oes Kluppie is een van de actieve groepen in ons dorp. Oes Kluppie is in 1976 opgericht.  Met hun 

kluchten hebben ze al 34 jaar de mensen een gezellige avond bezorgd. Ook zijn de lachspieren van het publiek vele malen 

getest. Een groepje mensen die af en toe ergens wel eens in een ander dorp in een revue of toneel meespeelden, is destijds bij 

elkaar gekomen en heeft een toneelclub opgericht. Vroeger was er ook wel toneel hier in het dorp, maar niet jaarlijks.  

Aanvankelijk had meester Renardus de leiding, daarna pastoor Streppel. Hier zijn nog oude foto‟s van. Spelers van het eerste 

uur van Oes Kluppie waren de regisseur Herman Peters en de spelers Bernard Steffens, Herman Assen, Joke Peters, Harm en 

Gre Schwieters, Gre Strieper, Leida Steffens, Annie Schepers en  Ria Grootens, Bennie Schepers, Rudolf Roosken, Henk Koop 

en Bertus Brokman. Het eerste stuk dat opgevoerd werd had als titel “Donder Dagen”. Elk nieuw seizoen is het altijd weer een 

kunst om een leuk, passend stuk te vinden. Vroeger ging dit altijd via Vinke uitgeverij. Daar kon men op zichtzending boekjes 

bestellen en daar kon men uit kiezen. Maar dat kan niet meer, want met de komst van de kopieerapparaten werd er wel eens een 

stuk gekopieerd. En dat was niet de bedoeling. Dan kregen zij hun centen immers niet. Ben Tenfelde uit Nieuw Dordrecht heeft 

in die tijd ook contact met ons gezocht, en ons een stuk aangeboden wat bij ons paste. Bij de uitvoering kwam hij  kijken, zodat 

hij een indruk kreeg welke spelers we hadden om een nieuw stuk voor te schrijven. Dit viel direct in goede aarde. Oes Kluppie 

is daardoor met hem in zee gegaan. Tot nu toe is dat tot ieders tevredenheid. Ieder jaar heeft hij wel stukken geschreven of  

vertaald van Noord Duitse stukken en biedt die aan. Met enkele leden wordt dan een keus gemaakt en wordt gekeken of  de 

juiste spelers aanwezig zijn. Het moet vooral een stuk zijn waar veel actie in zit.  

De meeste stukken vragen veel van je vrije tijd maar dat is je hobby. Als we een keuze voor het stuk hebben gemaakt, beginnen 

we meestal in September met de repetities. Dit is dan een keer per week. Eerst repeteren we meestal bij een van de leden thuis. 

In het begin was het altijd bij Bernard Steffens. Siena was dan vaak in de herfst aan het appels schillen voor appelmoes en 

bediende ons dan van geschilde appels en koffie. Vanaf januari op locatie in de Zwarte Racker. Dan kennen we meestal de tekst 

wel. Dan komt het lopen en het maken van de juiste gebaren aan de orde. Vooral de attributen waar je mee moet spelen zijn van 

groot belang.  Er wordt serieus geoefend maar ook veel gelachen op deze avonden. Vanaf  februari repeteren we twee keer per 

week.  Iedereen heeft dan ook het gevoel dat de tijd dringt. En dan is het zo ver. De eerste avond van de uitvoering, de 

spanning, de reacties van het publiek. Als het goed is dan bloei je op. Als je dan na de voorstelling leuke reacties krijgt, is de 

tweede avond vaak het mooist, dan speel je heel ontspannen. Vroeger speelden we drie avonden plus nog een avond voor de 

ouderen. Die vierde avond was het hek vaak van de dam en gingen we improviseren. Dit tot grote hilariteit van de spelers en 

het publiek. Dan zaten er iedere avond tweehonderdvijftig mensen in de zaal.  

Nu doen we twee avonden en ook met 2 volle zalen. Hier zijn we heel trots op. Je merkt wel dat wanneer er weer jonge spelers 

mee spelen, er ook weer meer jongeren naar de uitvoering komen. Ook het aantrekken van jongere spelers is nog wel eens een 

probleem. Als ze echter eenmaal mee hebben geoefend en gespeeld, is het ijs gebroken. We geven ze meestal de eerste keer een 

niet al te grote rol zodat ze hun podiumvrees kunnen overwinnen.  Gelukkig is er elk jaar weer voldoende instroom.  

We gaan nu ook kort na de uitvoering een avond met elkaar om de tafel. Onder het genot van een kop koffie en een borrel 

evalueren we hoe alles is verlopen, of er iets gewijzigd moet worden voor een ander jaar en ook vragen we wie zich volgend 

jaar beschikbaar stelt. De avonden in de zaal doen we altijd samen met de scouting van ons dorp. Zij verzorgen de verloting en 

wij de prijzen van de verloting. We delen de inkomsten met hen. De bediening van koffie en drankjes verzorgt de scouting 

ook. We hopen zo nog jaren door te kunnen gaan. Het is zoals Herman Assen, de nestor van de spelers, zegt “het is een 

verslaving”. Als Oes Kluppie ieder jaar een volle zaal houdt, zorgen wij dat Nieuw Schoonebeek een mooi toneelstuk op de 

planken krijgt opgevoerd. 

  

Namens Oes Kluppie, Ria Grooten 

 

http://www.nieuwschoonebeek.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Groeten uit… Canada 

  
Hallo Nieuw-Schoonebeekers, 

 

Wij zijn de Fam. Scholten. Nu zullen een hele boel mensen zeggen er heeft hier nooit een 

Scholten gewoond. 

Ik ben Evelyn Buter geboren op Europaweg 219 dus dochter van Bennie en Greet Buter. 

In 1993 ben ik getrouwd met Jos Scholten en vertrokken naar De Krim. Hier zijn Elizabeth 

en Bart geboren. We hadden in De Krim een klein melkvee bedrijf, dus we gingen eens 

verder kijken. Canada was een eerste keus. In 1997 voor de eerste keer wezen kijken naar 

dit prachtig mooie land, maar het is ver weg en misschien een te grote stap. 

Denemarken kwam toen om de hoek kijken. Niet zo ver weg, 6 uur met de auto en goede 

mogelijkheden om voor jonge boeren te starten. Hier kochten we een melkvee bedrijf in 

midden Jutland. In december 2000 zijn we vertrokken naar onze nieuwe plek, we begonnen 

hier met 80 koeien en zijn doorgegroeid naar 180 koeien in 6 jaar. In deze periode zijn Britt 

en Luuk geboren. 

Maar Canada zat nog steeds in ons achterhoofd, we hadden een mogelijkheid om te gaan. 

We zijn begonnen om het visum aan te vragen dit was een erg lang proces met heel veel 

papierwerk. Dit proces heeft in totaal bijna 2 jaar geduurd. 

In juni 2008 hadden we het visum binnen en augustus 2008 zij we vertrokken naar 

Thorsby in Alberta Canada. 

Hier hebben we nu weer een melkvee bedrijf met 60 koeien en 100 ha land. 

Alberta is een provincie van Canada en is 22 keer groter dan Nederland en heeft 3,5 

miljoen inwoners. 

Veel mensen werken hier in de olie, wat ook hier met ja-knikers uit de grond wordt 

gepompt, maar het grootste deel wordt gehaald uit afgegraafde grond dat wordt gezeefd en 

teer olie genoemd. 

Ook wordt er veel graan verbouwd en zijn er veel beef farmers. Je ziet hier nog echte 

cowboy's die te paard koeien en kalveren bijeen drijven en brandmerken. Iedere boer heeft 

zijn eigen teken om zijn koeien te herkennen. Alberta heeft een erg afwisselend landschap 

van bossen en meren met de Rocky-Mountains aan de westkant en de prairies aan de 

oostkant. 

Wij wonen zelf dicht bij een meer waar we in de zomer gaan zwemmen en in de winter 

kunnen gaan schaatsen als het niet te koud is. Het kan hier erg koud zijn, nachten van  

-30 zijn erg gewoon. Als het overdag -30 is rijden de schoolbussen niet, alle kinderen uit 

het buitengebied worden met bussen opgehaald en terug gebracht van school. 

We hebben het hier allemaal erg naar onze zin en zijn al goed ingeburgerd. De Canadian's 

zijn erg vriendelijk en behulpzaam, want in principe is iedere Canadees een immigrant.  

 

De groeten van ons allemaal, 

Jos,  Evelyn,  Elizabeth,  Bart,  Britt  en Luuk  Scholten 

Hej’t al heurd… 

Dat de dames volleybal 

kampioen zijn geworden, met 

nog één wedstrijd te gaan zijn 

ze al zeker van de eerste plek. 

Wij zijn een dames team met 

op het moment 13 leden n.l. 

Jeanet Lubbers, Ellie de Jong, 

Gonda Wessel, Marion 

Hofkamp, Anita Horstman, 

Anneke Bos, Gré Niers, Ingrid 

Schulte, Ina de Vries, Corrie 

Stoffers, Lucia Blaauwe, Irma 

Bakker, en Ellen Bakker, en 

natuurlijk niet te vergeten 

onze trainster en coach 

Margreet Volkerts. 

Wij trainen op maandag van 

20.00 uur tot 21.30 uur. We 

spelen al sinds enige jaren 

mee in de recreanten 

competitie wat altijd een 

sportief avondje uit is. Na een 

uitwedstrijd gaan we nog even 

wat eten en drinken, het liefst 

bij de shoarmatent, want de 

nodige calorieën moeten wel 

weer aangevuld worden en er 

moet even nagekletst worden, 

dus er is altijd veel 

gezelligheid . 

Heb je ook zin aan in een 

gezellige en sportieve avond 

kom dan langs en doe eens 

mee we kunnen nog wel 

dames erbij gebruiken. 

 

Groetjes van de dames 

(KAMPIOEN) volleybalteam 

 

Hej ’t al heurd… 

De loopgroep Schoonebeek 

houdt ook dit jaar  weer een 

clinic voor beginnende lopers. 

De eerste clinic is op dinsdag 

6 april, hierna zal de clinic 12 

weken duren. 

De clinic zal iedere dinsdag en 

donderdagavond om 19.00 uur 

plaatsvinden bij de 

hardloopbaan (vijver/ijsbaan) 

a.d. Dobbe in Nieuw 

Schoonebeek. 

Aan de twaalf weekse clinic 

zijn dit jaar geen kosten 

verbonden. 

Voor aanmeldingen (graag 

vooraf) en inlichtingen: 

harrie.kramer@planet.nl 

of tel. 0524-532153 / 

0650437075 
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De mol een plaag of een signaal. 
  

De mol is een zoogdier die behoort tot de orde van de insecteneters. Kleur . zilvergrijs tot zwart. Er zijn ook albino`s maar die 

worden zelden gevonden. Oren zijn klein en komen niet buiten de huid. Ogen zijn verborgen in de vacht. Staart is kortharig. 

Gewicht is tussen 70 en 100 gram. De mol werpt een keer per jaar.  Aantal jongen is 2 tot 7, dit hangt af van de gezondheid van 

het wijfje. Zoogtijd is 5 weken. Max. leeftijd is 3 jaar.       

De mol is een beestje dat voor velen een vervelend diertje is. Vooral als je een mooi gazon of  

tuin hebt en hij heeft daar zijn territorium ontdekt. Dit doet hij niet zomaar. Indien er veel wormen in de grond zitten is dit een 

indicatie dat het om een goede kwaliteit grond gaat. Wormen leven bij voorkeur in humusrijke grond. Het menu van de mol 

bestaat uit wormen en insectenlarven. Dagelijks eten ze gemiddeld 90 à 100 wormen per dag. Dit is ongeveer z`n 

lichaamsgewicht (een worm weegt plusminus één gram). De aardworm (die hier regenworm wordt genoemd)  kan met grote 

aantallen in uw tuin of gazon aanwezig zijn. Dit is een signaal dat het een gezonde humusrijke bodem is. Zij maken namelijk 

hele kleine gangen naar de onderlagen in de bodem voor aan- en afvoer van water. Toch is de mol geen 24 uur per dag actief. In 

de zomer hebben ze 3 actieve en in de winter 2 actieve perioden waarin ze hun ritten doorjagen naar insecten.  Wanneer er veel 

wormen in de gangen zijn, wroet de mol minder dan wanneer er weinig zijn. De wormen gaan met een bepaalde 

vochtigheidsgraad van de grond mee. Wordt de grond aan de oppervlakte wat droger, dan zitten de wormen wat dieper. Een 

logisch gevolg is dat de mollengangen ook dieper zitten. De paringstijd begint eind februari, begin maart. De dracht duurt 4 à 5 

weken. Het aantal jongen dat geboren wordt varieert van 2 tot 7. Meestal zijn het er 4 à 5. Na 5 of 6 weken verlaten ze het nest. 

De jonge  mollen zijn na een jaar seksueel volwassen en de paring vindt plaats omstreeks maart/april. Mollen zijn antisociale 

beesten, ze tolereren geen soortgenoten. Behalve in de paartijd maart/april en het vrouwtje alleen tijdens de periode dat ze de 

jongen zoogt. De oren van de mol steken niet buiten zijn vacht uit. Hij is in het bezit van voelharen op en in de vacht, op zijn 

snuit in groepjes, aan de zijkanten van de kop, achter de oren aan de achterkant van de voorpoten en in zijn staart. Deze 

voelharen houdt hij tegen de tunnelwand en verschaft hem informatie over prooi en/of dreigend gevaar. De mollenritten lijken 

geen begin en zeker geen eind te hebben. Hij maakt ovaalvormige ritten waarin de wormen en insecten `vallen`. Deze gebruiken 

de gangen om veilig aan de bovenaardse jagers te ontkomen. Het gangenstelsel kan 100 meter lang zijn en in diepte variërend. 

Er zijn 3 soorten ritten: oppervlakkige ritten, de diepe ritten en de gezamenlijke ritten. De oppervlakkige ritten zijn in het 

voorjaar goed te zien en soms zelfs te horen als de zode omhoog geduwd wordt. De diepe ritten worden het eerst opgemerkt, 

hierbij horen de molshopen. Het aantal hopen geeft geen indicatie van het aantal mollen. Gezamenlijke ritten? Maar de mol 

duldt  toch geen samenwerking? Dit zijn ritten die grenzen aan jaaggebieden van verschillende mollen en blijven permanent. 

Dit laat zien dat het sociale leven erg complex is. Als je een mol levend wil proberen te vangen moet je tegen de wind in de mol 

benaderen anders vangt de mol het geluid op en stopt met het zichtbaar oppervlakkige ritten te maken. 

Lopend zoek je een mol die bezig is een rit te maken, dan steek je de schop achter de mol en wipt hem er uit Maar als je hem 

dan niet snel een tik met de schop op zijn neus geeft of een voet op het gat zet dan verdwijnt hij zo weer in de grond. Het 

vangen van een mol kan het allerbeste met de klem. Er zijn verschillende middeltjes in de handel. Soms lijkt het wel te werken 

maar is de mol naar zijn andere jaaggebied gegaan ( het natte of droge gebied). Maar als je er niet op verdacht bent is hij er 

weer. Er zijn verschillende soorten klemmen. Maar het aller belangrijkste is het plaatsen van de klem. 

 

Gries Wies 
 

Al voor de oorlog ,in de dertiger jaren is er een prachtig rijmpje door Berend Mars  

(Mars Berend) gemaakt. Hij woonde toen der tijd bij de familie Steffens-Mars  op Europaweg 277. 

Het rijmpje is gebaseerd op de oude bijnamen of huisnamen van de toenmalige bewoners van de buurt “De stad”op het oosten 

van Nieuw Schoonebeek.  

Het rijmpje gaat van west naar het oost en luid als volgt: 

 

Der komt een schoer zeg Roberensboer(Janning,E.weg 271,Bakker) 

“Waren wie hum maar weer kwiet! ”zeg jong timmer Hain zien Griet (Griet Wolken,E.weg 273,nu Beukeveld-Wolken) 

“Het was ok zoan warm weertien”  zeg Stoffers Geertien(E.weg 275 nu Oude-Nijhuis ) 

“Het is wal goed op de akker”  zeg de bakker(bakker Harm Steffens E.weg ? tegen over hennie steffens) 

“ T’ kost mie sjoors een pinke” zeg Steffens Geert Hinke(Steffens,E.weg 279,later Helmich-Steffens) 

 “ T’water komp oes nog aan de kinne” zeg steffens Minne(E.weg 277,Hennie Steffens) 

“ T’ verteerd zeg Meijer Geert (Schreur,E.weg 285,tussen voor heen Helmich en Scherpen) 

“ T’ komt wieder”  zeg bouw Snieder (Scherpen,E.weg 287 nu Scherpen) 

“ Doar hej al een  flits! ” zeg Ambergen Frits (Frits Ambergen,E.weg 289, nu Wemhoff-Ambergen) 

“ Der komt nie veul van” zeg klompen Jan (Jan Jansen,E.weg 291 nu Ahlers-Jansen ) 

“ T’ was ok veulste warm” zeg Aikens Harm (Herman Eikens,E.weg 297,tussen Neijenstein en Bosman) 

 

Volgens de door ons verkregen informatie is dit wel zo‟n beetje het rijmpje,mochten er nog mensen zijn die hem anders kennen 

of aanvullingen hebben dan zouden wij dit erg graag vernemen ,zodat dit stukje geschiedenis kan worden behouden voor de 

toekomst De exacte vertaling in het oude Nej Schoonebeeks (dus geen Drents) is ook van harte welkom. 

 



 

 

  

Ook een aantal kinderen uit Nieuw-Schoonebeek hebben 

meegedaan aan de actie voor Haiti, 

Ze hebben een spontane actie op touw gezet en zijn met 

vriendjes langs de deuren gegaan om ook nog iets te 

doen voor mensen in nood. 

 

Hallo 

Wij zijn Daphne(11), Kim(10), Matthijs(10) en Maarten 

(10) 

Met onze flessenactie hebben we 36,00 euro binnen 

gehaald. 

Het geld hebben we aan Haiti gegeven 

 

Gr: Daphne, Kim, Matthijs en Maarten      

 

QBuzz 
 

Sinds 14 december 2009 wordt het openbaar vervoer in de provincie Drenthe verzorgd door Qbuzz. Qbuzz is verplicht om  

dezelfde service te verlenen als voorheen. 

Qbuzz heeft een nieuwe dienstregeling gemaakt met als achterliggende gedachte om bus en trein beter op elkaar te laten 

aansluiten. 

De consequentie van die nieuwe dienstregeling is dat lijn 26 naar het Oosten geschrapt is en hiervoor een schoolbuslijn 626 is 

gekomen. Deze lijn rijdt om 06.45 uur en om 07.11 uur in de ochtend en daarna komt tot 14.00 uur „s middags  geen bus meer 

naar de grens. Voor de kinderen die met de bus naar school gaan is dit een probleem. Een voorbeeld is dat als ze het eerste of 

zelfs meer uren vrij zijn van school, ze toch met de bus van 07.11 uur moeten gaan. Ook stappen bij de grens veel kinderen uit 

Twist op. Vaak staan er wel 8 kinderen in de ochtend bij de laatste halte bij de grens. In de weekenden rijdt er trouwens helemaal 

geen bus meer naar het Oosten. 

Wij vinden dat de service wel erg verlaagd is, en hebben hiervoor een actie gestart.  

Wij hebben alle voor ons bekende schoolreizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer ten oosten van de kerk een 

protestbrief laten tekenen om gezamenlijk een protest bij zowel Qbuzz als het OV buro neer te leggen om de ochtendbussen wat 

later te laten rijden en op extra tijdstippen. 

20 Mensen hebben de protest brief getekend en het OV buro en Qbuzz hebben toegezegd dat er een aanpassing komt. Binnenkort 

horen wij welke aanpassing dit is. 

Wordt vervolgd! 

In het dorp is Betsy de Jonge een aktie gestart om lijn 26 niet meer via Zwartemeer te laten rijden maar zoals voorheen gewoon 

via Emmen-Klazienaveen-Weiteveen- Nieuw Schoonebeek  om zo de reistijd te verkorten. Wij zijn benieuwd hoe dit zal aflopen. 

Namens de protestgroep:  Marjolein Harbers en Miriam Juurlink 

 

Bekels Erf 
 

Na jaren van rekenen en tekenen om een financieel sluitend en ruimtelijk mooi uitbreidingsplan te kunnen realiseren is het 

dan eindelijk zover.  

Eind 2009 is een start gemaakt met het zogenaamde bouwrijpmaken van het uitbreidingsplan Bekel's Erf.  

Vrij kort daarna bracht koning winter ons land een bezoek en op het moment dat dit geschreven wordt (22 februari) is net de dooi 

pas ingevallen. Vanaf half december tot op dit moment heeft het werk noodgedwongen stil gelegen vanwege de sneeuw en de 

vorst. 

Dit heeft de gemeente er niet van weerhouden om op dinsdagavond 2 februari een langverwachte kaveluitgifteavond te houden in 

de Zwarte Racker. Tegen de tijd dat de kavelkopers hun bouwvergunning hebben zal het plan bouwrijp zijn, zo is de 

verwachting.  

Behoudens de mensen die bij de gemeente stonden ingeschreven voor een kavel waren ook de nodige andere belangstellenden 

aanwezig op deze avond.  

Hoewel het niet gebruikelijk is dit toe te staan is in dit geval besloten dit wel te doen. Nieuw Schoonebeek is een klein dorp met 

niet zoveel inwoners waar iedereen zich erg betrokken voelt bij alles wat er in het dorp gebeurt. 

Uiteindelijk zijn op de avond 6 kavels uitgegeven van de 29 te verkopen kavels. Eén kavel was al voor de uitgifteavond aan de 

familie Bekel uitgegeven, aangezien zij het recht van eerste keuze hadden bedongen toen jaren geleden de gemeente de grond 

van de familie Bekel heeft gekocht. 

Op het moment van dit schrijven zijn er nog 22 kavels te koop en een ieder die belangstelling heeft voor een kavel kan informatie 

verkrijgen via de gemeentelijk internetsite www.emmen.nl . Op de homepage klikt u op de link 'leven in Emmen', vervolgens 

voor de link 'Wonen' waar u na nog een muisklik kunt zien waar in de gemeente kavels te koop worden aangeboden. Natuurlijk 

kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociaal Economische Ontwikkeling (SEO) van de gemeente Emmen. 

Het telefoonnummer is 0591 - 685 478 

 

 



   

Simply the best… 
 
Zo… wij zijn eruit! Wij hebben een thema en daar zijn we nu allemaal van overtuigd  (allemaal?)…. maar we gaan ervoor! 

Zoals voorheen, eenmaal een goed voorstel en we zijn met meerderheid vóór, dan wordt er niet meer gediscussieerd over een 

thema. Natuurlijk wel over de uitvoering maar altijd in goede harmonie. Onenigheid hebben we ook, maar meestal is het omdat 

er geen bier in de koelkast is gezet, of omdat de lege flessen niet opgeruimd zijn…….  Deze week maar eens even kijken hoe de 

wagen erbij staat. En oh, wat een geluk dat het bestuur de wijsheid terug kreeg om het volksfeest weer traditiegetrouw op vrijdag 

t/m zondag te houden. Het volksfeest  (vroeger ook wel wagenfeest genoemd)  is een Nieuw-Schoonebeekse traditie en dat moet 

in ere blijven. Dus ook altijd ons inziens geopend worden door Herauten te paard met toeters en in witte overalls, die je wakker 

maken.  

En nu begint het te leven in vergaderingen op het dorp en als je je oor te luister legt, hoor je links en rechts hoe intensief men al 

weer bezig is. ”We hebben gehoord dat die en die wat gekocht hebben van de carnaval” ….. ”lekker makkelijk puh” …of „t waar 

is? Onenigheid over de kosten, onenigheid over het thema, onenigheid over betrokkenheid voor wat betreft de 

werkzaamheden… Het schijnt er bij sommige groepen bij te horen, maar het bederft vaak de voorpret. Zonde van de tijd en 

energie, beetje geven en nemen, gewoon duidelijke afspraken maken en gaan! De mogelijkheid om solo wat te maken of met z‟n 

tweeën, drieën of vijven, is er ook ….. je hoort dan wel eens; “we weten nog niet of we meedoen” …waaaat niet?! Ga toch met 

die of die iets leuks uitbeelden en meedoen, je wilt er toch bijhoren? Je zag het toch aan die 2 zwagers in 2005 met hun mr. Bean 

uitvoering, een toppertje toch? Een leuke anekdote uit het jaar 1965 schiet me te binnen. Toen de feesttent aan de Molenaarslaan 

stond waar nu de bejaardenwoningen staan. Jan, de oudste van boer Heijnen, die er met de boerderij vlak bij woonde, was in 

militaire dienst en had natuurlijk geen zin om daar in HET weekend op appél te verschijnen. Hij melde zich ziek. Plots 

verscheen er in het weekend een militaire jeep bij de boerderij, en Jan werd ijlings gewaarschuwd! Achter het zwienhok langs en 

zo rolderdebolder de slaapkamer in en onder de dekens. De dienstdoende MP-ers dronken nog een kopje thee en gaven het 

advies het bed te houden, gezien het zweten wat ie deed…. het advies werd dankend aangenomen. En zo hebben velen een 

aparte herinnering aan het feest. De één verliest een bankpasje achter de tent en de ander vind er ééntje… 

Je zult dit jaar ook weer zien hoe  

inventief de buurten weer zijn om  

op zaterdagmiddag voor de dag te 

komen. Grote loopgroepen met thema  

en volledig uitgedost. Jammer dat ze  

maar zo‟n klein stukkie lopen ……. 

 

De succes formule: 1 man aan het werk,  

en de rest in overleg over hoe ‘t moet …… 

Sterk spul he                

Hej ’t al heurd… 

dat de door Bennie Buter en Jo Heijnen gefokte tuigpaardhengst 

Chandini HB Nederlands Kampioen is geworden! Toen bekend 

werd dat Chandini kampioen werd hebben Bennie en ik elkaar 

aangekeken met tranen in de ogen. Het voelde als het winnen van 

de Elfstedentocht”, vertelde Jo lachend in een interview in de 

paardenkrant. Bennie en Jo zijn „enorm trots‟ op de prestatie van 

de opvallende blonde vos die als hij de verrichtingstest goed aflegt 

ook nog goedgekeurd is voor de dekdienst! “Dit is echt een 

geweldige droom.” 

Bennie Buter en Jo Heijnen zijn al jaren heel goede vrienden. Ze 

delen de liefde voor het Nederlandse tuigpaard. “Bennie en ik 

gingen altijd samen naar concoursen kijken en met hem kocht ik 

tien jaar geleden mijn eerste merrie, Landini,zij  is de moeder van 

Chandini (v. Wodka HBC). Wat ook wel bijzonder is dat de vader 

van Chandini ook in de stal bij Bennie Buter is geboren,Wodka 

HBC is namelijk gefokt door de familie Scholten die in de rubriek 

“Groeten uit” staan. Bennie was toen ivm de verhuizing naar 

Denemarken de oppas voor de paarden van Jos en Evelien. 

Chandini is niet zomaar een kampioen,als veulen heeft hij ook al 

het “Wilhelmus” voor hem horen klinken , toen schreef hij ook al 

het nationale kampioenschap op zijn naam. 

 

 

 

 

Garageverkoop 2010 
 

Na de grandioze dag van 2009 kunnen de 

deelnemers zich weer opgeven voor de 

garageverkoop van dit jaar. Dit kan van 1 mei t/m 28 

mei bij Ans Heller: 850860 of Herman Homan: 

0629552122 of even een briefje deponeren in de bus 

bij de Koele 2.  

De garageverkoop is dit jaar op 21 augustus.  

 

Groet Ans en Herman 

Paasvuur 2010 (4 april vanaf 18 uur.) 

 

Dit jaar is het paasvuur op het land tegenover 

Europaweg 177. U kunt al uw snoeihout weer 

brengen.  

Het terrein is vanaf 18 uur open. De welpen zullen 

het paasvuur weer aansteken dit jaar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huisje Weltevree. 

 

Wie zijn jullie? 
Wij zijn Harry Koop, Gertrud Grönniger en Esmee en 

wonen in de Carboonlaan. 

We wonen graag in Nieuw Schoonebeek. De 

saamhorigheid van het dorp is sterk en we zijn blij met 

de familie in de buurt. 

  

Wie werkt waar? 
We zijn beiden gestopt met werken en doen samen de 

verzorging van Esmee. 

  

Hoe lang wonen jullie hier al? 
Harry is geboren en getogen in Nieuw Schoonebeek, 

Gertrud komt uit Twist en woont sinds 1993 in Nieuw 

Schoonebeek. Esmee is een meisje van 9 jaar en 

woont sinds 7 jaar bij ons. 

  

Wat doen jullie in je vrije tijd? 
Esmee vindt het gezellig als er andere kinderen 

komen, daarom spelen en logeren hier vaak kinderen. 

We krijgen veel ondersteuning van Marijke Herbers. 

Marijke helpt met boodschappen doen en andere 

huishoudelijke taken. 

In het weekend gaan we zwemmen in Klazienaveen, 

daar is een mooi aangepast zwembad. 

De hobby's van Esmee zijn; TV kijken en op haar 

laptop werken. Esmee kan haar naam schrijven en 

heeft veel plezier in voorlezen. 

Gertrud doet (veel) vrijwilligerswerk en zit in de 

cliëntenraad van de dagopvang van Esmee. 

Harry gaat twee keer per week naar de fitness en houdt 

van biljarten. 

  

Welke gebeurtenis heeft veel indruk op jullie 

gemaakt? 
De periode in 2001 waarin we de prognose van Esmee 

te horen kregen. Zij heeft als baby 2 keer een flinke 

hersenbloeding gehad en zal altijd ernstig gehandicapt 

blijven. 

Gelukkig ontwikkelt ze zich beter dan is voorspeld. 

Esmee is opgewekt en zit lekker in haar vel. 

 

Wat willen jullie nog gezegd hebben? 
Een positieve instelling helpt veel. Als men elkaar 

steunt, dan kan men veel aan. 

Op zoek naar. 

  

De Koersbal  club  dreigt door natuurlijk verloop en 

gebrek aan nieuwe leden te verdwijnen uit ons dorp. Wie 

komt ons versterken!!! We spelen op woensdagmiddag 

van 2 uur tot 4 uur. Kom gerust een keer kijken of een 

middag mee spelen. Onze club bestaat al sinds 1989. Het 

is altijd heel gezellig en het is een actieve bezigheid. We 

heten u van harte welkom op een woensdagmiddag in de 

Zwarte Racker. 

  

 De Koersbalclub.       

 

Activiteitenkalender: 

 

27 maart  Tienerwerk: Instuif (opg. zwemmen) 

4 april           Paasvuur vanaf 18 uur 

10 april         Tienerwerk Zwemmen Dalen 

10 april  Rumah Pemuda: Ja dat zal! 

13 april          Dorpsbelangen (besloten) 

15 april          14.00 uur Modeshow in dagcentrum 

21 april  KVV: Het hooge erf 

24 april  Tienerwerk Instuif 

8 mei  Tienerwerk instuif (opg. paardrijden) 

11 mei           Dorpsbelangen 20.00 uur Dorpshoeve 

19 mei  KVV: Alles over Gambia 

22 mei  Tienerwerk paardrijden 

5 juni  Tienerwerk instuif 

5 juni  12 apostelen toernooi 

16 juni  KVV: dagje uit 

23, 24 en   Volksfeest 

25 juli 

7 t/m 14 aug      Zomerkamp Verkenners 

6 t/m 14 aug      Zomerkamp Verrow‟s  

21 aug  Garage verkoop 

Volksfeest 2010 

 

Verhuur van geluidsets voor de praalwagens.  

Vanaf 3,5 KW.  

Voor meer informatie: 0651174063 

Hans Katuin (KPS) 

De volgende uitgave staat geheel in het teken van het 

volksfeest, dus heeft u hierover een nieuwtje of artikeltje 

voor Hej ‟t al heurd? Stuur dan een email naar: 

hejtalheurd@live.nl. Of doe het in de bus bij Slim of de 

bibliotheek, doe dit wel voor 8 mei 2010! 

Hallo allemaal. Er zijn in Nieuw-Schoonebeek een 

heleboel mensen met een hobby. Het lijkt mij een leuk 

idee om een kunst en hobby beurs voor en door 

Nieuw-Schoonebekers te organiseren. 

Het gaat om hobby's in de breedste zin van het woord, 

dus van bloemen stekken tot schilderen, van honing 

maken tot borduren etc. Heb je zin om hieraan mee te 

doen neem dan contact op met Jeannette Büter 

Europaweg 142 7766 AP Nieuw-Schoonebeek tel. 

0524-542026 of via hans.scherpen@orange.nl 

 

Te Koop: 

Verf voor straatversiering of wagen, diverse kleuren. 

6 euro per blik van 3/4 liter 

Gerard Husen 06-12158390(na 17.00 uur) 

   

Met vriendelijke groet, 

Gerard Husen 

 

Voor de dames van dagopvang De Beek: 

Hartelijk dank voor de fijne opvang, elke week weer. 

Meneer Boer, uit Schoonebeek. 

mailto:hejtalheurd@live.nl
mailto:hans.scherpen@orange.nl

