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Sinterklaasfeest in de Dorpshoeve
Net als voorgaande jaren heeft de Speeltuinvereniging Sinterklaas gevraagd om een
bezoekje te brengen aan de Nieuw-Schoonebeek. Vrijdag 20 november was het dan
zover…
De kindertjes zaten gespannen te wachten op Sinterklaas en zijn Pieten. Maar toen
DJ Arie de televisie aan zette kwamen Sinterklaas en zijn Pieten in beeld. Ze stapten
net uit de trein in Coevorden. Maar doordat in Coevorden alles is veranderd waren ze
even in de war. Maar gelukkig kwamen ze meneer Gustin tegen die net zijn dagelijkse
avondwandelingetje maakte. Hij legde uit welke kant ze op moesten. In Schoonebeek
aangekomen toch maar even navragen of ze op de goede weg waren. Zwarte Piet
belde aan bij een huis en wie deed open… Juf Alinda! Gelukkig weet zij wel waar
de Dorpshoeve is en was het nu niet meer zo ver. Nog even tijd om te dansen op de
muziek van DJ Arie. Maar toen hij nogmaals het beeld aan deed om te kijken waar de
Sint zou zijn zagen we de kerktoren en dus waren ze in de buurt! We hebben met z’n
allen heel hard gezongen “ Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht” totdat ze er
eindelijk waren, Sinterklaas met 4 zwarte Pieten!
Wat een feest! Er is veel gedanst en gezongen en Sinterklaas heeft leuke knutselwerkjes gekregen. Ook ging de aandacht nog even naar Melissa Striper. Zij heeft de meeste
loten verkocht van de Grote Clubactie en kreeg daarom een presentje. Aan het eind
kregen alle kinderen nog een mooie zak snoep met daarin een lichtgevende wegschiet
heli.
Het was weer een super leuk kinderfeest waarbij de ouders de kinderen konden brengen of op de gang een kopje koffie of thee konden drinken. Heel fijn dat de meeste
ouders aan deze oproep gehoor hebben gegeven zodat de kinderen alle aandacht
konden krijgen en lekker de ruimte hadden!
Iedereen die geholpen heeft, bedankt!
Speeltuinvereniging ‘t Centrum
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Ons Cecilia koor.
Ons koor kent een lange geschiedenis. Aanvankelijk was
het (vanaf ongeveer 1867) alleen een mannenkoor. In
1949 kwam daar verandering in. Met kerstmis kwam er
een kinderkoor bij voor de sopranen. Aan het koor werd
toen ook een aantal dames met altstemmen toegevoegd
die ook nu nog bij ons koor zijn. Dit alles onder de muzikale leiding van meester Renardus. In 1967 werd het
dameskoor opgericht.
In 1978 kwam er een nieuwe dirigent bij het koor, de heer
Hans Ölmann, die tot de dag van vandaag tot volle tevredenheid ons koor begeleid. In het begin zongen de koren
ieder apart. De mannen zongen meestal in het latijn en
de dames meer in het Nederlands. Vanaf die tijd gingen
de beide koren ook repeteren met vierstemmige liederen
en missen. Dit was ook de aanleiding om beide koren
samen te voegen tot één gemengd koor; Sint Cecilia. Dit
was in 1992.
Door de de jaren heen zijn er leden die door verschillende omstandigheden ons koor hebben verlaten. Gelukkig
zijn er ook weer nieuwe leden het koor komen versterken. Meerdere leden hebben een lange staat van dienst.
De nestor van het koor is Herman Assen, die al 65 jaar
koorlid is. Daarnaast zijn er ook zes dames die al 48 jaar
aan ons koor zijn verbonden. Momenteel hebben we bij
de heren elf zangers en bij de dames negentien zangers.
We repeteren altijd op donderdagavond van 7.30 tot
21.00 uur. Als er mensen zijn die ons koor willen komen
versterken zijn ze van harte welkom. Het zou jammer zijn
als een koor met zo’n lange staat van dienst zou verdwijnen.
Kom rustig een keer vrijblijvend op onze repetitie op donderdagavond en proef de sfeer!

Struinend over kale velden
Het land ligt vredig en voldaan
De boer heeft zijn oogst weer binnen
Voldoende voor langzaamaan
Wandelend door het veen
Waar ik aan de wet voldoe
Ooit waren er hier helemaal geen paden
Kon ik echt overal naar toe

De winter vormt berusting
We kijken eventjes terug
We beseffen weer eens een keertje
De tijd gaat veel te vlug

Volksfeest is alweer voorbij
Wat hebben wij gefeest
Je hebt weldegelijk iets gemist
Wanneer je er niet bent geweest

Decembermaand bijna Nieuwjaar
2015 kan de boeken in
We starten het komende jaar
Met voorspoed, geluk en goede zin!
35 jaar op Volleybal
Op maandag 17 augustus hebben we Elly de Jonge
verrast met een verkleed volleybal en een bos bloemen
omdat ze al 35 jaar op volleybal zit.
Na afloop hebben we het nog even gevierd met een
hapje en een drankje

Dorpshoeve
Zoals u wellicht weet heeft dagopvang “de Beek” in juli dit jaar hun nieuwbouwplannen aan Dorpsbelangen en gebruikers van de Dorpshoeve gepresenteerd. Het lag in de bedoeling om op de plek van de Dorpshoeve een woon- zorgcomplex te bouwen van in totaal 16 appartementen. Over de plannen is contact geweest met de gemeente Emmen
en deze stond positief tegenover het initiatief. De wethouder gaf aan dat een dergelijke voorziening voor het dorp een
toegevoegde waarde heeft maar dat er nog gebruikers zijn van de Dorpshoeve waarmee gesproken moest worden.
Aan de tiener- en jeugdsoos is gevraagd of er voor hen mogelijk een andere locatie in het dorp gevonden kon worden
en of ze zich hiervoor wilden inzetten. Zowel de gemeente als meerdere verenigingen in het dorp hebben zich constructief opgesteld om een goed alternatief te vinden. De afgelopen maanden is hier druk aan gewerkt.
Er is gezegd dat er niemand uit de Dorpshoeve wordt gezet en dat de huur ook niet éénzijdig wordt opgezegd.
Dorpsbelangen heeft vervolgens een bijeenkomst belegd met meerdere verenigingen uit het dorp om te kijken of er
samengewerkt kon worden in de zoektocht naar een ander onderkomen. Voorwaarde van de soos was wel dat alle
huidige voorzieningen inclusief een buitenruimte voor evenementen ook op een andere locatie aanwezig moesten zijn
en dat het programma en evenementen gewoon door moeten gaan tijdens de zoektocht naar een andere locatie.
Vanwege de te verwachten krimp en de leefbaarheid in het dorp is gezocht naar een duurzame oplossing die voldoet
aan bepaalde eisen en jaren mee kan. Echter stond er vanwege de bouwplannen van “de Beek” wel druk op het
proces om te komen tot een alternatieve locatie. “de Beek” heeft aangegeven medio 2016 te willen beginnen met de
bouw van de appartementen. Meerdere opties zijn genoemd, onderzocht en bekeken, maar uiteindelijk is de conclusie
geweest dat het niet haalbaar blijkt om binnen de gestelde termijn een andere geschikte locatie te vinden. Dagopvang
“de Beek” had voorkeur voor de locatie Dorpshoeve maar heeft gezegd een alternatief achter de hand te hebben. Dit
wordt nu verder onderzocht.
Bij een eventueel vertrek van de dagopvang komt de exploitatie van de Dorpshoeve onder druk te staan. Hiervan zijn
alle partijen zich bewust. Voor de leefbaarheid in het dorp is samenwerking met andere partijen van groot belang.
De gedachte leeft om als beheers commissie, en verenigingen in het algemeen, na te denken hoe vrijkomende- en
leegstaande ruimtes in de Dorpshoeve opnieuw kunnen worden ingevuld. Hierdoor stijgt de bezettingsgraad en heeft
de Dorpshoeve op termijn hopelijk weer een vitaal en gezonde toekomst.
Rudy Schuring, Gebiedscoördinator de Blokken
Even voorstellen…….
Mijn naam is Rudy Schuring, werkzaam bij Emmen Revisited, en
vanaf 1 januari 2015 gebiedscoördinator in het gebied “de Blokken”
waartoe Nieuw Schoonebeek ook behoort.
Ik zet me samen met Dorpsbelangen, de gemeente Emmen, Buurtsupport, bewoners en verenigingen enz. in om de leefbaarheid in het
dorp op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Verder werk ik nauw samen met Dorpsbelangen en bewoners om
verbeterpunten en initiatieven op te pakken en geven we kansen en
ontwikkelingen een duwtje in de rug.
In de afgelopen maanden ben ik o.a. betrokken geweest bij het voeren van gesprekken rond de nieuwbouwplannen van dagopvang “de
Beek” en het zoeken van een alternatieve locatie voor de soos.
Ook proberen we samen met Dorpsbelangen klachten met betrekking
tot onderhoud in het openbaar gebied op te lossen.
Voor een goed resultaat is samenwerking met meerdere partners een
absolute voorwaarde. Mijn drijfveer is te laten zien dat samenwerking
leidt tot zichtbare verbeteringen als het gaat om leefbaarheid in een
dorp. Voor vragen mag u me altijd mailen. r.schuring@emmen.nl
met vriendelijke groet, Rudy Schuring

De concessiepaal van de NAM
Wie in het Bargerveen het fietspad langs de rijksgrens volgt, komt daar een aantal sterk verwaarloosde grenspalen
tegen die dringend restauratie behoeven maar waar vooralsnog geen gelden voor beschikbaar zijn.
Maar tussen die palen staat één paal met een afwijkende vorm, en ook afwijkende inscripties.
Die inscripties luiden: CGS, NAM, V. Daaruit valt al af te leiden dat het hier geen paal betreft die de rijksgrens met
Duitsland markeert. Maar waarom staat die paal daar dan ?
Daarvoor moeten we terug in de geschiedenis.
In 1948 kreeg de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM toestemming om in een gebied in Zuid Oost Drenthe en
Overijssel aardolie en gas te winnen. Een concessie die in 1950 nog werd uitgebreid tot zelfs iets voorbij Steenwijk.
Deze zogenaamde concessie was van toepassing op een op kaarten heel nauwkeurig omschreven gebied.
Maar ook in het veld werd dit concessiegebied goed zichtbaar gemaakt door op
alle hoekpunten van het gebied palen te plaatsen, zogenaamde concessiepalen.
In het binnenland waren dat betrekkelijk bescheiden paaltjes, zoals die nu nog te
vinden zijn bijvoorbeeld in Nieuwlande en ten zuiden van Hoogeveen. Maar daar
waar het concessiegebied reikte tot aan de rijksgrens met Duitsland werden zeer
forse palen op de hoekpunten geplaatst. Dat was het geval ten zuiden van Coevorden, en in het Bargerveen. Deze palen kregen naast de letters NAM ook de
inscriptie CGS, waarmee verwezen werd naar de officiële naam van het concessiegebied, namelijk Concessie Gebied Schoonebeek. Daarnaast kregen de palen
nog een oplopende letter van het alfabet mee. Zo kreeg de paal op de rijksgrens
bij Coevorden de letter S , en de paal in het Bargerveen de letter V.
Deze paal in het Bargerveen is in 2014 omgevallen doordat de ijzeren grondpalen doorgeroest waren. Van verschillende kanten zowel uit Nederland als Duitsland werd de NAM daarop geattendeerd. Voor de Historische Vereniging NeiSchoonebeek was dat aanleiding om actie te ondernemen. André Lambers uit
Nieuw-Schoonebeek benutte zijn contacten met de NAM, met Staatsbosbeheer
en met de gemeente Twist om de paal te laten herplaatsen en van een steviger
fundament te voorzien. Maar er gebeurde meer: naast de paal werd een informatiebord geplaatst, dat op 16 oktober 2015 onthuld werd door burgemeester Ernst
Schmitz van de gemeente Twist in aanwezigheid van Marten Lambers en Hilly de
Weerd van de NAM, die alle kosten van herplaatsing en informatiebord voor haar
rekening had genomen, waarvoor hulde.
Deze paal zal nu worden opgenomen in de fraaie folder van de grenspalenfietsroute die vorig jaar is uitgegeven door het Internationaler Naturpark Bourtanger
Moor-Bargerveen.
Wie de herplaatste concessiepaal goed bekijkt zal opmerken dat de fundering
van deze paal meer dan een meter uitsteekt boven het maaiveld, zoals dat met
de oude paal overigens ook al het geval was. Dat is geen vergissing. Bij de eerste plaatsing van de paal, in 1948, lag het maaiveld aanzienlijk hoger, en lag de
hele fundering dus onder het maaiveld. Daarmee wordt goed zichtbaar hoe door
ontwatering ten behoeve van de landbouw en vervening het maaiveld is gezakt.
Staatsbosbeheer heeft gelukkig inmiddels vele maatregelen genomen om het
gebied weer verder te vernatten en gaat daar in de komende tijd ook nog verder
mee.
Veel van de oorspronkelijk door de NAM geplaatste concessiepalen zijn inmiddels verdwenen. Des te belangrijker is het dat de NAM er, mede dankzij de
inspanningen van de historische Vereniging Nei-Schoonebeek voor heeft willen
zorgen dat hier een stuk belangrijke geschiedenis van Zuid-Oost Drenthe voor de
toekomst zichtbaar blijft.
Het is te hopen dat voor de grenspalen in het Bargerveen die de rijksgrens met
Duitsland markeren ook gelden beschikbaar komen voor een broodnodige restauratie.
Namens de Historische vereniging Nei-Schoonebeek

Onze Drent
Wij zijn sinds 2009 in het bezit van een Drentsche Patrijs hond, genaamd Quinto. Onze vorige hond is overleden en
we misten toch een hond hier rond het huis. Mariet was beetje aan het rond kijken op internet en kwam terecht bij kennel “van ‘t Suydevelt” in 2e Exloermond. Op de site kon je live mee kijken naar een pas geboren nest jonge Drentsche
Patrijs hondjes. Hierbij viel eentje specifiek op bij Mariet, deze was zo lief voor zijn moeder en was zeer aanhankelijk,
met hele mooie bruine witte aftekeningen ( een Drent is altijd bruin Wit ) Ze belde me op het werk en zei kijk eens
even op de site “van ‘t Suydevelt “ ze hebben daar hele mooie hondjes.
Nou we waren gelijk helemaal om, en hebben Fam Hoeksema de eigenaar van deze kennel gebeld of er een hondje
vrij was van het nest wat we op de site zagen. En dit was inderdaad het geval. Nu zouden we graag een teef willen,
maar die waren allen al verzegd. Op aandringen van de Fam Hoeksema hebben we toen besloten om toch maar
een reu te nemen. Nu wil het toeval dat het hondje wat Mariet op de site zag ook een reu was, dus deze had onze
voorkeur. Echter zo werkt het niet bij gerenommeerde fokkers. Deze bepalen na een soort intake gesprek welke
hond geschikt is voor welk gezin. Na veel aandringen van onze kant kregen we toch “ onze Quinto van ‘t Suydevelt.
Hij groeide hier op als een geweldige hond: gezeglijk en erg lief. We zijn na een paar maand begonnen met hem op
de puppy cursus in Emmen te gaan, waar hij dominant maar nooit vervelend was. Na deze cursus zijn we naar de
Jachthonden training gegaan bij JTG in Emmen. Dat was helemaal ons ding en Quinto ook, hij kon zich uitleven in
de bossen en in en door het water. Quinto groeide op als een machtige Drent en viel op door zijn zachte karakter en
prachtige bouw en uitstraling. De fokker stond erg verbaasd en verheugd te kijken toe we daar terug kwamen na 3/4
jaar. Hij praatte ons om, om een keer naar een show te gaan. Toen Quinto net een jaar was zijn we voor het eerst
naar een show gegaan. Dit was de Martini Show in Groningen. Onwetend en zonder show ervaring rolden we zo door
en werden Kampioen van alle Drenthen die daar waren. Ja dit was het begin van veel shows die we samen hebben
gelopen. Op al de shows kreeg Quinto een U ( uitmuntend) en menige show werd hij kampioen. Als je kampioen in
een klasse wordt krijg je een kampioenspunt. Na 5 punten word je nederlands kampioen. Deze titel houd je levenslang. En dat heeft Quinto ook gehaald en is Nederlands kampioen.
Ditzelfde hebben wij ook in Duitsland gedaan, en ook daar werd hij iedere keer beloond. Daar zijn we dus duits kampioen geworden. In de tussen tijd werd Quinto ingezet als goedgekeurde dek-reu en heeft voor veel nakomelingen
gezorgd (76!). Velen van deze honden zien we op shows terug en doen het bijzonder goed en een aantal is inmiddels
ook Nederlands kampioen. Er werd ons aangeraden om naast Quinto een 2e Drent te nemen, na heel wat overwegingen en kijken hebben we besloten om een jonge reu te nemen van Quinto. Dat is Speyk geworden, die nu 2 jaar
bij ons thuis rond rent. Een heerlijke drukke gezeglijke reu die dezelfde lieve karakteristieke eigenschappen heeft van
Quinto. Ook met hem hebben we dezelfde cursussen gevolgd en zijn nog bezig met de jachthonden training. We hebben ook al een aantal shows met heel goed gevolg gelopen, kampioen in Groningen en Utrecht in zijn klasse. Tijdens
onze onderlinge show van de “ Drentsche Patrijshonden Club Nederland” afgelopen zomer in Lochem werd “ Us
Speyk van ‘t Suydevelt “ algeheel kampioen van alle 76 Drenten die daar aanwezig waren. Een geweldige eer, waar
we verschrikkelijk blij mee zijn. Dus ook Speyk is een geweldige Drent met een schitterende uitmuntende bouw. Hij is
dus lief, aanhankelijk en verschrikkelijk trouw. Ze lopen hier altijd los rond het huis en gaan beslist nooit van het erf,
ze zijn waaks maar goudeerlijk. Bij de Drentsche Patrijshonden club wordt gezegd “ eens een Drent altijd een Drent “
en dit is ook voor ons het geval. Als je ruimte rond het huis hebt en je hebt tijd om regelmatig met je hond uit te gaan
dan kan ik de Drent sterk aanbevelen “ wat een prachtige honden.” Mocht je inlichtingen willen kom dan gerust even
voorbij.
Bennie Buter Europaweg 159

Kinderen rond de kribbe “Een uur gezellig
samen zijn met kinderen en hun familie“
Zoals ieder jaar zal ook dit jaar weer voor de jongste
kinderen het “kinderen rond de kribbe” georganiseerd
worden in de kerk te Nieuw-Schoonebeek. Op eerste
kerstdag zijn alle kinderen en hun familie van 14:30 tot
15:30 uitgenodigd om deel te nemen aan een leuk kerstprogramma. Deze keer hebben we instrumentale muziek,
een kerstmysterie die we samen gaan oplossen, we gaan
genieten van de levende kerststal en het kerstverhaal.
Tot ziens op 25 december! Warme groet,
Het kinderen rond de Kribbe team

De Dijk komt naar Nieuw Schoonebeek!
Het bestuur van Rumah Live wil graag het laatste nieuwtje vers van de pers met u delen. We kunnen jullie na
enkele lange vergaderingen eindelijk meedelen dat we de
Nederlandse band “De Dijk” hebben geboekt.
Voor de mensen die De Dijk niet of nauwelijks kennen
staat hieronder een kleine omschrijving van de band.
“De Dijk is een Nederlandse band uit Amsterdam, die al
sinds begin jaren ´80 Nederlandse popmuziek maakt.
Hun stijl is te omschrijven als een mix van soul, blues en
rock”.

40 jaar organist bij Carmina Burana.
Koorleden en dirigenten komen en gaan, maar met Gerrit
Vriesema blijft Carmina Burana bestaan. Gerrit speelt al
40 jaar bij het koor en daarom werden hij en Anneke blij
verrast met een gezellige avond, waarin Gerrit uiteraard
toegezongen werd , cadeautjes uit mocht pakken en een
prachtig boeket namens het kerkbestuur mocht
ontvangen. Wij zijn blij met hem en we hopen dat hij ons
nog lang zal begeleiden.
Spandoek dorpshoeve
In hej’t al heurd van september hebben wij een oproep gedaan voor een blijvende spreuk over Nieuw Schoonebeek.

Als voorprogramma hebben we de jonge popgroep Razz
vastgelegd (een opkomende topper met invloeden van
Kensington en Coldplay). Deze Duitse toppers zijn gewoon onze buren nota bene, want ze komen uit Schöningsdorf. Kijk maar eens op www.razz-music.com voor
meer info.
Voor de zondag hebben we weer ons vertrouwde draaiboek uit het stof gehaald. Want wat goed is moet je goed
laten.Ook hier meer over in de volgende editie.
Zorg er in ieder geval voor dat u dit weekend niet mist en
zet 25 & 26 juni 2016 alvast vast in uw agenda!
Actuele informatie wordt via onze nieuwe website www.
rumahlive.nl, Twitter en Facebook gedeeld.
Alvast een goed uiteinde gewenst en tot volgend jaar.
Bestuur Rumah Live
Oudejaarswandeling in het Bargerveen

We hebben met een zeer deskundige jury het aantal inzendingen beoordeeld , en er zijn 4 spreuken uit gekomen: Het jaar afsluiten met een mooie wandeling in het Bargerveen o.l.v. een gids. Dat kan op dinsdagmiddag 29
december a.s. om 13.00 uur vanaf het Veenloopcentrum.
“Gelukkig Nieuw Schoonebeek”
Eerst een kopje koffie of thee en dan een wandeling
van ongeveer 2,5 uur in het prachtige natuurgebied Het
“Nieuw Schoonebeek Grenzeloos Leuk”
Bargerveen. Onderweg wordt er door de gidsen uitleg
gegeven over het gebied en krijgt u nog iets lekkers
“Nieuw Schoonebeek Altijd in beweging”
aangeboden. Na afloop gezellig oliebollen eten in het
Veenloopcentrum.
“Nieuw Schoonebeek Grenzeloos Genieten”
We gaan een leuk ontwerp maken en gaan die plaatsen
op een spandoek boven het perkje voor de Dorpshoeve.

Lijkt u dit wat dan kunt u zich aanmelden via tel.nr. 0524
541458 of via e-mail: info@veenloopcentrum.nl.

st. Volksfeest Nieuw Schoonebeek

De prijs voor dit alles is € 9,--. Voor kinderen t/m 12 jaar
€ 5,--.

Bedrijf van deze maand:
Loonbedrijf Heijnen
Het bedrijf is in 1945 opgericht door Egbertus Heijnen, getrouwd met Anna Maria Rozeman. De familie was trots wanneer Bertus (beter bekend als Dörskerbats) met al het
materieel op pad ging. Het was een mooi gezicht; de trekker (een blauwe Reiger), dan
de dorsmachine, de Jakops pers en dan nog de pakwagen; een totale lengte van 30
meter. En het personeel, 6 man sterk, er op de fiets achteraan.
De kinderen werden, onder het motto “wij doen veel” vroeg bij het bedrijf betrokken.Al
in 1969 kwam Gert op de loonlijst, Jo volgde in 1978 en Harrie in 1979.
De eerste graafmachine werd in 1972 aangeschaft en vanaf dat moment werden er
grond- en cultuurtechnische werken uitgevoerd. Op 30 maart 1998 namen de 3 broers
het bedrijf over. Met de NAM als belangrijke opdrachtgever werkte men voor 85% voor
de gemeente Schoonebeek. Maar door het stopzetten van de olieproductie moest er
gezocht worden naar andere inkomsten en dat werd gevonden in de gaswinning/ pijpleidingen graven. Het bedrijf is VCA gekeurd en beschikt over goed opgeleid en ervaren personeel. Het bedrijf ontwikkelde zich door heel Nederland en deels in Duitsland
tot een onderneming met een aantal specialismen, o.a vernieuwde energiebronnen
(windenergie), weg- en waterbouw.
In 2015 werd het 75-jarig jubileum gevierd en kreeg het een nieuwe naam;Heijnen
Weg- en Waterbouw Loon- en Grondverzet B.V, verkort HWWLG B.V
Met dank en eerbied aan al onze werknemers en werkgevers in al die jaren.
Directie Heijnen
HWWLG B.V.
Het logo is dit keer gevonden
door Sander Herbers.

Schoonebeek 3 speelt topwedstrijd in JenS vesting
De local heroes van Schoonebeek 3 doen het goed in de zondag reserve 6e klasse. Zo goed dat we volop meedoen
in de strijd om het kampioenschap (koploper). Op zondagmorgen 29 november stond de topwedstrijd tegen Titan 3,
de runner-up, op het programma. Een dag na het kleintje volksfeest in de Zwarte Racker. Geen goed idee dus. Al snel
werd besloten om de wedstrijd te verplaatsen.
Jeroen Kuipers, gewaardeerd speler van de VVS 3 selectie, boorde zijn contacten bij de FC Emmen aan om daar
eens te informeren naar de mogelijkheid om te spelen in het stadion van de FC. Daar stond de directie van FC Emmen wel open voor. Onze technische staf zocht contact met Titan en zij hadden geen bezwaar tegen verplaatsen van
het duel naar de zaterdagavond. Langzaam maar zeker vielen de puzzelstukjes op hun plek. Het stadion werd besproken, een spelersbus gehuurd, koelboxen gevuld, scheidsrechter geregeld, spelershome van FC Emmen beschikbaar,
een wedstrijdbal aangeboden door de Zwarte Racker en last but not least een fitte selectie.
Zaterdag 28 november om 16.00 verzamelen bij sportpark de Gruinte. De spelersbus staat al te ronken van ongeduld,
om half zes moeten we aftrappen. Als ook de laatste speler om kwart over vier is gearriveerd kunnen we eindelijk
vertrekken. De sfeer is goed, de bus is maximaal gevuld met spelers, technische staf, F1 en F2 jeugd om ons het veld
op te begeleiden, en een aantal supporters. Zodra we Klazienaveen gepasseerd zijn zien we de stadionlampen in de
verte branden, de spanning stijgt.
In het stadion worden we ontvangen in het spelershome. Voor de spelers de hoogste tijd om zich om te kleden en
kennis te maken met de kunstgrasmat. Saillant detail, we hebben nog geen wedstrijd op kunstgras weten te winnen.
En dat terwijl technisch vaardige ploegen op kunstgras in het voordeel schijnen te zijn. Onverklaarbaar. De eerste
kennismaking met de “grasmat” valt niet tegen; ‘Beter as die rommel bie Hoogeveen.’ De warming up loopt ten einde,
stadionspeaker Peter Möhlman begint met het voorlezen van de namen van Titan 3, er klinkt een laf applausje vanaf
de tribune. Na de elftalfoto maken de spelers zich op om het veld te betreden.
Onder luid gejuich van de massaal meegereisde, voornamelijk
Schoonebeek gekleurde, supporters betreden beide elftallen
het veld. Ze worden daarbij geflankeerd door spelertjes van de
F1 en F2 van de VVS. Ook voor hen was dit een bijzondere ervaring. Tijdens het handen schudden op de middenstip worden
de namen van de VVS spelers voorgedragen door Peter Möhlman, ze worden met luid gejuich ontvangen vanaf de tribune.
Schattingen over het aantal supporters lopen uiteen van 300 tot
750. Feit is dat de hoofdtribune goed gevuld is.
Scheidsrechter Herman Wesseling uit Weiteveen fluit voor het
begin van de wedstrijd. We starten nerveus, het lijkt erop of
de spanning zich meester van ons heeft gemaakt. Er komen
kleine kansjes voor Titan. De eerste grote kans is echter voor
ons, Rob Anbergen schiet net over. In de 14e minuut mag Titan
een corner nemen, de bal wordt ingebracht op de punt van de 5
meter lijn, een speler van Titan ziet kans de bal met de punt van
zijn schoen te verlengen waarna de bal met een grote boog in
de verre bovenhoek verdwijnt.
Ondanks deze domper weten we ons vrij snel te herpakken
en voeren we de druk op het Titan doel op. De spanning is uit
het lijf en de contouren van het befaamde tikkie-takkie voetbal worden weer zichtbaar. Deze speelwijze is in het verleden
gekopieerd door Barcelona waarna zij er grote successen mee
behaalden. De oorsprong ligt echter in Zuid-Oost Drenthe en
inmiddels weet ook Titan dat er bij een correcte uitvoering weinig eer te behalen is voor de tegenstander. Wilfred Huser tekent
voor de 1-1. Even later legt Michel Tienstra aan voor een vrije
bal. Hij de krult de bal strak in de linkerbovenhoek waardoor de
krachtsverhouding op het veld ook op het scorebord tot uiting
komt. In de 31e minuut wordt de voorsprong verder uitgebouwd,
Jeffrey Bosch rondt een voorzet van Tienstra bekwaam af. Vlak
voor rust brengt Luiten van Titan de spanning nog enigszins
terug door een corner bij de tweede paal met het hoofd binnen
te knikken.

Vervolg van de vorige pagina...
In de rust drukt de technische staf ons op het hart vooral niet te verslappen en scherp aan de tweede helft te beginnen. Geen ruimte weggeven, er kort op zitten en desnoods met een overtreding laten weten dat we niet van plan zijn
de voorsprong uit handen te geven. Ondertussen kunnen de supporters zich opwarmen in het spelershome. Vanwege
de gure wind is dit nodig ook. Het spelershome blijkt aan de kleine kant voor de vele meegereisde fans. Een aantal
tifosi besluit het spelershome na de rust niet meer te verlaten, ze spekken de kas van FC Emmen. Een hartverwarmende geste.
Zoals verwacht gaat Titan de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. Met aardige combinaties proberen ze onze
verdediging te slechten. Ze krijgen drie schietkansen die alle drie door doelman Frank Pijpker gepakt worden. Al in de
50e minuut zien we kans de voorsprong uit te breiden. Titan maakt hands in het eigen strafschopgebeid en de terecht
toegekende penalty wordt benut door Wilfred Huser. In de 58e minuut weten we de voorsprong nog verder uit te bouwen.
Na goed combinatiespel en het ontwijken van de buitenspelval kan Michel Tienstra alleen op de doelman af. Hij zet
koelbloedig de 5-2 op het scorebord.
Titan voelt dat het nu heel lastig wordt en maakt het ons in het vervolg niet echt moeilijk meer. Via een rake vrije trap
komen ze nog op 5-3 maar het duel is allang beslist. Er is maar één ploeg die aanspraak mag maken op de overwinning en dat is Schoonebeek. Na wat laatste aanwijzingen van de technische staf (du most dien trainingspak uut doen
as du in t veld komst) mag ook de laatste wissel zijn speelminuten pakken.
Na het eindsignaal volgt de ontlading op het veld. We staan vier punten los! Bijna Herbstmeister! De toeschouwers
worden bedankt voor de steun en in de kleedkamer begint deel 1 van het feestje. Even later in het spelershome volgt
deel 2 en we sluiten af in de Zwarte Racker. Jeroen Kuipers en Technische staf VVS 3 bedankt voor het mede mogelijk maken van deze geweldige dag!

Volksfeest reünie
Zaterdag 28 november jl. werd in Cafe Restaurant Zwarte
Racker de Volksfeest reünie georganiseerd. Het bezoekersaantal viel wat tegen, maar dat mocht de pret niet drukken. Vanaf
16.00 uur werden herinneringen opgehaald middels het bekijken
van oude foto’s, filmfragmenten, krantenknipsels, kostuums,
notulen en vele andere attributen. Tussen al dit materiaal zat
onder andere bijgevoegd bericht van de Nederlandse Aardolie
Maatschappij uit het jaar 1965, waarbij men te kennen gaf de
in Nieuw Schoonebeek woonachtige werknemers geen vrijaf te
kunnen geven voor het Volksfeest. Daarnaast kwamen tijdens
de vertoning van de foto’s en videobeelden (beschikbaar gesteld
door Toon Heijnen) veel leuke anekdotes los. ’s Avonds zette DJ
Ron Buurman andermaal de tent (zaal) op zijn kop en was het
feest bijna net zo groot als tijdens Volksfeest 2015.
Graag bedanken wij iedereen die op welke wijze dan ook een
bijdrage heeft geleverd aan deze dag.
Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek en redactie Hej ’t al
heurd

Groep 6/7 naar André Kuipers
We hebben met de kinderen van groep 6 en 7 een bezoek aan Collegetour met André Kuipers gewonnen. Dit was
bij het TT-Instituut in Assen en werd georganiseerd in verband met de Open Bedrijven Dag Drenthe. Het was heel
leuk! André Kuipers heeft veel verteld over zijn reis naar de ruimte. Hij heeft ook filmpjes laten zien over testjes die hij
heeft gedaan in de ruimte. Van onze klas mocht één leerling een vraag stellen aan André. En dat was (tromgeroffel)…
JESSICA NIJHOF!!!!!!!! Haar vraag was: hoe weet je waar je precies terecht komt als je terugkomt uit de ruimte en is
dat te sturen? We mochten zelf ook dingen maken zoals: een klok en een trommel en we moesten een record van de
hoogste en stevigste marshmallow toren proberen te maken. Er moest een reep chocolade op kunnen balanceren.
Het was een erg leuke en leerzame dag! Groetjes van groep 6/7, Gerardus Majella School

Jubileum van juf Ria en meneer Gustin
Donderdag 12 november 2015 hadden wij groot feest op school. We vierden het jubileum van juf Ria en meneer Gustin, omdat juf Ria 25 jaar op school was en meneer Gustin 40 jaar. Het thema van deze dag was ‘Circus’.
De dag begon voor juf Ria en meneer Gustin in de parochiezaal. Daar kregen ze een lekker ontbijt. Daarna liepen ze
door de erehaag die door de kinderen van de school was gemaakt richting school. Toen gingen we naar de Dorpshoeve om ballonnen op te laten.
Op school deden de mensen van het circus een leuke opening en kregen juf Ria en meneer Gustin cadeaus. Daarna
ging iedere klas de circusact oefenen. Groep 1 en 2 hadden een paardenact, groep 3 had een clownsact, groep 4 had
een limbo-act, groep 5 had een Oosterse show, groep 6 en 7 hadden balanceren en groep 8 had een lange mat-act.
’s Middags hebben we alle acts opgevoerd in een echte circusvoorstelling in de sporthal. Bij de show kwamen veel
mensen kijken.
Het was een super leuke dag!
Groetjes van groep 6/7, Gerardus Majella School

Leve het welwezen!
Overpeinzingen bij 25 jaar pastoraat
Het is al weer even geleden – om precies te zijn in het jaar 2001 - dat ik Nieuw Schoonebeek heb verlaten om
in Heerenveen gehoor te geven aan een nieuwe uitdaging. Ik was toen 54 jaar jong en had inmiddels gedurende12 jaar met veel plezier allerlei pastorale taken verricht in Weiteveen, Schoonebeek en Nieuw Schoonebeek. Hoogtepunten waren voor mij de actie “Een nieuw dak voor de kerk” met daaraan verbonden het dakzitten en de parochiezondag in het jaar van mijn vertrek met een eucharistieviering in de tuin van de kerk met
aansluitend een uitgebreid programma in de grote feesttent, waaronder talloze acts, voorbereid en gepresenteerd door verschillende werkgroepen en koren. Mij staat nog levendig de Sister Act voor ogen door het koor
Carmina Burana. Wat waren dat prachtige dagen, voorbereid en gedragen door vele, vele vrijwilligers. Zeg
maar rustig: door het hele dorp! Alle verenigingen en groepen uit het dorp werden vanaf het allereerste begin
uitgenodigd om mee te doen en iedereen gaf daar ook gehoor aan. Allerlei ideeën werden geopperd, sommige
werden als niet haalbaar beschouwd, zoals het “abseilen” vanaf de kerktoren. Ik moest hier nog aan terugdenken, toen ditzelfde idee ook hier in Heerenveen werd geopperd als jeugdactiviteit op de Friese Kerkendag, nu
een paar jaar geleden. Het ging nu wel door, maar we hadden nog een hele kluif aan het waarborgen van de
nodige veiligheid!
Ik heb hier maar een paar jaar alleen voor Heerenveen hoeven zorgen. Al heel gauw werd ik gevraagd te assisteren in Wolvega, wegens vertrek van de pastoor. Een paar jaar later werd duidelijk dat Heerenveen zou
gaan fuseren met Wolvega, Steggerda en Frederiksoord. Ik werd gebombardeerd tot teamleider en eerstverantwoordelijke voor het fusieproces. Dus mij viel de eer te beurt om een voorbereidende projectgroep op te
richten en later ook een nieuw parochiebestuur. Intussen ging al het pastorale werk gewoon door! Dat mocht er
niet onder lijden, vond ik.
Het contact met de Gerardus Majellaschool vond ik erg leuk en ik heb dat willen voortzetten met de Sint Jozefschool hier in Heerenveen. Eén van de leerkrachten hier is een oud-leerling van mij uit mijn onderwijzerstijd in
Harlingen. Een andere leerkracht heb ik gevraagd voor de locatieraad met catechese als werkveld. De school
is niet zo groot, maar net als bij jullie is de sfeer uitstekend.
Inmiddels zijn we nu al twee jaar gefuseerd en het gaat steeds beter lopen, ook al hebben we – ik denk net als
bij jullie – nog wel schreeuwend behoefte aan vitale, enthousiaste vrijwilligers.
In Nieuw Schoonebeek was in mijn tijd een heel actieve tuinploeg; je kon altijd op ze rekenen. Ik vond het altijd
leuk om hun pauzemoment halverwege de ochtend mee te maken. Die pauze werd gehouden in dat kleine
keukentje, helemaal aan de westkant van de pastorie. Het stond er dan meestal wel blauw van de rook, maar
het was er oergezellig! Hier hebben we ook zo’n tuinploeg, wel heel anders, maar in wezen dezelfde hartelijkheid en gezelligheid!
Al toen ik in Nieuw Schoonebeek was, had ik het plan opgevat om met mijn zilveren priesterjubileum te stoppen met werken. Ik had al uitgerekend dat ik dan 68 jaar zou zijn. Nu is dat zo ver. Nog maar pas geleden, op
zondag 22 november, hebben we hier het afscheid gevierd in een massaal bezochte, voor mij onvergetelijke
viering. Jammer genoeg kreeg ik van de zomer tijdens een fietstocht aanhoudend pijn op de borst. Onderzoek
wees uit dat er een bypassoperatie nodig was. Deze is inmiddels achter de rug en het herstel verloopt erg
goed. En juist nu – in deze herstelfase – heb ik mijn afscheid gevierd. De dienst had als thema: Leve het welwezen, lang leve je gezondheid! Onwillekeurig heb ik toen teruggedacht aan de viering van mijn priesterwijding
op 1 december 1990 in de kerk van Nieuw Schoonebeek. Ook toen tot de laatste plaats bezet, met inbreng van
eigen koren en vrijwilligers. Onvergetelijk!
Beste mensen, het ga jullie allen goed!
Veel groeten van pastor Anton de Vries

Moi Nei Schoonebeekers.
Hier een bericht van de Moorbloazers. Normaal hebben wij maar een
kort seizoen van activiteiten, namelijk de Advent tijd.
Dit jaar was het toch anders. In juni werden wij gevraagd om ons bij het
Erfgoednetwerk aan te sluiten. Dit is een organisatie in de gemeente
Emmen die zich inzet voor het materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Dit is dus o.a. het midwinterhoorn blazen. Na enkele gesprekken
met Sis v.d. Hoek, één van de steunpilaren van deze organisatie, hebben wij besloten om mee te doen. Dit hebben wij vooral gedaan omdat
wij het belangrijk vinden dat het midwinterhoorn - en boerhoornblazen in
Nieuw Schoonebeek in ere blijft. Dit gebeurt al sinds ongeveer 1815.
Onze eerste activiteit was dus om op 12 september mee te werken aan
het festival de Opening. Wij hebben daar op het erfgoed terrein gestaan
te samen met 29 andere organisaties, musea en groepen o.a. het Volk
van Grada, Veenpark, Collectie Brands, van Goghmuseum enz.enz. Het
was een leuke en gezellige markt met veel activiteiten en voor elk wat
wils.
Voor de nieuwe adventstijd zijn er al weer enkele boekingen binnen zoals; het aanblazen van de kerstverlichting hier op het dorp. Ook zijn we
weer uitgenodigd voor de 3e Kuiertocht in Zuidwolde. Een erg mooie en
goed georganiseerde wandeltocht van 8, 11 of 16 Km lang.
27 December is er een midwinterhoorn wandeling in Schoonebeek en de
28ste een blaaswedstrijd in Hardenberg bij de Zwieseborg. Hier wonnen
de Moorbloazers vorig jaar de eerste prijs.
Tot horens.
De Moorbloazers.

Huifkartocht Volksfeest
Ons werd gevraagd of wij hier een stukje over wilde schrijven hoe dit tot stand is gekomen.
De huifkartocht voor de ouderen van het dorp tijdens het volksfeest om de versiering van
ons dorp te bekijken. De vraag kwam op bij buurtvereniging Eurocity of dat geen optie was
voor de bejaarden en mensen die slecht ter been zijn. Ze vonden het allemaal een goed
idee in de buurt.
Toen ging de gedachte direct uit naar de huifkar van Staatsbosbeheer, waar alle voorzieningen aanwezig zijn en een lift voor de mensen die er niet uit hun zelf in konden komen.
Dit werd bij Staatsbosbeheer voorgelegd en die vonden het een leuk gebaar naar het dorp
toe om dit te doen. Zij stelden het zelf voor bij Staatsbosbeheer om vrijwillig meerdere
ritten te doen zodat er meer mensen gebruik konden maken van deze gelegenheid.
Er werd overlegd met stichting Volksfeest om dit kenbaar te maken zodat de mensen die
er interesse in hadden zich er voor op konden geven. Al snel bleek dat er veel animo voor
was, want ze zijn 3 keer rond geweest met de huifkar.
Zoals wij hebben vernomen vonden de mensen het fantastisch en hebben ze er echt van
genoten.
Bij deze willen wij Staatsbosbeheer nogmaals bedanken voor het vrijwillige aanbod van
de huifkar en de tijd die Carola en Roelof van Staatsbosbeheer erin hebben gestoken.
En de bejaarden voor de gezelligheid en de verhalen die tijdens de tocht ter sprake kwamen over vroeger.
Herman en Betsie Heijnen

Vroeger was alles anders.....
Zomerkamp Eggermühlen negentienhonderdnogwat...
Eén van mijn eerste zomerkampen waar ik mooie herinneringen en jeugdtrauma’s ;) aan over gehouden heb. Soms mochten diegenen die heel ‘braaf’
waren geweest het afgelopen jaar namelijk de HUDO* graven, of nog erger
weer dichtgooien en aanstampen... U leest hier het verhaal van een ervaringsdeskundige....
Vroeger was alles anders, maar niet perse beter... Tegenwoordig is er geen
HUDO meer op de zomerkampen van de scouting. Is bij wet verboden, we
doen het nu met mobiele toiletten, u kent ze wel de zogenaamde dixie’s. Of die
nu veel schoner zijn weet ik zo net niet, maar qua zitten wel al een hele verbetering.
Maar goed even terug naar dat het nu wellicht beter is ten opzichte van vroeger. Dat geldt in ieder geval wel voor de nieuwe was-douche-kook-toeter- en
USB-oplaadvoorziening, genaamd de HULP**. Ooit begonnen op zomerkamp
als een paar waterkraantjes op een 1000 liter watervat, nu uitgegroeid (lees
uitgebouwd) tot een mobiele alleskunner. Zoals gezegd begonnen met een
paar kraantjes op zo’n groot vat, toen een uitgebreid met een grote wasbak en
vervolgens voorzien van een geiser op butagas. Een hele verbetering, want nu
was er zelfs warm (douche)water op kamp. Dit alles werd links en rechts aan
en op een aanhanger geknutseld en bleek na enkele vakkundige inspecties
zeer zeker voor verbetering vatbaar.
Het plan was geboren...
We zijn wat aan het brainstormen geslagen en overal materiaal verzameld en zo was de basis binnen enkele dagen al
gelast. Hierop werd dat grote 1000 liter watervat gemonteerd en voorzien van de nodige beplating. Al snel werd duidelijk dat we nogal wat noten op zang hadden qua inrichting en gebruiksgemak van de HULP. Dus werd er een beroep
op de middelen van de scouting gedaan, echter niet toereikend. Ons verlanglijstje werd dermate uitgebreid dat ook
externe financiële hulp benodigd was. Gelukkig kon er een beroep op de fondsen van de Dorpsraad gedaan worden
en waren zij bereid om een financiële injectie voor het project te doen.
Even resumé Overflakkee, wat zit d’r allemaal op hoor ik u afvragen.
- 4 koudwater tappunten + wasbak en spiegels mét led-verlichting;
- Een keuken mengkraan met wasbak en accessoires;
- Een uitschuifbare kookvoorziening met blusdeken en brandblusser;
- Een afsluitbare douche gelegenheid met thermostaatkraan;
- Een uitschuifbare lichtmast met led schijnwerper;
- 2 zonnepanelen met laadapparatuur om de accu’s op peil te houden;
- 5 en 12 volt laadvoorziening (voor de mobieltjes natuurlijk...);
- En enkele kleine gemakjes.
En dat alles mobiel verplaatsbaar!
We hebben enkele maanden ‘s avonds geklust om van dit alles een samenhangend geheel te maken, maar het is
gelukt.
Even leek het er trouwens op dat de warmwatervoorziening het begaf. Maar gelukkig werd een vervangende geiser
gevonden, met dank aan Jan Riphagen (u weet wel, de man van Trina Heiswasser, of was het nu haar neef...).
Gelukkig dus toch allemaal weer goedgekomen. Trouwens mocht u nog een goede gel-accu (iets van 100 Ah ofzo)
hebben liggen, dan houden we ons beleefd aanbevolen. De accu die we nu hebben heeft z’n beste tijd gehad en
werkt ook niet zo goed op de zonnepanelen.
De scouting gebruikt de HULP nu reeds 2 jaar en naar volle tevredenheid.
Er zijn dus toch dingetjes die beter zijn dan vroeger, of in ieder geval schoner ;)
Wilt u de HULP eens ‘live’ zien, kom dan eens op zomerkamp langs, of beter nog meld u aan als leiding, het is een
wereld-ervaring, dat douchen in de natuur...
Groeten Bart en Leon. En van Jan... (u weet wel...)
*HUDO: Houdt Uw Darmen Open
**HULP: Houdt Uw Lichaam Proper

Straatverlichting Europaweg.
9 Juli 2015 kregen we deze brief van de provincie in de bus, ik las hem door en dacht wat is dit nu !
We hebben voorheen nooit een melding gehad dat dit ons stond te verwachten aan de Europaweg te Nieuw Schoonebeek. Op den duur zou alle straatverlichting vanaf Coevorden buiten de bebouwde kom tot aan grens Nieuw Schoonebeek Twist verwijderen (verouderd /afgeschreven) met uitzondering T- splitsing, rotondes en kruisingen.
Samen met André eerst besproken en later met bestuur De Boostreek, heb gezegd dat ik het hier niet bij wou laten
zitten.
Heb contact gezocht met de dorpsraad en ze gevraagd of zei hierin iets konden betekenen om hierover contact op te
nemen met de provincie. Nu blijkt dat dit besluit al in 2008 is genomen door de provincie waar wij nooit een melding
van hebben gehad.
De provincie wil dat Drenthe donkerder wordt en om kosten te besparen van energie en koolstof terugdringing.
Er is onderzoek gedaan naar veiligheid en criminaliteit in deze streek en er is geconstateerd dat dit niet het geval was,
aldus de provincie.
Naar aanleiding van deze argumenten heb ik besloten om zelf het initiatief te nemen om stappen te ondernemen, met
hulp van Rieks en Geert.
Heb Dhr. Wilms (wethouder) benaderd , woont zelf ook buiten de bebouwde kom van Schoonebeek en heeft hier ook
mee te maken. Gesprek gehad en dhr. Wilms heeft mij handvatten gegeven om stappen te ondernemen. Heb contact
gezocht met de griffie van Emmen en het verhaal verteld. Had al een brief opgesteld over hoe ik het zou aanpakken
en hij zou dit nakijken en terugkoppelen. Deze brief is binnen de gemeente Emmen doorgestuurd naar alle fracties en
naar gemeente Coevorden en de Provincie. Heb ondertussen het Dagblad van het Noorden gebeld en heb een interview gehad op radio en tv Drenthe.
Dit alles heeft geleid tot een bijeenkomst in de Dorpshoeve te Nieuw Schoonebeek waar afgevaardigden van alle
buurtverenigingen, dorpsraad, Provincie, fracties van de gemeenten en het dagblad van het Noorden.
We hebben die avond discussie gevoerd en ieder kon
zijn of haar woordje doen, we hebben alle argumenten
doorgegeven waarom wij als buurtbewoners van de
Europaweg tegen het verwijderen van de straatverlichting zijn.
Dhr. Mesken van de provincie zou dit meenemen en
bespreken en onder de loep nemen. Hij gaat dit nog
een keer opnieuw bekijken of dit inderdaad anders is
dan andere wegen. (Europaweg staat als 3e op de lijst
van Drenthe als gevaarlijkste weg , hier is een onderzoek naar gedaan).
Er zou gekeken worden naar evt. knelpunten aan de
Europaweg en deze worden besproken met afgevaardigden van alle buurten.
Heb 8 november contact gehad met Dhr. Mesken van
de provincie over de stand van zaken, ze zijn bezig
met het uitwerken van het geheel en er zal waarschijnlijk na inschatting in december een bijeenkomst
worden georganiseerd.
Ik zou regelmatig bericht krijgen over het verder verloop van Dhr. Mesken.
Dus conclusie , wordt vervolgd.
Groetjes Tinie Möhlmann

Eerste Nieuw Schoonebeekse Kubb Kampioenschap (zomer editie) een feit.
Enkele jaren geleden werd het Kubb spel geïntroduceerd bij de Verkenners van Nieuw Schoonebeek.
Kubb (spreek u uit als oo als in wood) is een Zweeds houten buitenspel met als doel het omvergooien van houten
blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. Het woord “Kubb” betekent “houten blok” in het Gotlandsdialect
van het Zweeds.
De regels variëren per land en regio, maar het doel van het spel is altijd om de koning omver te gooien voordat de
tegenpartij dat doet. Dit, in combinatie met de grote hoeveelheid strategie die kan worden toegepast door de spelers,
heeft ertoe geleid dat sommige spelers en kubbfans het spel de bijnaam “Vikings schaken” hebben gegeven.
Het spel kan binnen dertig seconden gespeeld zijn, maar kan ook uren duren. Ook kan het worden gespeeld op diverse ondergronden, zoals zand, beton of gras en zelfs op sneeuw.
Nadat het spel veelvuldig werd gespeeld bij de scouting hebben Bart Wubbels, Geert Hendrik Niers en Leon Herbers
het initiatief genomen om dit eens in competitieverband te organiseren in de tuin bij de Dorpshoeve.
Enkele avonden hout zagen, schuren, brandmerken en beitsen later waren er 4 compleet nieuwe Kubb setjes gereed
en een aantal mensen uitgenodigd om de eerste competitie te spelen op zaterdag 19 september.
De competitie was op z’n Amerikaans, namelijk elke deelnemer moest zorgen voor een natje en een droogje.
Met een 20-tal deelnemers was ‘s middags rond drie uur de eerste worp een feit.
Sommige speelden voor het eerst en sommige speelden het spel al WK waardig...
Tussendoor werd de score nauwkeurig bijgehouden en de inwendige mens op peil.
De wedstrijden waren soms erg spannend en het slotduel duurde zo lang dat er zelfs in het donker nog gespeeld
moest worden. De Fam. Bos1 was de uiteindelijke winnaar en de initiatiefnemer voor de zomereditie van 2016.
Al met al een bijzonder gezellige middag met als vervolg zelfs al een wintereditie.
Misschien wel in de sneeuw...

Kerstreis 2015 in Schoonebeek
Nog even en dan wordt de Kerstreis 2015 in Schoonebeek uitgevoerd. Deze zal worden gehouden op zaterdag 19
december 2015. Er kan gestart worden v.a. 17.00 ur vanuit “de Wingerd”. Deelname is gratis. Tot 20.00 uur kunt u
zich inschrijven om mee te lopen. U loopt dan met een ervaren verteller de gehele route, waaraan de verschillende
scènes uit het aloude Kerstverhaal zich afspelen. Tijdens de tocht kunt u tevens op diverse locaties genieten van
zang- en muziek. We zijn al een hele tijd met heel veel enthousiaste vrijwilligers bezig met de voorbereidingen op allerlei gebied. O.a. de acteurs en regisseurs die druk aan het repeteren zijn om hun scène zo goed mogelijk ten tonele
te brengen. En de muziek- en zanggroepen die hun beste beentje voor zetten om hun aandeel zo mooi mogelijk ten
gehore te brengen. En dan niet te vergeten al die
vrijwilligers die achter de schermen meewerken om de
Kerstreis zo mooi en zo goed mogelijk te laten verlopen.
We hopen dat het weer een prachtige belevenis van de
Kerstreis in Schoonebeek mag worden. We hopen
natuurlijk dat het weer ook mee mag werken. Het zou
mooi zijn als we weer een witte Kerstreis mogen lopen
zoals in 2009. We hopen dat het oude Kerstverhaal
weer op een prachtige manier mag worden beleefd.
Wij heten u dan ook allen van harte welkom bij de
Kerstreis 2015 in Schoonebeek.
Namens de Raad van
Kerken Schoonebeek,
Nieuw-Schoonebeek,
Weiteveen en Zandpol.

Mien Toentie
Groente uit eigen tuin.
Verser en gezonder kun je het niet krijgen.
Al in januari verkneukel ik me al op al dat lekkers.
In februari trek ik in de winkel de schappen met zaadjes leeg en ijverig begin ik alles in potjes te zaaien en zet
deze op een lekkere warme plek, in de zon, op de vensterbanken. Het hele huis staat er vol mee. Met mijn
kleine roze gietertje zorg ik ervoor dat alles goed bevochtigd blijft.
Af en toe vergeet ik er een paar en tja die zijn dan reddeloos verloren. ….. weg ermee!
Soms groeien ze te hard en krijgen ze een lange, slappe stengel…. Weg ermee!
Ondertussen is het voorjaar geworden en krooi ik de ene na de andere kruiwagen met biologische koeienpoep
van de buurkoeien “naor mien toentie”. Lekkere mest voor de aardbeitjes…. Oh, wat verheug ik me er al op!
30 april: het wordt overdag al wat warmer en ik ben er een hele dag zoet mee om alles in de grond te poten.
Fijn, heerlijk een dag werken in de buitenlucht! Zere rug, slappe knieën tot gevolg en een hele avond in bad om
bij te komen.
1 mei: toch nog een nachtvorstje geweest…… jammer .. halve dag werk afgevroren.. weg ermee!
Buurman Bennie komt onverwacht langs….. “zielig tuuntie, Riet” – grrrrr.. buurman: weg ermee!
Gelukkig maakt hij het weer goed. Hij biedt me een spoedcursus “tuinieren voor Dummies” aan.
Maak ik geen gebruik van….. ik doe het op mijn eigen natuurlijke, biologische wijze! Ik laat de natuur zijn gang
gaan ! Niks sproeien; geen kunstmest, alleen koeiestront! Dat laat alles goed groeien!
Helaas……manlief, Herman, besluit alvast om te gaan schoffelen en ziet allerlei “vergeten, niet herkenbare
groentes” – dus wat doet hij……:schoffel erdoor, weg ermee! Jammer, heel jammer.
Ondertussen begint er af en toe een overgebleven slaplantje de kop op te steken en hier en daar zie ik ook nog
een courgetteplantje die het goed doet; maar ja.. da’s net onkruid, niet dood te krijgen. En ook de aardbeienplantjes beginnen op te komen, jammergenoeg te dicht op elkaar geplant.. dat wordt niks. En de rabarber blijft
wat achter, helaas. De spinazie is ondertussen al doorgeschoten voordat er überhaupt bladeren aanzaten…
dus, weg ermee! Maar de maggiplant blijft groeien, groeien… en groeien…..: maggituin.
Ook zie ik overal vergeten aardappelen van vorig jaar opnieuw boven de grond verschijnen. Tussen de laatste
slaplantjes, spinazie e.d. door. Lastig!
Maar de natuur blijft toch mooi; ik zie al jonge konijntjes huppelen over het gazon; vogeltjes zitten onder luid
gezang te flikflooien met elkaar en ook de huisdieren krijgen voorjaar in de kop.
Konijntjes eten blijkbaar slablaadjes…veel blaadjes, àlle blaadjes.
De enkele overgebleven aardbeien worden toch nog rood. Nog een dag of twee…. Mmmmm.. heerlijk verse
aardbeitjes op brood. .....ook vogeltjes pikken graag in rode aardbeien…
Even neuzen in de tuin van buurvrouw Lies. Daar ontstaan wonderen… gewoon met biologische koeienmest.
Kroppen sla staan er te pronken, kant en klaar! Een overdaad aan tomaten, komkommers, groenten… teveel
om op te noemen.
Buurvrouw durft (gelukkig) niet mee te gaan om mijn tuintje (lees: slagveld) te bekijken en troost me en geeft
me een krop sla mee en komkommers. Intussen werken de buurman en buurvrouw zich in het zweet om toch
nog wat van mijn tuintje te maken. Ladingen bloemetjes, tomatenplanten worden bij hen opgekweekt om in mijn
tuintje tot volle wasdom te komen. Wonderlijk...deze lukken wel. De moestuin staat vol met bloeiende afrikaantjes.
Eind oktober is alles weer kaal en leeg, op een enkel vergeten bosje peterselie na en de te dicht op elkaar
staande aardbeiplanten. Die moet ik nog even verzetten, maar daar moet ik de buurman nog even over raadplegen.
Ondertussen worden de pompoenen geoogst en mag ik me ontfermen over de restanten (dank je buurman) en
vallen de walnoten en de moesappels van de bomen van de buren nagenoeg rechtstreeks bij mij in de emmers. Zo, dat tref ik dan weer enorm!
Gelukkig hebben we nu even een paar maanden de tijd om andere dingen te doen en laten we de tuin liggen
zoals die ligt. De tuinkriebels zullen de kop begin volgend jaar wel weer de kop opsteken.
Het was weer een heel vruchtbaar jaar bij de buren en heb ik m’n wintervoorraad weer mooi op orde.
Riet

Uitslag Bliksemactie 2015
PRIJS 					WINNAARS /AANGEBODEN DOOR
1 Hoorman, Europaweg 249A 		

Mannesmann gereedschapskoffer 159-delig

2 Van Dalen, Europaweg 307 		

Philips HD9240/90 Airfryer

3 Truus Wubbels 			

Krups Xn1007 Nespresso Machine

4 Bos, Europaweg 214A 		

Boodschappenpakket / SLIGRO

5 Fenny Buter 				

5 POW63172 LEAF BLOWER/VACUUM / BOHR instrument services bv

6 Lars Kamps 				

Air Raiders, Focus Drone / Levelink Electro

7 Lucia Roosken 			

Air Raiders, Focus Drone / Cultro Cultuur & Techniek

8 Wim Veenker 				

Boodschappenpakket PLUS Fischer

9 Jeroen Schwieters 			

Boodschappenpakket / Germes Cultuur Techniek

10 Jorrit Hegeman 			

Kolkman Bon / KBL Klussen Bedrijf Lambers

11 H. Heijne, Veenmos 8 		

Tegoedbon en een haarverzorgingsproduct / Kapsalon Rozeman

12 E. Eising 				

Luchtdruk meet apparaat/pistool / Kamps Las en Montage

13 Nadine Wegkamp 			

Fietstas / Firma Bos-Niers

14 Anton Wemhoff, Europaweg 285A

Strippenkaart voor de zonnebank / Bewegingsstudio De Beekzicht

15 Rob Lammers, Kerkenweg 13

Four in one Game set

16 C. Stoffers, Vierakkers 11 		

Slijptol / Bouwbedrijf Herbers

17 F. Steffens, Europaweg 117B

Verrassingspakket / Heller Tegelzet Bedrijf

18 Hans Wehkamp, Europaweg 47

Fles Canei / De Zwarte Racker

Informatiebord
Vereniging Dorpsbelangen is bezig om te onderzoeken of er
behoefte is aan een informatiebord in het centrum van het dorp.
We zitten te denken aan hetzelfde soort bord als die in Schoonebeek staan. Op dit bord kunnen de activiteiten die in het dorp
gaan plaatsvinden worden aangegeven. Het bord zelf zal worden
aangeschaft door dorpsbelangen en via een contactpersoon kan
iedereen een mededeling laten plaatsen. Hiervoor zijn de kosten
ongeveer € 25,00 per mededeling.
Voordat we tot aanschaf van dit bord overgaan willen we graag
weten of er verenigingen, stichtingen, ondernemers of wie dan
ook, zijn die gebruik maken van het bord als dat er is.
Als u denkt dat u er gebruik van zult maken, vragen wij contact op
te nemen met Christiaan Conen.
mailadres: christiaanconen@gmail.com

Voorbeeld

Pieterpad
Wie zijn wij,
Wij zijn Marion, Gré, Jeanet, Ria, Ina, Lucia, Margreet, Manuela en Anneke 9 dames die het Pieterpad lopen.
Het is begonnen op de volleybal, we zouden met 7 dames de Boortorenwandeltocht lopen, we gingen voor 20 km
want dat moest wel te doen zijn.
We vonden het zo leuk en gezellig dat er meerdere wandelingen volgden, tijdens één van zo’n wandeling kwam het
ter sprake dat het wel leuk zou zijn om het Pieterpad te lopen. Dat is een route van 490 km dat begint in Pieterburen
Groningen en eindigt op de St. Pietersberg in Limburg.
Alsof het zo moest wezen, we komen onderweg een infobord tegen van het Pieterpad, we liepen dus op een deel van
het Pieterpad.
En zo werden plannen gemaakt en data vastgezet. Ook Ria en Margreet hebben zich bij ons aangesloten en nu hebben we al bijna de helft van de route gelopen.
Het Pieterpad wordt jaarlijks door ongeveer 20.000 wandelaars gelopen, we komen dan ook regelmatig medewandelaars tegen.
De route is opgedeeld in 26 etappes van elk ongeveer 20 km, de één wat korter de ander wat langer.
De eerste 2 etappes van Pieterburen naar Groningen hebben we in 1 keer gelopen wat toch zo’n 35 km was. Een
hele afstand maar onderweg kletsen en een pauze met lekkere broodjes, koffie, fruit en drankje een hele gezellige onderneming. We hebben de smaak echt te pakken en lopen we zo om de 2 a 3 weken een etappe. We trotseren wind
en regen en genieten van de mooie zonnige dagen.
Vanaf april gaan we 1 keer in de maand 2 etappes in een weekend lopen omdat de afstand om heen en weer te rijden
op 1 dag te ver is. Maar dat vinden we niet erg, een heel weekend gezelligheid.
Als alles volgens planning gaat, lopen we in het weekend van 8 en 9 oktober de laatste 2 etappes met als eindpunt St.
Pieterberg.
En dan….. moeten we afkicken of weer een nieuwe uitdaging zoeken. Je kunt ons ook volgen op onze blog www.
tuutwulp.nl daar komt na elke etappe een verslag en foto’s te staan van wat we onderweg gezien en meegemaakt
hebben.
Groetjes van ons en een echte aanrader voor wandelaars.

Huisje Weltevree
Wie zijn jullie?
Johan Wegkamp, 57 jaar geleden geboren in Weiteveen en Käthi Wegkamp- Roling uit Rühlertwist zijn in 1983
neergestreken in Nieuw Schoonebeek, mooi tussen hun geboorteplaatsen in. Uiteraard kenden ze ons dorp wel;
Käthi woonde, met ouders,1 zus en 4 broers letterlijk net over de grens. De sloot naast hun huis was de grens en
over en weer speelden en ruzieden ze met de Nieuw Schoonebeekse kinderen van het Oosten. Johan groeide op
met 3 broers en 3 zussen, vader, moeder én oma en kwam als jonge timmermansleerling al veel in het dorp en
ook later heeft hij veel mensen én hun huizen leren kennen.
Ze kenden elkaar al een beetje van Anjo bar en het was uiteindelijk raak op Schutzenfest, op 19 juni 1980. Johan
noemt onmiddellijk de datum en herinnert zich dat het verschrikkelijk regende! Het is altijd aangebleven, altijd
verliefd gebleven en zijn dat nog steeds! Smakelijk kan Johan vertellen over hun bruiloft, burgerlijk huwelijk in
Schoonebeek, kerkelijk in Weiteveen en daarna het feest in Twist. En daar weten ze van tradities: dat begint al
een paar weken voor de bruiloft met het vragen van de buren of ze willen bedienen op de bruiloft, daar ben je 3
avonden mee zoet. Dan moet de boog gemaakt; de ene avond groen halen en andere avond boog maken; die
boog ophangen, dat duurt uren en dan moet de bruiloft nog komen. Dat daar de nodige drankjes genuttigd zijn
moge duidelijk zijn….
Bij allebei beginnen de ogen te glimmen als ze er over vertellen. Typisch duits/Twist is “bok maken: van takken worden 4 poten gemaakt, ,2 aardappelen in een nylonkous en die bok wordt de dag na de bruiloft verkocht;
meestal aan de volgende bruidegom. Wijsheid die ze meegekregen hebben van (schoon)moeder ; “na 1 Zentner
(=50 kg) zout die je samen opeet, weet je pas wat je aan elkaar hebt! Dat hebben ze gemerkt de afgelopen jaren
en het heeft hen tot het sterke koppel gemaakt !
Wat doen jullie?
Johan is met trots timmerman, een machtig vak! Hij werkt al vanaf zijn 16e, begonnen bij Kuper en Kloeze, daarna
in dienst en heeft daarna jaren bij Scholte Aalbes en later bij Meijering en Benes gewerkt. Hij werkt nu bij Lubbers,
vindt het zeer afwisselend werk dat hij met grote tevredenheid doet, al mist hij toch soms de kameraadschap van
collega’s. Käthi is direct na de huishoudschool gaan werken bij Wavin waar ze inpakwerk en machinewerk heeft
gedaan. Ze mocht verder leren, maar wilde geld verdienen; voor een eigen auto (en dus een rijbewijs) en ze wilde
haar uitzet bij elkaar sparen. Met grote tevredenheid kijkt ze er op terug; ze heeft gekregen wat ze graag wilde! Na
haar trouwen heeft ze nog een paar jaar gewerkt en in 1986 werd John, hun eerste kind geboren en 2 jaar later
Carina. De eerste vier jaren van de kinderen waren moeilijk, door hevige allergieën van de kinderen. Maar gelukkig ging het daarna snel beter. Johan heeft altijd veel voor andere mensen gewerkt en heeft, zo ervaart hij het nu
ook veel van het opgroeien van de kinderen gemist.
Hun vrije tijd besteden ze aan hobby’s als: vissen (Johan) Hij gaat graag op zondag met zijn hengel en soms zijn
boot op pad en jaarlijks samen met de buurmannen naar Denemarken). Käthi knutselt graag, werkt met liefde in
de tuin, wandelen, lezen en ze is vrijwilligster bij de Zonnebloem. Beider vrije tijd wordt besteed aan de familie;
ze zijn gek op elkaars familie en elke zondag word “oes volk” bezocht! Ze hebben een erg druk sociaal leven; de
kameradengroep die ze elke maand zien, met buren, familie en de vriendinnengroep van Käthi. Nu wordt een
groot deel van hun tijd in beslag genomen door de kleinkinderen Vera (2 jaar) en Ivo, bijna 5 maanden. Käthi is
als gastouder de oppas. Ook is ze sinds een aantal jaren een van de vaste begeleiders van buurjongen Koen, wat
door de speciale zorg voor Koen uitdagend, maar zeer bevredigend werk is.
Wat heeft indruk gemaakt?
Begin dit jaar kregen ze het tragische nieuws van het plotselinge overlijden van de jongste broer van Käthi en een
paar weken daarna verongelukt hun neef/ oom-tantezegger. Dat kost zeer veel moeite om dat een plek te geven.
Gelukkig werden ze dit jaar ook verblijd met de geboorte van Ivo, hun kleinzoon en twee jaar daarvoor van Vera
natuurlijk. Dat gevoel is niet te omschrijven.
Wat willen jullie nog gezegd hebben?
Als je blijft doen wat je altijd al deed , blijf je krijgen wat je altijd kreeg.
Dit hangt bij de deur en het geeft hun een goed gevoel. Wees tevreden met wat je hebt en blijf genieten!

Activiteitenkalender
2015
16 december:
19 december:
25 december:
25 december:
28 december:
29 december:
29 december:

KVV: Kerstavond
Raad vd Kerken - Kerstreis
Kinderen rond de Kribbe
de Spinde - Kerstrock vanaf 20:00uur
ProtosWeering-zaalvoetbaltoern.
Filmmiddag jeugd v.v.Schoonebeek
Oudejaarswandeling Bargerveen

2016
1 januari:
7, 8, 9 januari:
13 januari:
17 januari:
24 januari:
29 tm 31 jan:
10 februari:
13, 14 feb:
27 februari:
4 juni: 		
11, 12 juni:
25, 26 juni:

Silvester party in Dorpshoeve
Krat ’81 zaalvoetbaltoernooi
KVV: Informatieve avond
Spinde - Nw S’beeks Dart Kampioens.
Dameszaalvoetbaltoern. VVS
Scouting Winterkamp
KVV: Jaarvergadering
Bazar v.v.Schoonebeek
Sportolympiade jeugd VVS
12 Apostelen veldvoetbaltoernooi
Aktiviteitenweekend jeugd VVS
Rumah Live met o.a. de Dijk en Razz

Oproep:
rtverenigingen
Graag willen wij inwoners en buu
tboom, kerstoproepen om een foto van hun kers
naar:
en
versiering of soortgelijks op te stur

Indeling Poulschema Krat’81 zaaltoernooi 2016
donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 januari
Poule A
FC Pilsen
Toerlopers
Presatieteam
Promille
Total Egal

Poule B
Rumah Pemuda
Dramstel
Volle Pint
die Naturjungs
Jonge Tappers

Poule A speelt haar poulewedstrijden op donderdag
van 18:00 uur tot 20:13 uur. En op vrijdag van 20:15
uur tot 22:38 uur.
Poule B speelt haar poulewedstrijden op donderdag
van 20:15 uur tot 22:38 uur.. En op vrijdag van 18:00
uur tot 20:13 uur.
Op de zaterdag vinden de finales plaats vanaf 14:00
uur. Hierin spelen alle teams een wedstrijd tegen het
team uit de andere poule die op dezelfde plaats is
geindigd. Na de finale’s vindt de prijsuitreiking plaats
in de kantine van v.v. Schoonebeek.
Op alle wedstrijddagen is de tribune van de sporthal
en de kantine voor iedereen vrij toegankelijk.

hejtalheurd@live.nl.
graag een fotoIn een volgende editie willen we
oonebeek in
Sch
rapportage plaatsen van Nieuw
kerst-sfeeren.
moet zijn om
Let erop dat de foto goed duidelijk
en, Niet te
kom
voor plaatsing in aanmerking te
ker!
licht maar ook zeker niet te don

Het aanleveren van artikelen of stukjes
Wanneer u een stukje aanlevert voor de volgende editie
van Hej ‘t al Heurd, willen wij u verzoeken om deze volgens de volgende richtlijnen in te sturen:
Letterype: Arial
Bestandformaat: Word of kladblok bestand (geen pdf)
Foto’s /Logo’s of afbeeldingen:
Graag als los bestand meeleveren. niet in het (word)
bestand plakken
Graag opsturen naar onderstaand e-mailadres.
Als u hulp nodig heeft kunt u uw vraag ook naar onderstaand adres mailen
hejtalheurd@live.nl

Gezocht
Beste Nieuw Schoonebekers,
Ik wil jullie vragen om mij te helpen om met
Frans Brockman weer kontakt te krijgen.
Frans en ik waren in de Koninklijke Marine in
de zestiger jaren en maakten een wereldreis
samen in 1970. Frans trouwde in augustus
1970 in Nieuw Schoonebeek en we waren in
Nieuw Schoonebeek bij de bruiloft. Later ben ik
naar Zweden geemigreerd en heb mijn kontakt
met Frans verloren.
Als het mogelijk zou zijn zou het vreselijk leuk
zijn om weer met Frans (die ongeveer 70 is)
wat bij te praten.
Henk van der Sluijs
Katrinebergsbacken 32
11761 Stockholm
Zweden
E-mail: henkvdsgm@gmail.com
Tel: 0046725782964

