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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 te vermaken
en 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 beschikbareruimte in
het blad.
Hej ‘t al heurd wordt
eens in de twee
maanden verspreid.
Kopij kan een maand
voor de volgende editie
worden ingeleverd in de
redactiebus of gemaild
worden.
Redactiebus:
Supermarkt Slim
Per E-mail:
hejtalheurd@live.nl
Kopij bij voorkeur
aanleveren als
bewerkbare tekst (geen
PDF). Afbeeldingen en
Foto’s los meesturen als
bijlage.
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Zwembad
de
Wiekslag
Plezier voor jong en oud!

ist u dat ons zwembad volgend jaar
W
50 jaar bestaat? We noemen het ‘ons’
zwembad en daarmee bedoelen we dat heel

onderhoud verricht moet worden, doen zoveel
mogelijk zelf of regelen een specialistisch
bedrijf hiervoor. Enkele bestuursleden gaan
ook op pad om sponsoren te werven en de
beste deals te maken om zo de kosten in de
hand te houden. En zij maken (samen met
de tuinploeg) het bad, alle gebouwen en de
machinekamer weer in gereedheid voor een
nieuw zwemseizoen. Dit is ieder jaar weer een
uitdaging maar vooral een hele gezellige tijd!

Dit is de tuinploeg; zij verzorgen het groen
rondom het bad. Het gras wordt onderhouden,
de bossen worden gesnoeid en ze planten in
het voorjaar bloeiende planten zodat het er
gezellig uit ziet. Maar dat is niet alles, ze zijn
ook de klussenploeg die het schilderwerk
verricht en allerlei andere klussen doet. Iedere
dinsdagochtend is de ploeg van 10 mannen
(60+ ers) aanwezig, ook in de winter -vooral
voor de gezelligheid-, tenzij het weer het
absoluut niet toelaat.

En dan zijn er de ‘abonnementenlopers’ die
in april weer met z’n allen op pad gaan om
de formulieren voor de abonnementen en
vrijwillige bijdragen op te halen. En de dames
en heren die al die formulieren uitzoeken om
er voor te zorgen dat alle abonnementen op
tijd klaar staan.

veel mensen zich enorm verbonden voelen
met het zwembad. Het hele jaar door is er
een kleine groep actief om er voor te zorgen
dat iedereen in het zomerseizoen lekker kan
zwemmen, spelen en relaxen in en rond het
bad. Wie zijn dat dan, die mensen die hiervoor
het hele jaar in de weer zijn?

Het 8-koppige bestuur zorgt dat het financieel
ieder jaar weer rond komt zodat het bad (nog)
kan blijven bestaan. Zij overleggen met de
gemeente o.a. om zoveel mogelijk financiële
ondersteuning te regelen, inventariseren welk

U ziet, het hele zwembad draait op
vrijwilligers. Als je onderdeel wilt uitmaken
van deze enthousiaste groep mensen dan
kan dat natuurlijk. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd! Je kunt je aanmelden als vrijwilliger
voor structurele werkzaamheden maar vooral
in de periode april en mei en in de zomer
kunnen we ook wel wat extra tijdelijke hulp
gebruiken.

Hallo Mede-Nieuw-Schoonebekers!
Wij zij Bennie en Ellie. Vanaf nu delen we op deze
plek in “Hej 't al Heurd” onze beslommeringen met u.
De komende jaren zit u dus met ons opgescheept.
We hopen dat u er evenveel plezier aan beleeft als wij.
Groeten, Bennie en Ellie

Hej 't al heurd...

Bennie en Ellie komen in de krant

Als ze ons leven toch eens
gingen verfilmen...
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Dan stonden wij in alle bladen,
dan won ik de Oscar in zo'n
mooie jurk…

Bennie & Ellie
Jij?! Begin maar 'ns bij
„Hej 't al heurd“!

e afgelopen tijd is er gewerkt aan de
D
stuwen in het Schoonebeekerdiep.
Maar waarom eigenlijk? En krijgt de

beek nog een andere inrichting, volgend
op de plannen die een paar jaar geleden
zijn gemaakt? We vroegen het aan
waterschap Vechtstromen.
Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid
bij Vechtstromen, vertelt dat het nodig
was om de stuwen een opknapbeurt te
geven. “Zoals alle technische installaties
hebben ook stuwen soms groot
onderhoud nodig. Dat is nodig om een
goede werking van de stuwen te kunnen
blijven garanderen. De stuwen krijgen
nieuwe damwanden, de aandrijving
van de kleppen vernieuwen we en ook
vervangen we de elektrotechnische
installatie.” Eind september zijn de
werkzaamheden van start gegaan aan
de eerste stuw. In totaal liggen er vier
stuwen in het Schoonebeekerdiep.
Inmiddels zijn de eerste stuw (dit is de
laatste stuw voor Coevorden) en de
vierde stuw (dit is de stuw bij NieuwSchoonebeek) gereed. Met de tweede
stuw (ter hoogte van Schoonebeek)
begint het waterschap naar verwachting
eind maart. De derde stuw (stuw tussen
Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek)
volgt een week of zes daarna en is
de laatste die onder handen wordt
genomen.
Voordat de renovatie van de stuw kan
beginnen, slaat de aannemer eerst
stalen damwanden aan weerszijden
van de stuw. Die staan er gedurende
de werkzaamheden. Zo ontstaat een
bouwkuip waarin de werkzaamheden
worden uitgevoerd. Het water in de
beek wordt met een pompinstallatie om
de stuw heengeleid. Wim Stegeman:
“Tijdens de werkzaamheden hebben
we grote veranderingen in het peil
van de beek willen tegengaan. Bij
de planning van de werkzaamheden
hebben we daarom steeds nadrukkelijk
rekening gehouden met de
weersvoorspellingen voor de langere
termijn. De werkzaamheden hebben dan
ook vertraging opgelopen. Met name
januari en februari zijn namelijk erg nat
geweest.”

Opknapbeurt voor
stuwen in het
Schoonebeekerdiep
Hoe staat het eigenlijk met de plannen
voor het Schoonebeekerdiep?
Wim Stegeman: “Het plan zoals dat een paar
jaar geleden is ontwikkeld door het waterschap,
samen met groepen in de omgeving van de
beek, gaat niet door. Dit plan ging uit van een
kronkelend beekje in een brede beekbedding van
40 tot 100 meter, met een natuurlijke inrichting. De
reden dat we dit plan niet gaan uitvoeren, heeft te
maken met een onderzoek dat we als waterschap
Vechtstromen hebben uitgevoerd, samen met
onder meer de gemeenten in Zuidoost Drenthe
en Noordoost Overijssel. Dit onderzoek richtte
zich op de manier waarop we extra water kunnen
opvangen in Zuidoost Drenthe en Noordoost
Overijssel. Klimaatverandering maakt namelijk
dat we er in de toekomst rekening mee moeten
houden dat er vaker gedurende langere tijd erg
veel neerslag valt. En meer neerslag vraagt meer
ruimte voor water, willen we overstromingen in de
toekomst kunnen tegengaan. Dit onderzoek heeft
duidelijk gemaakt dat het verstandig is om het
project Schoonebeekerdiep en een aantal andere
projecten opnieuw tegen het licht te houden
en goed door te rekenen in hun onderlinge
samenhang. Wat dit precies betekent voor het
Schoonebeekerdiep is nu nog niet aan te geven.
Wat wel duidelijk is dat het oorspronkelijke plan
niet zal worden uitgevoerd. Dat wil overigens
niet zeggen dat daarmee alles bij het oude blijft.
We verwachten in 2017 te kunnen aangeven of
er in het gebied van het Schoonebeekerdiep
maatregelen nodig zijn, en zo ja, hoe in dat geval
de inrichting van de beek eruit moet komen te
zien. Met de renovatie van de stuwen hebben we
hier niet op willen wachten. We willen niet het
risico lopen dat een gegarandeerde werking in het
gedrang kan komen.”
Meer informatie over dit onderzoek is te
vinden op vechtstromen.nl/vaste-onderdelen/
zoeken/@35160/kopie-nieuwe-visie/
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DE JEUGD
VAN
TEGENWOORDIG
STUDENTENBEDRIJF MET
NIEUW-SCHOONEBEEKSE ERIK
BROCKMAN TOVERT
BESTEK OM WAANZINNIG LEUKE
WOONACCESSOIRES

e jeugd heeft de toekomst, wordt
D
weleens gezegd. Ja, en dat is
natuurlijk ook zo. Er zal een tijd komen

dat de jeugd van nu, de hardwerkende
midlifers moeten verzorgen. Dan kunnen
we er maar beter voor zorgen dat deze
jeugdigen snel volwassen worden en
dat we ze zoveel mogelijk leren. Kennis
delen is een veel gebruikte kreet en er
zijn bedrijven die er wel bij varen. Maar
wat is er nu leuker om je opgedane
praktijkervaring te delen met de jeugd?
In samenwerking met Stichting
Jong Ondernemen is DecoBestek
opgestart. Een studentenbedrijfje dat
bestek omtovert tot waanzinnig leuke
woonaccessoires. Een studentenbedrijf
wil zoveel zeggen als dat er in september
een aantal laatstejaars studenten,
van de opleiding het Groene Lyceum
bij Terra Emmen, bij elkaar zijn gezet
met als opdracht om een bedrijf op
te starten welke aan het eind van het
schooljaar draait en het liefst een beetje
winstgevend is. Binnen dit bedrijf heeft
iedereen zijn of haar eigen taak en
leren ze samen te werken naar een echt
einddoel.
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Hierbij wordt niets voorgezegd, maar zijn ze
compleet op zichzelf en elkaar aangewezen.
En als er vragen zijn waar ze niet uitkomen,
speelt extern begeleider Dennis Schomaker
(uitgeverij Connect) voor Winkler Prins. Het
bedenken van het idee, marktonderzoek,
ondernemersplan, aandeelhoudersvergadering,
inkoop, verkoop, productie, pr, marketing,
financiën, personeelsbeleid en alles wat er
verder bij komt kijken. Het is nogal wat.
Naast de Nieuw-Schoonebeekse Erik
Brockman, bestaat DecoBestek ook uit
Kevin Tabak (Nieuw Amsterdam), Marit de
Vries (Nieuw Amsterdam), Lisette Scherpen
(Schoonebeek), Dirk Suelmann (Klazienaveen),
Jacquelien Klunder (Nieuw Dordrecht) en
Manon Held (Tweede Exloërmond).
“Nu ik er een tijdje bij betrokken ben kan ik
wel zeggen dat het toppers zijn. Iedereen is
op zijn of haar eigen manier erg gedreven
om hier een succes van te maken en dat
verdient een compliment.” Aldus Dennis
Schomaker. “Nee, het verdient eigenlijk nog
veel meer. DecoBestek verdient aandacht van
iedereen. DecoBestek maakt kapstokken en
sfeerverlichting van vorken en lepels en het
ziet er allemaal gelikt uit.”
DecoBestek was aanwezig op de
vrouwenavond op 9 maart in de Zwarte
Racker. Kom langs of kijk snel op www.
facebook.com/decobestek en ga ze volgen.
Hou ze in de gaten en plaats binnenkort
eventueel een kleine bestelling op de webshop
(decobestek.24uurshop.nl). In ruil hiervoor
krijgt u een fantastisch product en leren de
eigenaren van DecoBestek wat ondernemen is.
Namens DecoBestek enorm bedankt.

EEN BIJDRAGE VAN
HISTORISCHE VERENIGING
NEI-SCHOONEBEEK

IJSBANEN TE NIEUW-SCHOONEBEEK
e eerste ijsbaan op Nieuw-Schoonebeek
D
lag tussen de Gerardus Majella school en
de Pastorietuin aan de Europaweg (toen nog

Hoofdstraat). Dit was weideland van Bekel dat
in de winter werd gebruikt voor de ijsbaan op
ons dorp. Deze ijsbaan stamt uit de tijd als de
lagere school werd gebouwd in 1924 tot aan
1958 toen de kleuterschool werd gebouwd. Ze
moesten toen dag en nacht pompen om het
water op de baan te houden, omdat het weide
land was (veel muizen en mollengangen naar
de sloten rond om de baan).
Toen in 1958 de Kleuterschool werd gebouwd
was het einde ijsbaan, en moest de bevolking
op onder gelopen weilanden, turfkoelen,
Schoonebeekerdiep en later half de jaren 60
in de speeltuin aan de van Eklaan schaatsen.
Dit was het voetbalveldje waar veel Oost-West
wedstrijden werden gehouden. Hier werd een
wal rond gespit en water opgepompt en maar
wachten op vorst. In de jaren 1990 werd de
Kleuterschool weer afgebroken, en kwam de
Dorpshoeve er voor in de plaats.
Na die periode kregen wij op het dorp en
nieuwe ijsbaan 200 x 75 meter. Deze ijsbaan

lag schuin achter de Zwarte Racker en werd in
1966-67 aangelegd. Hier zijn heel wat schaatsen prikslee wedstrijden gehouden. Het water
voor de baan werd uit de beek gepompt en
daar moesten ze ‘s nachts ook regelmatig
naar toe en na 2 a 3 dagen was de baan vol.
In de zomer werd de baan vaak gebruikt voor
paardenrace ,autocross en schapenweide.
In de jaren 1990 kwam er bouwgrond ten
noorden van Nieuw-Schoonebeek vrij, en
kwam daar een nieuwe woonwijk. Toen kwam
ook het idee om er een Dorpsbos met ijsbaan
aan te leggen. De ijsbaan achter de Zwarte
Racker hield heel slecht water vast doordat
de dijken om de baan lekten (boomwortels)
en moesten ze regelmatig water bijpompen
en dat kwam niet ten goede van de ijsvloer
kwaliteit. Dus in 1993-94 verrees er een
nieuwe ijsbaan op Nieuw-Schoonebeek,
de derde. Een heel mooie 400 meter baan
waar je kilometers kunt rondrijden. Nu daar
naast het 4e ijsbaantje (Jo Heijnen Plein,
geopend 2013) voor de kleintjes, om al vroeg
schaatsen te leren en in de zomer voor alle
andere activiteiten zoals Koningsdag en
Volleybalwedstrijden.
5

Zonnebloem
Afdeling Nieuw Schoonebeek

Koningsdag 2016
Woensdag 27 april a.s. word er weer een
Koningsdag georganiseerd bij de ijsbaan

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om
diverse gezellige activiteiten voor de gasten
te organiseren. Dit konden we mede doen
doordat we van de Plantencommissie Nieuw
Schoonebeek en van vriendengroep VFB
Wanhoop een mooi bedrag ontvangen hebben.

Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd zoals:

In februari hadden we samen met dagcentrum
de Beek de Stoppeldansers uitgenodigd, waar
menigeen nog de voetjes van de vloer kregen.
Met een aantal gasten zijn we in april naar
tuincentrum Klukkert in Lingen geweest waar
iedereen heeft genoten van de mooie planten
maar hoofdzakelijk van een heerlijke brunch.

--> Spellencircuit voor de basisschool
kinderen

In juni stond er weer een activiteit tezamen met
de Beek op het programma, dit keer kwamen
de Jolly Jokers optreden. In september was er
natuurlijk de ziekenzondag, alle zieken in ons
dorp hebben een fruitmandje gekregen. In
dat weekend was er ook een kerkdienst met
na afloop een kopje koffie/thee drinken. Dhr.
Geerdink was in oktober uitgenodigd en heeft
in de Beek verschillende 3D films laten zien
onder het genot van een hapje en een drankje.
In november hebben we ons 20 jarig jubileum
gevierd met een heel gezellig etentje bij de
Zwarte Racker tezamen met gasten en alle
vrijwilligers. In december kwam zoals alle
jaren Zwarte Piet bij de zieken en ouderen
boven de 80 jaar thuis om hen een cadeautje
te bezorgen. Dit is ook mogelijk door uw gulle
gift d.m.v. de enveloppenactie. In de maand
december stond ook nog de kerstmiddag met
de KBO op het programma, deze was in de
Zwarte Racker. Hier hebben we genoten van
een stamppotmaaltijd en het koor Vocal Group.
Natuurlijk zijn de bezoekjes die onze
vrijwilligers brengen aan de gasten een
belangrijk onderdeel van de activiteiten van
de Zonnebloem. Voor 2016 hebben we voor de
gasten weer een mooi programma gemaakt.

--> Waterbal lopen
--> Gekostumeerd volleyballen voor
vriendengroepen of buurtverenigingen

--> Pony rijden
--> Rad van fortuin met prachtige prijzen
--> Spring kussens
--> Schminken
Kom gezellig langs
Oranje comité
Nieuw Schoonebeek

Krat ‘81 Zaaltoernooi
Iets meer dan 35 jaar geleden bedachten
een aantal personen dat het misschien wel
een leuk idee zou zijn om in de winter een
zaalvoetbaltoernooi te organiseren. Het
idee was dat verschillende vriendenteams
uit Nieuw Schoonebeek het tegen elkaar
op zouden nemen en zo een uiteindelijke
zaalvoetbalkampioen gekroond zou kunnen
worden.
Geen slecht idee kunnen we nu wel
stellen. Afgelopen januari heeft namelijk
alweer het 35e Krat’81 zaalvoetbaltoernooi
plaatsgevonden. Nadat de 10 deelnemende
teams elkaar bestreden hadden in de poule
fase was het op de derde speeldag tijd voor
de finales.
In de Troostfinale hadden de Jonge Tappers
geen kind aan het Prestatieteam en wonnen
dan ook met 6-1. De finale was een stuk
spannender en had een leuk affiche waarin
de jonge spelers van FC Pilsen het opnamen
tegen de ervaren recordkampioenen van die
Naturjungs. Tegen de verwachting in won
FC Pilsen met 3-1 waardoor ze zich na hun
2e deelname al kampioen kunnen noemen.
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Zoek en Win!
Ergens in Nieuw
Schoonebeek is een
fotolijstje met daarin het
logo van deze krant
verstopt.
Dit logo kan echt
overal liggen/staan of
hangen. Het is al in een
van de gaten van de
glasbak gevonden, in
de supermarkt en op
het podium tijdens een
toneelvoorstelling.
Het is de bedoeling
dat u dit logo zoekt
en het bij een van de
redactieleden afgeeft als
u het gevonden heeft. De
vinder krijgt als beloning
een overheerlijke
slagroomtaart
aangeboden door een
van de lokale bedrijven.
Dus mensen: “ogen
open!” En succes!
Hieronder een voorbeeld
van het logo.
Hieronder ziet u een
voorbeeld van het
verstopte logo.
Het logo zit in een
doorzichtig lijstje en kan
ergens staan, hangen of
liggen.
Let dus goed op, het logo
kan overal tevoorschijn
komen!

Nieuwe Reanimatie/AED Lessen
In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een
circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die
slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn
gemiddeld 200 reanimaties per week. De meeste reanimaties
gebeuren thuis. In de meeste gevallen van een circulatiestilstand
is het normale hartritme zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat
het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer
is bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt.
Twee zaken zijn nu van levensbelang: een schok toedienen met
een AED (Automatische Externe Defibrillator) en reanimatie.
In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig
om het hart weer op gang te krijgen. Hoe sneller die schok
wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. Reanimatie,
het geven van borstcompressie en mond op mondbeademing,
zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang
gehouden wordt. Een ambulance heeft gemiddeld zo’n 10 minuten
nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de
overlevingskans daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet daarom
binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Uw reanimatie
als burgerhulpverlener en het toedienen van een schok met de
AED zijn dus van levensbelang.
Om het aantal burgerhulpverleners te verhogen, worden er in
Nieuw Schoonebeek weer reanimatie/AED lessen gegeven. De
lessen worden u aangeboden door Vereniging Dorpsbelangen.
Ook voor de hulpverleners die de basis cursus al hebben
gevolgd, is het belangrijk om een herhalingsles te volgen, om uw
vaardigheden up-to-date te houden. De data worden in overleg
met de cursisten bepaald
U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Jenny Steffens
De Waide 26
Nieuw Schoonebeek.
Telefoonnummer: 0524 541602
of 06 22882374 (graag na 17 uur)
of per mail steffensehbo@live.nl
Ook ben ik benieuwd wie zich
heeft aangemeld bij HartslagNu
als burgerhulpverlener, zodat
we in kaart hebben of elke
buurt wel goed
vertegenwoordigd is. Graag
zou ik elke deelnemer van
HardslagNu willen vragen
dit aan mij door te geven.

Jenny Steffens
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Garbage Run
ij, Hans Fischer, Edward Steffens en
W
Henk Berends doen dit jaar mee aan de
Carbage run. Wij zijn benaderd door een 4 tal

studenten van het Hondsrugcollege met de
vraag of wij als chauffeurs deel willen nemen
aan hun Garbage run project De leerlingen van
het Hondsrug College te Emmen, nemen deel
aan deze run als meesterproef Technasium.
The Carbage run Zomer Editie gaat in 2016
weer van start. De run is ruim 2500 km lang,
door negen verschillende landen. Deze wordt
gereden in een oud barrel, die maximaal €500
mag kosten. Zonder uw hulp gaat ons dit niet
lukken! Denkt u nou: Ik wil ze graag helpen.
Dan kunt u ons sponsoren, eventueel door een
sticker (bedrijfslogo) op onze auto te kopen.

S p r e e ku u r o n a f h a n k e l i j k e
zorgombudsfunctionaris

Heeft u als inwoner van de gemeente Emmen
een vraag, een probleem of een klacht over
de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet
of de Participatiewet? Komt u er met de
gemeente of uw zorgaanbieder niet uit? Dan
kunt u een beroep doen op de onafhankelijke
zorgombudsfunctionaris.
De zorgombudsfunctionaris is onafhankelijk
en niet in dienst bij de gemeente Emmen of
zorgaanbieders. De zorgombudsfunctionaris
gaat vertrouwelijk om met alle informatie en
zal zonder uw toestemming geen gegevens
met derden delen.
De dienstverlening van de
zorgombudsfunctionaris is gratis. U kunt de
zorgombudsfunctionaris bereiken via
* telefoon 050 – 727 15 05 / 06 -10 81 21 05 (op
dinsdag en woensdag)
* e-mail zorgombudsfunctionaris@zorgbelangdrenthe.nl
* brief Zorgombudsfunctionaris, De Kazerne,
Annerweg 30, 9741 KV Zuidlaren
Daarnaast houdt de zorgombudsfunctionaris
in 2016 op 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni,
16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15
november en 20 december spreekuur* van
13.30 – 14.30 uur in Woon- en wijkcentrum
Valkenhof, Boomvalk 80, 7827 HW Emmen
(Rietlanden).
Kunt u niet op het spreekuur komen? Dan
kan telefonisch of per e-mail een afspraak
gemaakt worden om bij u thuis of bij u in de
buurt langs te komen.
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Voor vragen of meer informatie:
Jeffrey Zandbergen: 0611107375
Eva Botermans: 0683558260
Mail: eva-botermans@live.nl
facebook.com/
teamtechnasiumhondsrugcollege
We kunnen er ook een prijs mee winnen;
Deze prijs is bestemd voor stichting KIKA.
Route:
Er wordt gestart bij de Evenementenhal in
Gorinchem. De route is zo’n 2.500 km door
9 verschillende landen. De route ziet er als
volgt uit:
Dag 1: Gorinchem – Mulhouse (Frankrijk)
Dag 2: Mulhouse – Bolzano (Italië)
Dag 3: Bolzano – Ljubljana (Slovenië)
Dag 4: Ljubljana – Banja Luka (Bosnië)
Dag 5: Banja Luka – Istrië (Kroatië)
Wanneer? 4 t/m 8 juli 2016
Bij deze roadtrip gaat het niet om snelheid,
wel om handigheid en creativiteit! Elke dag
ontvangen we een opdracht voor onderweg,
waarmee je punten kunt verdienen. De
opdrachten gaan je sterke verhalen
opleveren die we over tientallen jaren nog
vol enthousiasme zullen vertellen. Er zijn
met the Carbage Run interessante prijzen
te winnen, maar het doel van de run is toch
echt ook plezier maken. En dat doen we niet
alleen, alle Carbage runners helpen elkaar
onderweg.

Vo o r j a a r s w a n d e l i n g i n h e t
Schoonebeeker veld
Op zaterdag 9 april 2016 om 7.00 uur ’s
morgens is er een ochtendwandeling in
het natuurgebied aan de zuidkant van de
Zuidersloot in Weiteveen.
Deze wandeling wordt door ons de
ruige route genoemd vanwege het zeer
gevarieerde natuuraanbod. De route loopt
door bos, over heide, over grasvelden en
open vlaktes. Onderweg zie je hopelijk
allerlei dieren (reeën, vogels etc.). Zeer de
moeite waard dus. Het is raadzaam om
laarzen of hoge schoenen aan te trekken.
Het vertrek is bij het Veenloopcentrum om
7.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om een
ontbijt te gebruiken.
De kosten zijn: € 4,-.
Met ontbijt € 9,U kunt zich aanmelden via tel.nr. 0524541458 of via e-mail:
info@veenloopcentrum.nl

de Bom
Bom
11 Januari 2016
oor het natte winterweer
D
een dag bij de werkplaats.
We waren net aan de soep en

een bakje koffie toe toen er
een agent binnen kwam: er
was een explosief gevonden
bij de familie Huser. Nou dat
nieuws sloeg in als een bom.
Voor het vrijgraven konden ze
wel een kraan gebruiken. Da’s
toevallig laten wij van de firma
Wolken die nu hebben. Toch?
Nee helaas, niet het juiste
formaat. Gelukkig had Cultro
er net eentje vrij.
Eenmaal aangekomen bij de
EOD vertelden ze me dat het
om een 1000 ponder ging.
Geen idee hebbende hoe
groot dat dan moest zijn, maar
aan het graven gegaan en ik
kwam er snel achter dat het
een beste lummel was. De
bom lag met de neus omhoog
vlak onder het maaiveld (snel
wat foto’s maken). Na overleg
met de gemeente en de
familie Huser werd het plan
gemaakt om hem daar te laten
ontploffen. Ze wilden graag
400m³ zand klaar hebben
liggen voor de volgende
dag. Dat was nog een beste
operatie, maar ze waren
aan het juiste adres. Direct
werd Rova rijplaten verhuur
ingeschakeld met meerdere
vrachten rijplaten om een
baan van 140 meter

Een doffe dreun en dan een zandfontein die almaar hoger
naar de hemel reikt, onze groeten
brengt bom
aan de gesneuvelde
hebben
piloten. Een bom uit wereldoorlog
tweede
ontploftgevonden)
als de boer
en de
Huser
werden
die jarenlang dit land omploegde
metfamilie
zijn duim
de rode
knop
geïnterviewd. Bijna 13:00 uur
indrukt.
de familie Huser heeft de hand
Aarde ruist als regen op de akkers neer, een brok metaal
scheert langs de valk die biddend in de lucht op al mijn foto’s
staat. Een geparkeerde auto toetert, opgeschoten jongens
lachen met hun duim omhoog, ze nemen nog een biertje. Ik
zwaai en
dwaal af naar mijn vader die tewerkgesteld in Hamburg
overleefde, de nacht dat -zal ik hen bevrijders noemen- de stad
werd weggevaagd. Zijn lichaam bleef intact maar zijn leven
was te kort om de vuurstorm en de veertigduizend doden te
vergeten.
Door de akkers loop ik terug naar huis. De stoppels van de
mais kraken kapot onder mijn gelaarsde voeten.
Peter Veen

voor de trekkers te creëren.
Die reden met 4 man sterk om
het zand bij de bom en kraan
te brengen.
Explosie dag. Na een bak
koffie en instructies van de
EOD over wat de bedoeling
was gingen ze aan de slag
met het aanbrengen van
“kneed bommen” om alles
tot ontploffing te brengen
(net als in de film). Daarna
het afdekken met zand en
wachten tot het zover was.
De media had er ook op één
of andere manier hoogte van
gekregen en was ook volop
aanwezig. Het was leuk om te
zien hoe de familie Wethly (zij

bij de knop, 3 2 1… Zo dat was
een beste dreun, de grond
schudt goed en het zand vliegt
tientallen meters de lucht in.
Na controle door de EOD even
het gat bekijken dat een meter
of 4 diep was en een meter of
10 in doorsnee.
Het was een prachtige
ervaring en als bedankje
nog een scherf van ‘de bom’
meegekregen. Ook Rob
Wethly bedankt voor het
verslag van de Lancaster.
Peter Levelink
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Opvang vluchtelingen
in Nieuw Schoonebeek
Domesta en Vluchtelingenwerk op de
jaarvergadering van de Dorpsbelangen op 12 april
oor de hoge instroom van asielzoekers
D
in Nederland is het van belang dat er
een snelle doorstroom van asielzoekers

met een (tijdelijke) verblijfsvergunning uit
asielzoekerscentra (AZC) naar reguliere
woningen in gemeenten plaatsvindt. De
doorstroom is nodig om ruimte in de
AZC’s te creëren. Daarnaast is een snelle
doorstroom van belang om vluchtelingen
die in Nederland mogen blijven zo snel
mogelijk actief deel te laten uitmaken van de
Nederlandse samenleving.
De Rijksoverheid stelt elk half jaar vast
hoeveel vergunninghouders gemeenten
moeten huisvesten. Gemeenten
maken hierover afspraken met de
woningcorporaties. Domesta probeert hier
zo goed mogelijk invulling aan te geven,
maar wil niet dat de wachttijd voor regulier
woningzoekenden hierdoor te veel gaat
oplopen.
Wat betekent dit voor Nieuw
Schoonebeek?
Tot nu toe is er bij het huisvesten van
vluchtelingen met een verblijfstatus steeds
voor gekozen om de mensen in de grotere
kernen een woning te bieden. Terwijl we juist
in de dorpen minder druk op de woningmarkt
voelen. Daarom hebben we besloten om
ook de dorpen hierin mee te nemen. Dit
betekent dat er ook in Nieuw Schoonebeek
1 of 2 woningen aan een gezin met een
verblijfsvergunning worden aangeboden. De
Dorpsbelangen heeft Domesta uitgenodigd
om in gesprek te gaan over hoe deze mensen
het best geholpen kunnen worden om zich
thuis te voelen in het dorp.
Zijn er vrijwilligers die het leuk vinden om
mensen wegwijs te maken in hun dorp?
Of misschien is er wel een netwerkje van
dorpsbewoners waarop de vluchteling met
verblijfsvergunning een beroep kan doen?
Ben je geïnteresseerd? Kom dan vooral naar
de jaarvergadering van de Dorpsbelangen op
12 april.
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De Stad
n de volksmond werd in
Iover
Nieuw-Schoonebeek wel eens gesproken
“De Stad”, maar waar is De Stad nu

precies en waar komt het vandaan. Voor de
ouderen hier is het een bekend begrip maar
de jongere generatie weet hier niets tot weinig van. Met dit verhaal zijn we naar een oud
inwoner van Nieuw-Schoonebeek gegaan.
Vroeger wonend in De Stad namelijk Jan
Scherpen. Jan, nu wonend in Klazienaveen
wist hier veel van te vertellen eenmaal op de
praatstoel kwamen de verhalen los.
Jan haalde de boeken (Nieuw-Schoonebeek,
Boerderijen en bewoners) uit zijn archief en
we vonden ook daarin een stukje over De
Stad. Een gedeelte van de Hanken-Boo werd
gekocht door 4 verschillende eigenaren, ook
werd door die eigenaren boerderij Wolken
met elkaar gedeeld. Zo waren er acht naast
elkaar gelegen vrij smalle stroken grond
ontstaan. Dit gebied werd in de volksmond
daarom aangeduid met de naam De Stad. De
stroken waren 20 meter breed later werden er
enige 2 tallen samengevoegd zo had men een
strook van 40 meter breed. De Stad begon
aan de Europaweg 275 en eindigde op 291.
In de stad had je naast de bewoners ook een
bakkerij een winkel en er stond een school.
Een verhaal van Jan:
De familie Steffens had een kruidenierswinkel,
één van hun klanten uit Neuringe Duitsland
had bij zijn bezoek aan de winkel altijd een
grote hond bij zich. De hond kwam dan in de
paardenstal gedaan er weer uitgehaald als
het donker was, de (gekochte) lading werd

dan op de hond gebonden en mee naar huis
genomen.
Johan Berendsen ook wel grote Jan genoemd
was een vrachtrijder met paard en wagen
die zijn vracht heen en weer vervoerde van
Nieuw-Schoonebeek naar Coevorden.
Op zondag nam hij de ouderen mee naar de
kerk en 1 keer per jaar werd de wagen versierd en werd met de kinderen van de Stad en
omgeving een uitje gemaakt naar de dierentuin in Emmen.
l voor de oorlog ,in de dertiger jaren is er een
A
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
wie hum maar weer kwiet! ”zeg jong
“Waren
timmer Hain zien Griet
)
(Janning,Europaweg 271, Bakker)

(Griet Wolken, Europaweg 273, nu Beukeveld-Wolken

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

“Het is wal goed op de akker” zeg de bakker
kost mie sjoors een pinke” zeg Steffens Geert
“T’Hinke

(Bakker Harm Steffens Europaweg ? tegen over Hennie Steffens)

(Steffens,Europaweg 279,later Helmich-Steffens)

komp oes nog aan de kinne” zeg Steffens
“T’water
Minne
“T’ verteerd” zegt Meijer Geert
“T’ komt wieder” zeg bouw Snieder
“Doar hej al een flits! ” zeg Ambergen Frits
“Der komt nie veul van” zeg klompen Jan
“T’ was ok veulste warm” zeg Aikens Harm
(Europaweg 277, Hennie Steffens)

(Schreur, Europaweg 285, tussen voorheen Helmich en Scherpen)
(Scherpen,Europaweg 287 nu Scherpen)

(Frits Ambergen, Europaweg 289, nu Wemhoff-Ambergen)

(Jan Jansen, Europaweg 291 nu Ahlers-Jansen)
(Herman Eikens,Europaweg 297)
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Winter 1963

DE HEL IN HET

NOORD -OOSTEN
EEN BIJDRAGE VAN HISTORISCHE
VERENIGING NEI-SCHOONEBEEK
klas weer op de beek richting NieuwSchoonebeek. “Om 6 uur, net voor het donker
wordt, zijn we wel weer thuis dachten we. 2
uur heen en 2 uur terug”.

de barre strenge winter van 1963, (12e
IinnElfstedentocht
op 18 Januari ) hadden wij
klas 4 van de Gerardus Majella school (nu

groep 6) Meester Ben Schulte en die woonde
op het Spanjaardspad te Schoonebeek. Hij zei
tegen ons wie op de vrije woensdagmiddag
op de schaatsen over het Schoonebeekerdiep
naar Schoonebeek komt krijgt warme
chocolademelk en koek van mij.
De halve 4e klas ging op de woensdagmiddag
begin Februari naar de beek, enkele
kinderen mochten niet mee en ik ook niet,
maar ging toch mee, en trokken de stoute
schaatsen aan richting Schoonebeek. Het
vroor behoorlijk die dag en een harde wind.
Je kwam van alles tegen: bruggen, sluizen
en hele grote sneeuw duinen, het was dus
meer lopen dan schaatsen op die houten
dingen door de sneeuw. Maar je had de harde
oostenwind in de rug en “je ging ja naar het
westen toe, makkie dachten wij”. Om een
uur of 2 arriveerden wij in Schoonebeek bij
de sluis. De schaatsen onderweg en lopend
over de Namweg vanaf de beek richting het
Spanjaardspad naar Meester Schulte. De koek
en warme chocolademelk ging er heerlijk in,
je was koud en toch al een paar uur onderweg.
Om een uur of 3 weer naar de sluis, de
schaatsen onderbinden en met de halve
12

Maar ja, die harde oostenwind, sneeuw
duinen, we kwamen bijna niet vooruit. Het
werd 6 uur en het werd donker en kouder
en we waren nog lang niet thuis, de moed
zakte in de schaatsen. Eindelijk, na uren
lopen, schaatsen en ploeteren door de
sneeuwduinen (het was al stikdonker op de
beek), kwam de gasvlam van de NAM bij de
Wilm’s Boo in zicht. Dit was tegenover Huser
(waar de bom lag) en dan ben je nog een
behoorlijk eind van de Europaweg. En je had
nog een stuk over de beek recht tegen de
harde oostenwind in, tot aan de bocht bij de
brug bij Möhlmann.
Vanaf de brug weer naar het noorden, richting
de Europaweg. Maar op dit stuk beek lag wel
een halve meter sneeuw, dicht gestoven door
de oostenwind, er was geen doorkomen aan.
Over de wal lopen was ook geen uitkomst,
want je zag de sloten met de bruggetjes
erover ook niet meer door de sneeuw. Voor de
zekerheid kon je beter op de beek blijven tot
voorbij de Wilm’s Boo en dan liep de beek bij
de Johan Stevens brug weer naar het oosten.
Nu was het nog 100 meter tot aan de sluis bij
de Fam. Steffens (Hoesman), hier liepen al
ouders ongerust langs de beek te banjeren.
Het was intussen al bijna 8 uur geworden
(voor 10 jarigen toen al laat om nog buiten te
wezen) en het vroor behoorlijk.
We waren al bijna thuis, het afrasterdraad
van de weide aan de beek werd al omhoog
gehouden , je kon er zo met een snelheid
onderdoor, omdat je dan de maat 45
verwachtte. Maar het liep al met al goed af,
we kregen wel een behoorlijke uitbrander van
de ongeruste ouders. In alle haast vanaf de
beek naar huis had ik een schaats verloren. De
volgende avond na schooltijd even zoeken in
de wei naar de beek, bingo, de schaats lag er
nog. 					Toon Heijnen.

Al loopt de leugen
nog zo snel…
COLUMN

k hou niet van sport, maar wel van bewegen.
ILopen,
Ik vind het wel geweldig om te bewegen.
zwemmen, fietsen. Daar ben ik wel

En nog was de ellende niet afgelopen, …………
het Belgisch paardje kreeg nóg een staartje.
Femia werd op het podium geroepen. 3e
prijs gewonnen! Met 3 deelnemers in haar
leeftijdsgroep. Tumult in de zaal toen ik
schoorvoetend naar voren ging…. “dat is ze
niet, dat is een ander... Bedrieger!”

20 jaar ben ik lid geweest van de
hardloopgroep. Met de twijfelachtige eer dat
ik bij wedstrijden altijd als laatste eindigde.
Die wetenschap gaf veel rust bij mijn
clubgenoten. Ik motiveerde de nieuwelingen
daarmee ook altijd bij hun eerste wedstrijd
door ze te vertellen dat ik als laatste zou
eindigen, dus dat die schande aan hen voorbij
zou gaan. Natuurlijk is het vervelend om als
laatste te eindigen. Uiteraard! Mijn eerste
wedstrijd bestond uit 15 rondjes rond de
kerk in Erm en na de eerste 50 meter voelde
ik de bezemwagen al in m’n nek hijgen.
Bij elk rondje schreeuwde de omroeper:
“Als laatste komt nu Riet Veenker van de
hardloopgroep Schoonebeek weer voorbij”.
Dat is niet leuk - dat is helemaal niet leuk!
En met een meewarig applausje wordt je dan
binnengehaald…. hoezo “man of the match”?

De organisatie gaf me een draai om de oren
en een flinke uitbrander. Maar ik mocht
de beker houden want ik was wél derde
geworden (tevens laatste…..). Eind goed, al
goed? Had je gedacht: de bedrieger moest
worden bedrogen!

goed in. Er wordt er in de sport heel veel
gelogen en bedrogen. En daar ben ik ook
goed in. Daar doe ik graag aan mee. Ik lieg en
bedrieg graag over sport als dat zo uitkomt!

Dit overkwam me één keer en omdat te
voorkomen verzon er wat op. Ik ben nu
eenmaal een Belgisch paard en geen
renpaard. Maar ik kan wel liegen en bedriegen.
De Oranjeloop in Erica stond op het
programma. Met een grote groep hardlopers
gingen we en de grapjes werden alweer
gemaakt…. “Riet Veenker… als laatste…….”
Maar ik had een plan, een geniaal plan. Ik
ging lopen onder een valse naam. Ik ga Femia
v.d. Laan heten en zou zo de vijf kilometer
hardlopen en niet vier keer mijn naam horen
brullen. Ha-ha-ha! De eerste ronde ging goed
evenals de tweede en derde, niemand die
het in de gaten had. Gelukkig, de finish kwam
in zicht en op de valreep werd ik nog snel
even ingehaald door de snelste van de tien
kilometer; mijn collega Peter R.
Intussen waren mijn fans gearriveerd en
stonden me juichend op te wachten bij de
finish, tot mijn schrik ook de enige echte
Femia. Hun gezichten stonden perplex toen de
speaker vol enthousiasme brulde dat Femia
van der Laan ook….. eindelijk over de finish
was!

Collega’s stromen de volgende ochtend
massaal mijn kantoor binnen om kennis te
maken met de nieuwe collega. “Ga weg te
zeuren, die heb ik toch niet?” Ineens zag ik op
het mededelingenbord een bericht hangen.
“Een nieuwe medewerker op de administratie:
….. Femia van der Laan”.
Eerstvolgende trainingsdag: Femia arriveert
en staat strak van de stress. Al dagenlang
wordt ze gefeliciteerd en gebeld door Jan
en Alleman, want in de krant staat het
ongelooflijke “Femia van der Laan wint
bronzen plak bij de Oranjeloop in Erica”.
De week daarna: Femia meldt zich af bij de
Loopgroep. Ze kan de stress niet meer aan.

Riet Veenker
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Groeten
van....

allo Nieuw Schoonebeekers, mijn naam
H
is Harry Wubbels, nummer 8 van de 14
van Hein en Riek Wubbels. Ik ben in 1958

geboren aan de Europaweg 155 waar nu mijn
broers Harm en René wonen. Onze Pa en Ma
hebben lange tijd op de Boschhof gewoond
op de hoek van de Europaweg en de van
Eklaan. Ik heb een mooie jeugd gehad in
Nieuw Schoonebeek. Vooral het spelen op
de hei, hutten bouwen, watervallen maken
en op de turftreintjes spelen waren leuke
dingen. Langs het bos van Mars (waar Erik
Wubbels nu woont) en rennen voor de hond.
We moesten veel helpen thuis maar dat moest
iedereen. Later natuurlijk ook dansles, de
jeugdsoos, volksfeesten en alle andere dingen
op het dorp en in de omgeving van Nieuw
Schoonebeek.
Eind 1980 ben ik vertrokken uit Nieuw
Schoonebeek wat ik eigenlijk nooit had
gedacht. Er waren 2 dingen die daar de
oorzaak van waren, namelijk de liefde en
werk. In 1980 heb ik mijn vrouw Margaret van
Velthoven ontmoet in Valkenburg (Limburg)
Margaret kwam uit Zierikzee (Zeeland,
Schouwen-Duiveland). Toen ze de eerste keer
in Nieuw Schoonebeek kwam was het wel
een cultuurschokje voor haar. Buiten op het
erf stond een kruiwagen met een koeienmaag
en op de deel hing aan de balken een zojuist
geslachte koe. Ze kon meteen aanschuiven
aan een grote tafel met allemaal vreemde
mensen om soep en aardappelen te eten uit
hetzelfde bord want zo ging dat bij ons. Ze
vond het wel leuk in Nieuw Schoonebeek en
ging ook mee naar de jeugdsoos en heeft
3 volksfeesten meegemaakt maar om nu te
gaan wonen in Drenthe? Als ze een weekend
in Nieuw Schoonebeek was en ze ging weer
naar huis zei mijn moeder altijd tegen haar
“Misschien tot ziens”. (Zierikzee is zo ver weg
, dat zal wel niet aanblijven). Maar het bleef
aan en ze was Katholiek en dat was zelfs in
1980 nog een ‘voordeel’. Ook nu ben ik nog erg
gelukkig met Margaret.
Toen ik in 1980 van de MTS (Bouwkunde) af
kwam was er weinig werk. Helaas nu weer een
bekend beeld in Nederland. Ik heb toen een
maand of 4 bij de DOMO in Emmen gewerkt
14

Harry Wubbels
waar ook mijn vader werkte en waar ik in mijn
schoolvakanties ook altijd werkte. Margaret
wilde graag dat ik naar Zeeland kwam en via
een contact van haar oom kon ik een baan
krijgen bij de Rijkswaterstaat, waar ik op de
tekenkamer kon gaan werken. Mijn taak zou
bestaan uit het maken van tekeningen voor
het in beeld brengen van de Oosterschelde
en het maken van bouwtekeningen voor
tijdelijke bouwwerken op het werkeiland
Neeltje Jans. Ik heb er enkele dagen erg
aan getwijfeld maar toch de knoop maar
doorgehakt. In Januari 1981 kon ik beginnen in
Zierikzee. Ik kon gaan wonen in een pension
in Renesse waar toen ongeveer 200 mensen
woonden die ook allemaal werkten aan de
Stormvloedkering. Goed eten en nette kamers.
Dat was wel even wennen... januari 1981 was
nat en winderig en dat merk je in Zeeland. Ik
reed elke dag met een groepje mensen met
een busje van Renesse naar Zierikzee langs
kale akkers en weilanden zonder bomen. Waar
was ik aan begonnen ??
Weg uit het ‘veilige’ Drenthe. Nu lach je
erom en zwerft de jeugd de hele wereld over
maar toen was Zeeland nog ver weg. In het
eerste jaar moest ik elke 2 weken naar Nieuw
Schoonebeek in mijn gele Renaultje 5. Dat
zal de heimwee zijn geweest. Het andere
weekend verbleef ik bij mijn schoonmoeder
want in het weekend kon je niet verblijven in
het pension. Een rustig gezin, want Margaret
had één broer en één kleiner zusje. Helaas
was haar vader al jong overleden. Wel even
wat anders dan bij ons thuis waar je geen
moment alleen was.
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Margaret ging werken in de geestelijk
gehandicapten zorg en we gingen op zoek
naar een huurwoning in Zierikzee om te gaan
samenwonen. Dat ‘samenwonen’ vonden
mijn ouders maar niets, maar het ging toch
gebeuren. Als we thuis kwamen was er
eerst geen sprake van ‘samen in één bed’
maar na enkele maanden was het toch wel
toegestaan. Maar wel naar de kerk als we in
Nieuw Schoonebeek waren want dat hoorde
zo.
Bij de Rijkswaterstaat werd steeds meer
geautomatiseerd en daar ben ik gelukkig aan
mee gaan doen. Zo ging dat nog in die tijd.
Ik werd computeroperator en werd in 1983
geplaatst op het werkeiland Neeltje Jans.
In 1984 zijn we in Zierikzee getrouwd. Alle
ooms en tantes, broers en zussen kwamen
met een bus maar Zierikzee. In mei 1987 is
onze zoon Jordy geboren en dat was een druk
ventje. Regelmatig gingen we naar Nieuw
Schoonebeek en mocht Jordy de kippen
voeren.
Margaret stopte met werken en ik wist dat
ik nog maar een jaar werk had want de
Deltawerken waren bijna klaar. Eind 1987 ben
ik gaan solliciteren en werd ik aangenomen
als systeembeheerder bij het van WeelBethesda Ziekenhuis in Dirksland. Wel
even een andere wereld dan Neeltje Jans
en geen directe collega’s. Automatisering
stond nog in de kinderschoenen in het
ziekenhuis. Er werd al snel gevraagd of ik
ook programma’s kon maken voor allerlei
toepassingen die het ziekenhuis niet kon
betalen. Dat vond ik wel heel erg leuk merkte
ik en zo ben ik naast systeembeheerder ook
programmeur geworden wat ik een jaar of
5 jaar in mijn eentje heb gedaan. Sinds een
jaar of 12 doe ik enkel maar programmeren
en zo hebben we in ons ziekenhuis vrijwel
alle ‘ziekenhuissoftware’ zelf ontwikkeld.
(inmiddels met 2 collega’s programmeurs
en 12 andere ICT mensen) Helaas gaan we
daar mee stoppen omdat het ziekenhuis een
zeer nauwe samenwerking aan wil gaat met
het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Dus
we gaan als zovelen een beetje onzekere tijd
tegemoet want programmeren zal dan niet
meer aan de orde zijn.
In 1990 is onze dochter Sanne geboren
en zijn we verhuisd naar een koophuis in
Zierikzee waar we nu nog wonen. In 1994 is
Margaret gaan werken in de ouderenzorg.
Onze kinderen zijn al weer uitgevlogen.
Jordy is in 2005 gaan studeren aan de TU
te Eindhoven en is industrieel ontwerper

geworden. Fotografie en reizen (backpacken)
is zijn passie en hij heeft een leuke baan
in Eindhoven en heeft dikke verkering met
Laura. Sanne is geneeskunde gaan studeren
in Nijmegen en doet er allerlei bestuurlijke
dingen naast en woont samen met Maarten.
Ze is over een maand of 7 arts en wil dan
verder studeren voor huisarts of neuroloog of
misschien toch nog een ander specialisme....
Ik woon nu al heel lang in Zierikzee en we
hebben een leuke vriendenkring. Zeeland is
een mooie provincie met natuurlijk strand,
water en bos en ook wel lekker dicht bij de
Randstad. Zierikzee is een mooi historisch
stadje met ongeveer 11.000 inwoners en
we gaan hier niet meer weg. Een gevolg
van de ramp in 1953 is het ontbreken van
mooie bomen zoals we die wel in Nieuw
Schoonebeek hebben aan de Europaweg. Dit
mis ik hier. Fotografie is mijn hobby en ik vind
het heerlijk om in mijn eentje rond te struinen
met mijn camera. Op flickr.com/photos/
harrywubbels/albums kunt u trouwens nog
foto’s zien van de volksfeesten 2005 en 2010
die ik toen heb gemaakt. Daarnaast vind ik
het leuk om zelf meubelen te maken en allerlei
dingetjes te ontwerpen en te tekenen. Ook
heb ik een oude klassieke Puch waarmee ik
in de zomer af en toe een rondje doe op het
eiland.
Na het overlijden van onze Pa en Ma kom ik
niet meer zo vaak in Nieuw Schoonebeek.
Uiteraard wel met het volksfeest en als er
‘iets’ te doen is in de familie. Het afgelopen
volksfeest was ook weer hartstikke mooi en
beregezellig. Ben ik echt trots op ‘mijn’ Nieuw
Schooneek. Als ik weer in mijn geboortedorp
ben moet ik altijd een rondje doen over de
zwarte weg en even een wandeling maken
op de hei. Je merkt wel dat het minder
bedrijvig is op het dorp dan vroeger. Minder
boeren, minder winkels maar dat gaat hier
op de dorpen net zo. Maar wel een hecht
dorp als ik het zo zie tijdens het volksfeest
en dat is mooi. Wat ik het meeste mis zijn
de zondagochtenden dat we bij mijn ouders
waren op de Boschhof. Meestal kwam er dan
ook een groot deel van de familie Wubbels
en dat was altijd hartstikke gezellig. Ze zijn
beiden oud geworden en waren goed van
geest en dat moeten we maar koesteren.
Elk jaar houden we familiedag en zijn we er
allemaal. En dat is, zo beseffen we, toch wel
bijzonder. Iedereen leeft nog en is naar leeftijd
nog gezond. Daar ben ik dankbaar voor.
Ik wens een ieder gezondheid en het beste toe
en hoop nog veel te horen van ‘mijn’ Nieuw
Schoonebeek.
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Paul Steffens geeft een kaars aan diaken
Wielens met daarop de namen van alle parochies
in het samenwerkingsverband Immanuel

De receptie is achter de rug; nog even
napraten (Tweede van links is mevrouw
José Wielens)

Tijdens de receptie heten de parochianen
diaken Wielens van harte welkom

Onze oude kerktoren versierd
met de kerkelijke vlaggen

Jelle Lijklema overhandigd namens
de parochiebesturen de sleutels van
de 5 kerkgebouwen
Vicaris-generaal van het bisdom
spreek de zegen uit over de
opdracht van Diaken Wielens
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Pastor Lange krijgt een cadeau
van Pastor Tjepkema

José blij met het gebrandschilderd
glas, het cadeau van de 5 parochies

Een beeld van de receptie, veel
mensen betuigen hun dank

Veel parochianen hebben
pastor José Lange uitgezwaaid
ondag 24 januari jl. was een bijzondere
Z
dag voor de vijf parochies van het
samenwerkingsverband Immanuel en voor

pastor José Lange. Na meer dan dertien
jaar werkzaam te zijn geweest als pastoraal
werkster in de parochies van NieuwSchoonebeek, Schoonebeek en Weiteveen
en na meer dan vijf jaar in de parochies
van Coevorden en Steenwijksmoer hebben
we met elkaar op gepaste wijze afscheid
genomen van José Lange.
Ook is er van het afscheid een fotoalbum
gemaakt voor pastor Lange. De foto’s in het
album geven heel goed weer hoe die dag is
verlopen. De foto’s staan al op de website van
Immanuel: immanuelparochie.nl.
Een inspirerende viering met ons St.
Ceciliakoor versterkt met het Matthias koor
van Schoonebeek. Ben Wubbels was voor
deze gelegenheid de dirigent. Het kinderkoor
uit Weiteveen “De Vrolijke Klanken” o.l.v.
Marjo Pol en “Convalesco” uit Coevorden o.l.v.
Monique Melenhorst. Eveneens misdienaars
en acolieten uit onze vijf parochies leverde
een bijdrage aan deze viering en een stralende
pastor Lange die samen met pastor Tjepkema

voorging. Het heeft José heel goed gedaan,
dat er zoveel mensen naar de afscheidsviering
waren gekomen (de kerk was bijna tot de
laatste plek toe gevuld). De viering gaf een
gevoel van een eenheid van de vijf parochies:
een stimulans om op 1 januari 2018 de fusie
van de vijf parochies tot één parochie een feit
te laten worden. Wij zijn samen op de goede
weg. De kinderen zongen ook: Wij zijn samen
onderweg!
Na de viering maakten veel mensen gebruik
van de gelegenheid om pastor Lange de
hand te drukken. De Zwarte Racker was tot
de nok toe gevuld. Niemand had verwacht,
dat er zoveel mensen zouden komen en
daarom waren er te weinig kopjes en moesten
sommigen maar genoegen nemen met een
plastic beker met koffie.
Voor José een verrassing dat zoveel mensen
haar de hand kwamen drukken om hun grote
dankbaarheid te tonen voor haar tomeloze
inzet in al die jaren, maar ook om haar het
allerbeste toe te wensen voor de toekomst:
vreugde, geluk en voldoening in haar nieuwe
parochie de Goede Herder Erica-Emmen.
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huisje
Familie van der Zwan

weltevree

Wie zijn jullie?
Wij zijn Herman van der Zwan (54 jaar) en
Annette van der Zwan-Wenneker (53 jaar).
Herman is een geboren en getogen
Hagenees en Annette is een geboren
Nieuw Schoonebeekse, die op haar 18e
naar het westen van het land trok om te
kijken hoe het er daar uit zag. Op een
mooie zomeravond troffen we elkaar op
de oevers van de Maas in Rotterdam, waar
we allebei bij de douane werkten. En van
het één kwam het ander. Nadat we een
aantal jaren in Rotterdam en Den Haag
gewoond hadden, begon een huisje op
het platteland steeds aantrekkelijker te
worden. We konden overgeplaatst worden
naar de grenspost Denekamp en daarna
naar Coevorden/Zwartemeer. Sinds 2001
wonen we in Nieuw Schoonebeek in het
geboortehuis van Annette, gezellig naast
(schoon)ouders Hennie Wenneker en Lenie
Wenneker-Wolken.
We hebben 2 zonen, Tom van 22 jaar en
Mark van 20 jaar. Tom studeert in Breda en
woont niet meer thuis, en Mark studeert in
Emmen en is nog gezellig thuis.

Wat doen jullie?
Nadat de EU besloten had om de
binnengrenzen van Europa te openen,
werden we voor de keus gesteld; of bij de
douane blijven en terug naar Rotterdam of
Schiphol, of ander werk zoeken. Omdat het
ons ondertussen goed beviel in Drenthe,
besloten we iets anders te zoeken.
Herman heeft werk gevonden bij het
Ministerie van Financiën en werkt in
Emmen. Hij houdt zich vooral bezig met
startende ondernemers, door middel van
voorlichtingsavonden en informatiebeurzen.
Annette heeft een opleiding
milieutechnologie gevolgd en werkt
momenteel bij de gemeente Hardenberg als
vergunningverlener.
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“Gezondheid is
een groot goed.
Dat moet je
gewoon leren
koesteren”

Wat doen jullie in je vrije tijd?
Herman is een verzamelaar. Hij verzamelt
vooral oude jongensboeken van Kluitman
en reclamespullen van voor 1970. Hij heeft
al een mooie verzameling emaille borden
en winkelblikken en wil dit graag uitbreiden
met o.a. een jukebox, benzinepomp en een
flipperkast. Annette heeft als hobby het trainen
van honden en paarden en besteedt veel tijd
aan werkzaamheden voor Dorpsbelangen
Nieuw Schoonebeek.
Sinds afgelopen zomer hebben we allebei ons
golfvaardigheidsbewijs en zijn regelmatig op
de golfbaan te vinden. En sinds enkele weken
maken 2 elektrische fietsen onderdeel uit van
ons wagenpark, dus wordt er met mooi weer
waarschijnlijk ook wel gefietst.
Maar onze grootste gezamenlijke hobby is
reizen. Zo hebben we al heel wat van de wereld
gezien o.a. de Verenigde Staten, Indonesië,
Antillen en heel veel landen van Europa. In
april gaan we een maand lang door de V.S.
rondtrekken waarna we eindigen in Orlando,
waar onze zoon Tom dit jaar studeert.

Wat heeft indruk gemaakt?
Natuurlijk maken lief en leed van jezelf en je
omgeving indruk, maar vooral hebben we de
laatste tijd geleerd dat gezondheid een groot
goed is, wat je veel te snel voor vanzelfsprekend
aanneemt. Dat moet je gewoon leren koesteren.

Wat willen jullie nog gezegd hebben?
Annette maakt sinds een aantal jaren deel uit
van het bestuur van Dorpsbelangen. Daardoor
krijg je veel inzicht wat er allemaal nodig is om
te zorgen dat een dorp als Nieuw Schoonebeek
een leuk dorp blijft om in te wonen. Maar dat
gaat niet vanzelf. Ondanks dat het soms lijkt
alsof er niets gebeurt, is er achter de schermen
van alles gaande. Het bestuur kan dit niet alleen
en is daar de steun (en soms hulp) van de
inwoners nodig.

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

Ve r e n i g i n g
Dorpsbelangen
Nieuw Schoonebeek

Uitnodiging jaar vergadering 2016
Hierbij wordt U uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging
Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening.
Mededelingen c.q. ingekomen stukken.
12 april 2016
Notulen jaarvergadering 2015.
Jaarverslag secretaris.
20:00 uur
Financieel verslag.
Kascontrole commissie.
Verkiezing nieuw kascontrole lid.
Dorpshoeve
Bestuurs- mutaties.
Nieuw Schoonebeek
Rondvraag c.q. w.v.t.t.k.
Pauze.
Presentatie door Domesta over wonen in Nieuw Schoonebeek.
Sluiting.

O p r o e p v a n d e Ve r e n i g i n g v o o r D o r p s b e l a n g e n
De Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek zet zich al jaren in voor de ontwikkeling en
leefbaarheid in Nieuw Schoonebeek. Als Erkende Overleg Partner (EOP) van de Gemeente Emmen
steken de bestuursleden, als vrijwilligers, vele uren in het overleggen met de Gemeente Emmen om
allerlei zaken m.b.t. tot Nieuw Schoonebeek voor elkaar proberen te krijgen. Dit alles om ons dorp
steeds maar weer in beeld te blijven houden bij de Gemeente Emmen. Zo zijn er in het recente verleden
al diverse mooie dingen tot stand gekomen. Denk aan; ontwikkeling van de wijk de Waide, plan Ans, het
financieel ondersteunen en begeleiden van diverse verenigingen binnen ons dorp. Een goed voorbeeld
hiervan is het dorpsblad dat u nu in handen heeft, de drukkosten hiervan wordt volledig gefinancieerd
door de Vereniging voor Dorpsbelangen.
De Vereniging voor Dorpsbelangen mag zich inmiddels verheugen in een groot aantal leden; bijna 300
inwoners van Nieuw Schoonebeek zijn al meerdere jaren lid. Met een inwonersaantal van iets meer als
1300 zien wij als bestuur natuurlijk graag dat ons ledenaantal hierin alleen nog maar kan groeien, te
meer om een zo breed mogelijke ondersteuning en draagvlak richting de Gemeente Emmen te krijgen.
Bent U ook van mening dat het werk van de Vereniging voor Dorpsbelangen van groot belang is voor
ons dorp en wilt U ons hierin ondersteunen en bent U nog geen lid, dan kunt U zich graag aanmelden
bij één van de bestuursleden. Aanmelden kan ook via de mail; j.herbers@kpnmail.nl of hn.vander.
zwan@ziggo.nl of telefonisch en dan graag via tel.nr 0524-541133 (Annette vd Zwan).
U bent al lid vanaf € 2,50 contributie per jaar. Bij automatische incasso wordt dit bedrag eens per jaar
halverwege december van de leden geïncasseerd.
Ook hierin geldt het aloude gezegde; hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Alleen samen kunnen we er
voor zorgen dat Nieuw-Schoonebeek op de kaart blijft staan, op wat voor gebied dan ook.
Het bestuur bestaat uit; Johnnie Herbers, Annette vd Zwan, Corry Germes, Marleen Koers, Anneke Bos,
Han Gerth, Arjan Scherpen, Christiaan Conen, Hans Wenneker.
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Wist je dat?
Gymvereniging De
Tuutwulp een eigen
facebookpagina heeft?

ACTIVITEITENKALENDER
19 maart:

“Proud to be Fout” Party: Zwarte Racker

20 maart:

Country CD Middag: Café Bargerveen

20 maart:

Eieren zoeken: Speeltuinvereniging

26 maart:

Instuif+: Tienerwerk

26 maart:

Schuimparty: Rumah Pemuda

9 april:

Zwemmen: Tienerwerk

12 april:

Openbare Jaarvergadering: Dorpsbelangen

13 april:

Creatieve avond: KVV

Eerste paasdag om
10:30uur (na de
Palmpasenviering) eieren
zoeken bij de kerk

16 april:

Tuutwulp: Gymuitvoering

23 april:

Instuif: Tienerwerk

27 april:

Koningsdag bij de ijsbaan

Speeltuinvereniging ‘t
Centrum

30 april:

Band “The Given Horse”: Zwarte Racker

30 april:

Bonte Feestavond: Café Bargerveen

7 mei:		

Instuif+: Tienerwerk

11 mei:		

Informatieve avond: KVV

21 mei:

Boerengolf: Tienerwerk

22 mei:

Leef Bewust Beurs: Café Bargerveen

28 mei:

80’s & 90’s Party: Zwarte Racker

4 juni:		

Instuif: Tienerwerk

4 juni:

12 Apostelen veldvoetbaltoernooi

8 juni:		

Busreisje: KVV

11, 12 juni:

Activiteitenweekend jeugd VVS

18 juni:

Instuif+: Tienerwerk

25, 26 juni:

Rumah Live met o.a. de Dijk en Razz

9 juli:		

Afsluiting: Tienerwerk

Op deze facebookpagina
houdt de vereningingen al
haar activiteiten bij.
Neem eens een kijkje op:
facebook.com/detuutwulp

E

ieren Zoeken

Paasvuur
De scouting organiseert dit
jaar vanwege de te natte
landbouwgronden geen
paasvuur.
Het Pasen valt dit jaar erg
vroeg en de akkers zijn zo
nat dat er te weinig tijd
is dat dit voor het Pasen
fatsoenlijk opdroogt,
daarom is er na overleg
besloten om geen paasvuur
te organiseren. Vooral het
brengen van takken en
snoeiafval is op dit moment
erg moeizaam. We hopen
voor volgend jaar op betere
weersomstandigheden.

14 september: Fysiotherapie: KVV
1 oktober:

Oktoberfest: Café Bargerveen

St. Willehadus.

8 oktober:

Country+Catalen Event: Café Bargerveen

ij willen Promille nog
W
bedanken voor de
goed gevulde mand die

12 oktober:

Troostgeschenk: KVV

6 november:

Leef Bewust Beurs: Café Bargerveen

9 november:

Sieraden maken: KVV

21 december:

Kerstavond: KVV

Bob ons aanbood namens
jullie groep. De inhoud is
op, maar de mand wordt
nog voor allerlei doeleinden
gebruikt.
Hennie en Toos Wubkes
20

angs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele
Loverlijden
kaarten , bloemen en steun die ik heb gekregen na het
van mijn man. Coba Millekamp

