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Foto: Tinie Möhlmann-Hendrikson

Herman
Schulte
Ridder. In de Orde van Oranje-Nassau
vermoedend gingen mijn vrouw en ik
Niets
dinsdag 21 april op weg naar Emmen.
Daar moesten wij om 9:45 u bij de Hema
wachten. Dan zou René daar zijn. Hij kwam
even van zijn werk om ons te vertellen over
het vervolg van de dag. Het was slecht weer
en we waren erg vroeg daarom zijn we maar
even de Hema binnen gegaan. Eenmaal
binnen ging mijn telefoon, het was René. Hij
vroeg “pa waar ben je? Kom maar naar buiten”.
Eenmaal buiten wist ik niet wat ik zag. Daar
stonden mijn kinderen en kleinkinderen!
Ik vroeg aan mijn vrouw “wist jij hier van?”
waarop zij antwoordde “ja”, “Maar we gaan
eerst koffie drinken” zei René en liepen in de
richting van de grote kerk. Ik had nog steeds
niets in de gaten.
Toen we de grote kerk binnen gingen dacht ik;
hier gaat iets bijzonders gebeuren. Eenmaal
binnen werden wij door een gastdame mee
genomen naar een plek vooraan in de kerk.
We kregen koffie met een heerlijke oranjesoes
aangeboden. De burgemeester kwam binnen,
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hing zijn ambtsketen om en nam het woord.
Hij heette iedereen welkom en gaf een korte
inleiding van wat er ging gebeuren. Toen ik
mijn naam hoorde ging ik staan.
De burgemeester had een goed woord over
het vrijwilligers werk wat ik allemaal had
gedaan en nog steeds doe.
Ook had hij alle lof over het mooie volksfeest
wat wij elke vijf jaar vieren. Daarna werd het
lintje opgespeld en werden er foto’s gemaakt.
Hierna mochten wij onder het genot van
een hapje en een drankje de andere ridders
feliciteren. Samen met mijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen hebben wij er een gezellige
middag van gemaakt.
Het was voor mij een mooie dag en ook wil
ik iedereen hartelijk danken voor de bloemen
felicitaties kaarten en telefoontjes.
Hartelijk dank Herman Schulte.

KONINGSDAG 2016

Helaas! Men had zich erg verheugd op een mooi koningsfeest. Maar doordat er erg slecht weer voorspeld werd
besloot de organisatie de avond voor koningsdag dat het
hele feest bij de ijsbaan afgelast werd. Her en der in het
dorp werd er nog wel voor onze koning gevlagd en een aantal dorpsgenoten kwamen toch nog even een kijkje nemen
in de kantine van de ijsbaan. Daar werd het toch nog gezellig.
We houden goede moed voor 2017 en gelukkig zijn er dit
jaar nog meer “dorpsfeesten” (o.a. Rumah live, Folk veur
volk an de gruppe en meer) waar men elkaar kan ontmoeten! Kijk daarvoor in de activiteitenkalender!

3

inds enkele jaren gaan we met een aantal
S
muziekliefhebbers naar het Folk veur
Volk Festival in Oud-Aalden. Dit festival met

F o l k v e u r Vo l k

an de Gruppe

meerdere folkbands vindt dit jaar al voor de
De kop van een persbericht dat Folk veur Volk
22e keer plaats en ook dit keer weer op het hof Oud-Aalden de wereld in stuurde was “Folk
van de familie Schepers in Oud-Aalden.
veur Volk zoekt de grens op!”. Dit was voor ons
een inspiratie voor de naam van onze stichting
Vanwege de unieke sfeer en gezelligheid
èn het festival. We hebben contact gehad met
borrelde het “Torhout/Werchter”-idee op (lees: het “Huus van de Toal” en in samenwerking
hetzelfde programma een dag later op een
met hen kwamen we tot de vertaling hiervan:
andere locatie). Wat zou het geweldig zijn om
dit ook in Nieuw-Schoonebeek te organiseren. “Folk veur Volk an de Gruppe”.
We zochten daarop contact met de organisatie
in Oud-Aalden en ook zij vonden dit een hele
Op dit moment zijn we druk bezig met het
mooie aanvulling op hun festival.
contracteren van de bands. Ons streven is een
gevarieerd programma neer te zetten met in
I.v.m. het volksfeest vorig jaar was het toen
ieder geval 5 folkbands. Dit alles aangevuld
niet haalbaar, maar de gedachte van een
met een kinderprogramma om er een feest
dubbelfestival liet ons niet los en we hielden
van te maken voor alle Nieuw-Schoonebekers
contact met de organisatie van Folk veur Volk. van 0 tot 99 jaar (en ouder). Niet alleen de
Hun festival heeft al jaren een vaste datum,
trommelvliezen maar ook de tongen zullen
nl. de 3e zaterdag in juni (dit jaar op zaterdag gestreeld worden. De inwendige mens zal
18 juni). Het leek ons dan ook mooi om hun
het aan niets ontbreken: van het regionale
programma op de zondag daarna naar Nieuw- bier van de Drentsche Schans (we zijn nu in
Schoonebeek te halen. Echter onze “collega’s” gesprek met deze bierbrouwer) tot passende
van Rumah Live hadden op de zaterdag na
streetfoodgerechten.
dat weekend al een “Dijk” van een band
gecontracteerd. Wij zaten daardoor behoorlijk Maar het moeilijkste was om een passende
in de “Razz” en moesten daarom uitwijken naar locatie te vinden om dit festival te laten
een andere datum.
plaatsvinden. Een voorwaarde van Folk veur
Volk Oud-Aalden was om dezelfde sfeer ook in
In goed overleg met Folk veur Volk in OudNieuw-Schoonebeek neer te zetten en daarbij
Aalden hebben we besloten om onze editie 3
passen dus geen asfalt en dranghekken met
maanden later te laten plaatsvinden. Hierdoor zwart plastic. We zijn toen letterlijk op de fiets
werd het logistiek ook een stuk gemakkelijker: gestapt en hebben met de wichelroede ons
we kunnen nu nl. gebruik maken van hun
dorp verkend. Meerdere mooie locaties hebben
spullen om dezelfde sfeer die hun festival
de revue gepasseerd maar er kan er maar een
zo kenmerkt ook naar Nieuw-Schoonebeek
de mooiste zijn:
over te brengen. Het eerste festival bij ons zal
daarom plaatsvinden op zaterdag 17 september “Pastoor zien bos” naast de pastorie. We
vanaf ca. 16:00 uur.
zijn in conclaaf gegaan met het kerkbestuur
en kregen van hun kant alle medewerking
Om dit alles handen en voeten te geven en
toegezegd: “er was witte rook”!
te kunnen realiseren moet er wel het een en
ander geregeld en op papier worden gezet. Er Wil je op de hoogte blijven van alle
is daarom besloten om een nieuwe stichting op ontwikkelingen van Folk veur Volk an de
te richten, omdat dit de beste vorm is om in te Gruppe, like dan onze facebookpagina.
gieten. In navolging van onze Folk-vrienden in
Oud-Aalden kwamen we in contact met notaris En om met de woorden van Folk veur Volk
mr. J. van Buiten in Oosterhesselen. Samen met Oud-Aalden af te sluiten:
hem hebben we de statuten opgesteld en na
ondertekening door alle bestuursleden was de “Wat is er nou mooier dan één Folk veur
stichting een feit! Het whiskyglas kon worden Volk festival? TWEE FOLK VEUR VOLK
geheven!
FESTIVALS”!
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Foto Leo van Bemmelen

D E TO R E N S P I T S
VA N D E
K E R K TO R E N
ijdens het doornemen
T
van een aantal boeken
over de historie van Nieuw

Schoonebeek viel het de
redactie op dat de spits van
de kerktoren op een aantal
foto’s niet recht was; maar
de toren een zogenaamde
“ranke spits” had. Omdat de
foto’s helaas niet altijd even
duidelijk waren en het ons niet
duidelijk was of de kerktoren
daadwerkelijk een andere spits
heeft gehad, of dat dit enkel
gezichtsbedrog was, hebben
we deze vraag voorgelegd
aan diverse personen. Via via
kwamen we uiteindelijk bij Leo
van Bemmelen uit. Leo kon
gelukkig uitsluitsel geven:
De toren van de kerk is in
1855 gebouwd met een
“ranke” spits. In 1930 is er een
nieuwe spits opgezet omdat
de oude gevaarlijke gebreken
vertoonde.
Het het hout was gedeeltelijk
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Fotografie meester Schröer

verrot. Dus na vijfenzeventig
jaar is die vervangen voor
de huidige meer robuuste
piramidevormige spits.

meesterhuis bij de Gerardus
Majella school.

De foto is dus gemaakt tussen
1924 en 1930! De foto van
De nieuwe torenspits is
de vrijstaande toren heb ik
gemaakt door de plaatselijke
gemaakt voor het fotoalbum
aannemer Scholte van de
van Pastor José Lange t.g.v.
Dordseweg. De naam Scholte haar afscheid. Hierop is het
was eigenlijk een schrijffoutje: verschil van de torenspits goed
zijn vader heette Schulte en
te zien.
ook zijn kinderen zijn weer
Leo van Bemmelen
ingeschreven als Schulte.
Op de foto’s van de kerk is
het verschil goed te zien.
Daardoor kun je uit bijgaande
foto de conclusie trekken dat
de opnamen gemaakt is tussen
1924 en 1930.
Hoe kom ik aan 1924? Als
je goed kijkt zie je dat daar
juffrouw Schröer met haar
hondje op straat loopt. Tot 1924
woonde meester en juffrouw
Schröer in het meesterhuis bij
de school op het oosten. Zij
verhuisden in 1924 naar het

Bemmelen is in 1966
LAnneeoin devan
oude kerk getrouwd met
Büter.
Nu gepensioneerd fotograaf en in
2010 verhuisd naar Schoonebeek.
Lid van het St. Cecilia koor en
secretaris van het parochiebestuur
in Nieuw-Schoonebeek.
Geïnteresseerd in de (met name
katholieke) historie van zuidoost
Drenthe. Hij is nu druk met het
scannen en restaureren van de
negatieven (van glas) van Meester
Schröer.

SCHOLEN TE NIEUW-SCHOONEBEEK 1824 - 2016
EEN BIJDRAGE VAN
HISTORISCHE VERENIGING
NEI-SCHOONEBEEK

en akte in 1825 opgemaakt zegt : Er zijn
E
thans 30 huisgezinnen in Booendorf, nu
Nieuw-Schoonebeek. In het jaar 1823 hebben

de inwoners voor het eerst gemeentelasten
betaald (Gemeente Dalen) en in datzelfde jaar
verlof gekregen om een school te hebben.
In 1824 zijn de schoolplichtige kinderen in
de classificatie der schoolgelden gesteld.
Toen werd er op het oosteinde de eerste
Openbare school gebouwd, omdat het dorp
op het oosteinde begon met kavelnummer 1
(huisnummer) richting het westen. Later in
1884 toen de Gemeente Schoonebeek kwam
begon huisnummer 1 op het westen bij de
Ellenbeek (grens Schoonebeek - NieuwSchoonebeek).
Deze 3 lokalen tellende openbare school werd
in 1931 gesloten omdat hiervoor niet meer

1868 wordt er een nieuwe, 3 lokalen
Iditntellende,
openbare school gebouwd, maar
keer op het Westeinde van het dorp,
in de buurt van de molen van Roosken.
Hier woonden inmiddels meer gezinnen
en ook deze kinderen kwamen vanuit het
Amsterdamsche- en Schoonebeekerveld
en het westeind lopend naar school. Met
ingang van 1-09-1929 werden ongeveer
20 leerplichtige kinderen uit het

genoeg leerlingen waren, dit omdat in 1924 en
nieuwe Katholieke school werd gebouwd in
het midden van het dorp, vlakbij de kerk.
De openbare school en het noodlokaal zijn
later afgebroken, maar het schoolmeester huis
staat er nog altijd. Tegenwoordig bewoond
door de familie Jansen. Sommige kinderen
uit het Schoonebeekerveld en het verdere
Amsterdamscheveld (nu Bargerveen) hadden
lopend een tocht van anderhalf tot twee uur
naar school af te leggen. En dan was er van
een begaanbare weg eigenlijk geen sprake.
In de winter kwamen ze dikwijls, nat tot aan
hun knieën bij de school aan. ,”Meester” gaf
ze dan maar een plaatsje bij de kachel, waar
ze meer dan eens in slaap vielen na zulks een
vermoeiende reis.

Schoonebeekerveld vervoerd per bus van
de Fam. Pieper naar de beide scholen.
De gemeente Schoonebeek gaf hier een
vergoeding voor. In 1931 werd deze en later de
Christelijke en Openbare school gesloten. In
de jaren 1980-90 maakten de Peuterklas en
Jeugdsoos hier gebruik van. Tegenwoordig is
loonbedrijf Heijnen hier gevestigd.
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n 1920 waren er bouwplannen voor een
IBonifatiuskerk.
nieuwe Katholieke lagere school door de St.
De nieuwe school kwam naast

al gauw te klein. In 1929 werd er een vierde
lokaal bij gebouwd. Later werden nog 2
lokalen, een kantoor en nieuwe ingangen aan
de school gebouwd. Vanaf toen tot aan heden
is al heel wat aan de school gebouwd. In de
jaren 1950-1980 telde de school ruim 225
leerlingen.

1956 kwam de wet kleuteronderwijs
I4n(niet
verplicht) en gingen de kinderen van
tot 6 jaar naar de kleuterschool. Enkele

”de Kleuterberg” deze stond naast de lagere
school met mooi bruggetje over de sloot. In
1985 kwam de Wet op het Basisonderwijs
erdoor en werden de kleuter en lagere school
samengevoegd. Begin jaren 1990 werd deze
kleuterschool afgebroken om plaats te maken
voor de Dorpshoeve.

de kerk. De school is opgeleverd in in 1924 en
ingewijd op 27 maart door Deken Oosterbaan.
De school werd toegewijd aan de H. Gerardus
Majella. Deze school had 3 lokalen maar was

kinderen van ons dorp gingen toen naar de
kleuterschool te Weiteveen omdat wij op
het dorp nog geen kleuterschool hadden. In
1959 werd en nieuwe kleuterschool geopend:
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Gebruik
schoolplein

eachte ouders, jeugd
G
en kinderen van Nieuw
Schoonebeek.

Het is tot nu toe altijd toegestaan
om buiten schooltijd gebruik te
maken van het schoolterrein om
er lekker te spelen of te voetballen.
Ook de speeltoestellen mogen
dan worden gebruikt. Helaas
moeten we echter constateren
dat er de laatste tijd veel afval,
waaronder glas en blikjes, wordt
achtergelaten op het terrein. Dit
levert natuurlijk gevaar op voor
andere kinderen die er spelen.
Om te voorkomen dat we het
terrein af moeten sluiten in de
avonduren en in het weekend,
verzoeken we jullie vriendelijk om
geen troep te maken en geen glas
te gebruiken op het terrein.
Op die manier blijft het leuk voor
alle partijen.
Regels op het terrein zijn;
-Voetballen op de velden en niet
op het plein of naast de school.
-Zelf je afval weer meenemen of
in de container naast de school
gooien
-Geen fietsen op de velden
-Geen glas op het terrein.
-Niet over de hekken klimmen
maar de aanwezige poortjes
gebruiken.
We hopen op ieders medewerking
zodat het terrein ook voor een
ieder toegankelijk kan blijven.

Renovatie Speeltuin ‘t Centrum

a lang wachten en lang overleggen met de
N
gemeente Emmen is het dan eindelijk zover en
wordt de speeltuin aan de Van Eklaan vernieuwd.

Als eerste worden alle oude speeltoestellen en de oude
toegangspoort verwijderd. Daarna worden er graaf- en
grondwerkzaamheden uitgevoerd om het wateroverlast
probleem op te lossen. Vervolgens worden de nieuwe
valzones aangelegd en zal het gazon weer worden
ingezaaid.
Wanneer het gazon voldoende sterk is worden de
nieuwe speeltoestellen geplaatst en kan er weer
heerlijk gespeeld worden op de nieuwe toestellen.
Deze nieuwe toestellen bestaan uit: schommel,
multiplay, duikelrek, draaitoestel, kabelbaan en de
vernieuwde zandbak. Ook aan ouders en opa`s en
oma`s is gedacht want er worden ook mooie nieuwe
bankjes geplaatst.
Volgens de planning wordt er gestart in mei 2016 en is
alles gereed in juli 2016. Mochten er vragen zijn over de
aanpassingen van de speeltuin neem dan even contact
op met één van de bestuursleden.
Groetjes,
Speeltuinvereniging `t Centrum
(W. Nijenstein, B. Eikens, S. Herbers, D. Moorman, J.
Van Riet)

Fietstocht Emslandkampen & Kunst
ij de Historische vereniging Nei-Schoonebeek
B
hebben wij sinds half april 2016 onze eigen nieuwe
website:
www.histvernei-schoonebeek.nl
Op 23 Juli houden wij weer onze jaarlijkse fietstocht
Emslandkampen en Kunst. We vertrekken om 10:30 uur
vanaf de parkeerplaats de Gruinte.
Graag om ongeveer 10:00 uur aanwezig, voor
inschrijving.
Kosten €12,00 incl, koffie en lunch. Max. 50 personen.

Tevens willen we U nog een keer
waarschuwen voor het diepe
watergat dat vlak achter het
hek van de school zit.Het is niet
verstandig om kinderen daar te
laten spelen. De kanten zijn erg stijl
en het water is behoorlijk diep.

Opgave voor 9 Juli bij:
André Lambers
Telefoon: o6-21822199
Mail : hvnei.schoonebeek@live.nl

Vr. gr. Ben Gustin

Bestuur Historische vereniging Nei-Schoonebeek

8

Of kijk even op de nieuwe website. Daar kunt u zich
ook aanmelden voor de fietstocht.

Ontdek je plekje!
Voorheen verstopten wij
voor iedere editie een
fotolijstje met ons logo
ergens in het dorp. De
vinder kreeg als beloning
een overheerlijke taart
aangeboden door een
van de lokale bedrijven.
Vanaf deze editie hebben
we een nieuw spel:
Ontdek je plekje!
In iedere editie plaatsen
we op deze pagina een
foto van een onderwerp
op een bepaalde locatie
in Nieuw Schoonebeek of
omgeving
Het is de bedoeling
om de locatie van het
onderwerp van de foto
te achterhalen. Degene
die als eerste de juiste
locatiebeschrijving
doormailt heeft
gewonnen.
Uiteraard zal de winnaar
met dit spel ook weer
beloond worden met
een heerlijke taart,
aangeboden door een
lokale ondernemer.
Hieronder zie je een foto
Weet je de lokatie van het
onderwerp in deze foto?
Stuur dan een exacte
beschrijving naar:
hejtalheurd@live.nl

Bedrijf van de maand:

Millybels Catering

illybels is geboren uit passie In 2014 is de Millybels Bakclub
M
en liefde voor creatief bezig van start gegaan in de Gerardus
zijn en lekker eten. Ik ben Carli
Majella school, een bakclub
Bensch en ik woon samen met
mijn man Stephan al bijna 11
jaar in Nieuw Schoonebeek. Wij
wonen, samen met onze twee
dochters Izabella en Carmilla,
met veel plezier hier in Nieuw
Schoonebeek.

Ik ben opgegroeid in een gezin
waar familie en eten centraal
staan en waar we vaak met zijn
allen aan het koken of bakken
waren. Mijn moeder had een
aantal jaren een koffiewinkel
aan huis en ik mocht altijd
meekijken in de keuken en
vanaf een jonge leeftijd ging
ik ook met veel plezier met
mijn moeder samen bakken.
Deze traditie zet ik voort met
mijn dochters en we zijn vaak
met z´n drietjes gezellig aan
het kokkerellen. Mijn hobby is
ondertussen uitgegroeid tot een
ware passie.
Voor de geboorte van onze
kinderen werkte ik fulltime in de
ICT. Met de geboorte van onze
oudste besloot ik de ICT-wereld
vaarwel te zeggen en huisvrouw
en mamma te worden. Toen
onze jongste anderhalf was
besloot ik mijn hart te volgen
door een eigen bedrijf te starten
en van mijn hobby’s ook mijn
dagelijks werk te maken.
Millybels is begin 2012 gestart.
Terwijl ik me vooral bezig
houd met het verzorgen van
high tea´s op lokatie van de
klant zijn decoratie en catering
van kinder-, kameraad- of
buurtfeesten ook onderdeel
van het Millybels assortiment.
U kunt ook bij mij terecht
voor hartige en/of zoete
hapjesschalen, ontbijtservice,
cake pops, push-up pops,
traktaties en speciaal versierd
koekjes.

voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Om de week leren we gezellig
samen bakken en koken. In
de schoolvakanties zijn er
ook altijd workshops; bakken,
taart versieren of met eten
“knutselen”. De workshops zijn
er voor alle kinderen in Nieuw
Schoonebeek en omgeving.
Een workshop is uiteraard
ook te reserveren voor een
kinderfeestje.

Voor meer informatie en een
compleet aanbod kunt u
contact opnemen met mij of
neem gerust een kijkje op de
website: www.millybels.nl. Hou
ook de Facebook pagina in de
gaten om op hoogte te blijven
van onze aanbiedingen en
workshops.
Mocht u een speciaal verzoek
hebben, dan hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groeten
Carli Bensch
Millybels
Europaweg 171, Nieuw
Schoonebeek
Mobiel: 064 294 2361
Email: info@millybels.nl
Website: www.millybels.nl
Facebook: facebook.com/
Millybels.catering

Het logo is gevonden door
Fränk Steffens
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DE DIJK

IN NIEUW SCHOONEBEEK

p zaterdag 25 juni wordt het jaarlijkse
O
Rumah Live festival gehouden op
sportpark “De Gruinte”.

Dit jaar is het de organisatie gelukt om voor
deze editie één van Nederlands bekendste
bands naar Nieuw Schoonebeek te halen,
namelijk “De Dijk”.
De band rond zanger Huub van der Lubbe
is een band uit Amsterdam, die al sinds hun
oprichting in 1981 Nederlandstalige popmuziek
maakt. Hun stijl is te omschrijven als een mix
van soul, blues, rock en chanson.
De band is vernoemd naar de bekende
Amsterdamse Zeedijk.
De Dijk is meer dan een band, die in hun
35-jarig bestaan overladen is met prijzen.
Bij Huub van der Lubbe en zijn mannen gaat
het er vooral om hoe ze dat doen. Door nooit
routine toe te laten, de geloofwaardigheid te
bewaken en als groep altijd samen te vallen
met het gevoel dat hun muziek verspreidt.
Een gevoel dat alleen te omschrijven valt met
grote woorden - hoop, gemeenschapszin,
menselijkheid, een afkeer van cynisme
- maar dat in hun liedjes steevast wordt
teruggebracht tot tastbare proporties.
Het voorprogramma is dit keer internationaal
met de jonge Duitse topformatie Razz. Een
stel enthousiastelingen van vlak over de grens
met invloeden van bands als Keane en Live.
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Ze hebben al op een aantal grote podia in
Duitsland gestaan en als voorprogramma van
Kensington in Nederland.
Deze avond zal muzikaal aan elkaar gedraaid
worden door DJ Koen Reuvers (bekend van
Radio Emmen).
Deze muzikale happening begint om 20.00
uur.
Een kaartje kost €25,- excl. aan de kassa, en in
de voorverkoop €20,- excl.
Voor verdere informatie en kaartverkoop kijk
op rumahlive.nl
Op zondag 26 juni kunt u tussen 14:00 uur
en 15:00 uur starten voor een mooie fiets/
puzzeltocht door Zuidoost Drenthe.
Tijdens deze hele zondagmiddag hebben
we divers volksvermaak voor jong en oud
opgesteld en is ook aan een natje en een
droogje gedacht.
‘s Avonds sluiten we het tuinfeest weekend af
met een klassieke rock band. Kortom voor elk
wat wils.

‘WIJ MAKEN ONS
DORP MOOIER!”
Onder dit doelstellende motto is onlangs de werkgroep ‘Tussen Beek en Veen’ van start gegaan.

D

e werkgroep is als volgt tot stand gekomen:

gebeurd. Ook sluiten de ‘pleisterplaatsen’ rondom het dorp totaal niet op elkaar aan, zodat er
een onsamenhangend geheel is. Tot slot zijn er
nagenoeg geen ‘recreatieve’ mogelijkheden in en
rondom het dorp.

Enige jaren geleden werd er een leefbaarheidonderzoek gehouden onder de bevolking van
Nieuw-Schoonebeek. Jacques Schepers en Jos
Fischer hebben toen een soort ‘wensplan’ ingeDe initiatiefnemers Jacques en Jos wilden meer
diend, maar met dat plan is destijds niets gedaan. Tot op enig moment vanuit de Provincie de inzichten om de plannen vorm te geven en besloplannen voor de Bufferzone Bargerveen werden ten een werkgroep samen te stellen,
ontwikkeld.
De werkgroep, die inmiddels is uitgebreid met
Er werd (en worden nog steeds) landbouwgron- Truus Wubbels, Arjan Scherpen en Tanja Scheden aangekocht en uitgeruild met grondbezitters pers heeft ten doel gesteld om zich voor positieve veranderingen in te gaan zetten.
en er kwam steeds meer een oproep vanuit de
bestuurscommissie Bargerveen om mee te den- De Bufferzone Bargerveen Zuid komt er sowieso
en er zullen diverse werkzaamheden en verandeken met en ideeën aan te dragen voor,
ringen rondom het dorp plaatsvinden. Of we dit
het nieuwe plan.
nu leuk vinden of niet, het gaat door!
Nou dachten Jacques en Jos, 1+1=2, en haalden
hun oude plannen weer uit het archief. Deze
Het zou jammer zijn, als we de kans laten liggen
plannen zijn inmiddels behoorlijk uitgewerkt, be- en er geen plannen vanuit Nieuw-Schoonebeek
sproken met diverse dorpsbewoners, en op kaart komen, want dan zitten we straks opgescheept
met een grote waterbak en wat extra afwategezet.
ringskanalen…….. en dat was het dan.
Nieuw-Schoonebeek is door de jaren heen
behoorlijk ontdaan van z’n natuurlijke grondstof- Wel de lasten, maar niet de lusten.
fen zoals olie en veen. Dit is lang niet altijd ten
gunste van het dorpsbeeld en het landschap
Vervolg op pagina 12 t/m 13
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Wij als werkgroep willen graag inspraak in de plannen om
zo voor ons dorp het maximale er uit te halen. De werkzaamheden gaan toch door, dus waarom laten we ze niet
aansluiten op onze plannen en wensen.
De conceptplannen zien er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Aansluitende, natuurlijke, belevenis wandel- en fietsroutes in en rondom het dorp.
Directe aansluiting vanuit het dorp met het
Bargerveen (Klazienaveen Zwartemeer), Duitsland en
Schoonebeek.
De oorspronkelijke natuur weer dichter bij het dorp
brengen.
Mogelijkheden scheppen voor recreatie in en rondom
Nieuw-Schoonebeek
Meer bezoekers en recreanten naar het dorp halen
(goed voor de economische ontwikkeling, levendigheid
en leefbaarheid)
Veel speelse (natuur-) elementen rondom het dorp
Een goede samenhang creëren tussen de bestaande
‘pleisterplaatsen’, zoals de ‘Stilteplaats’, ‘De Wilms Boo’,
het ‘Oude Kerkhofje’, het ‘Bosje van Rikken Frans’ en de
‘oude kerktoren’.
Aanpakken van de grondwaterproblematiek en de wateroverlast in Nieuw-Schoonebeek
Meeliften met en meebeslissen over de te ontwikkelen
plannen Bargerveen Zuid.
Het Schoonebekerdiep weer een natuurlijk karakter
teruggeven.
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e werkgroep is inmiddels in gesprek met de bestuurscommissie
Bargerveen. De eerste concept-plannen zijn ook al gepresenteerd aan de
voorzitter en secretaris van de Bestuurscommissie, aan de dorpsraad,
Staatsbosbeheer en aan het Waterschap ‘Vechtstromen’. We kregen vele
enthousiaste reacties, wat ons weer
energie en inspiratie gaf om er volop
mee door te gaan.
Binnenkort gaan we verder in gesprek
met de bestuurscommissie en zullen
we onze concept plannen verder gaan
uitwerken en presenteren. Hiervoor
zouden we graag de steun van onze
dorpsbewoners ontvangen! We willen graag in gesprek met inwoners,
belanghebbenden, geïnteresseerden,
en dorpsgenoten met andere initiatieven.
Heb je dus suggesties, leuke ideeën,
aanvullingen of op/aanmerkingen?
Laat het ons dan weten!
De werkgroep heeft een mailadres:
tussenbeekenveen@outlook.com
Binnenkort kun je ook ons volgen op
Facebook, wij houden je op de hoogte!

Ooievaarsnesten
erspreid over het hele dorp zie je er
V
enkelen van: ooievaarsnesten. O.a. bij
Eric Blaauwe in het land voor het huis en

aan de overkant van Cafe Bargerveen. Jurian
Roosken maakt de broedplaatsen voor deze
grote vogels met hun lange poten en zwarte
vleugelranden. Hiermee hoopt hij de ooievaar
wat vaker te laten landen in ons dorp.
De eerste stap is om het nestplatform te
maken. Deze moet een doorsnede van 130
centimeter hebben en mag niet helemaal
dicht zijn in verband met de afwatering
van regenwater. Vervolgens worden
opstaande pennen rondom de omtrek van
het nestplatform geplaatst. Hier worden
later de wilgentenen doorheen gevlochten.
Omdat bij het vlechen van de wilgen een
paar extra handen niet overbodig zijn helpt
natuurman Tim Veenker hierbij. Cultro helpt
bij het graven van de gaten waar de palen
in geplaatst worden. Het is van belang dat
het nest – naast de minimale doorsnede van
130 centimeter – een stevige constructie
heeft, alsmede een vrije aanvliegroute. De
materialen waarmee wordt gewerkt zijn dus
onder andere hardhouten planken, rondhout,
wilgentenen en natuurlijk een ronde paal.
Tegenwoordig is het eigenlijk niet
meer nodig om nesten te plaatsen.
Beschermingsprogramma’s in heel Europa
hebben er in geresulteerd dat de ooievaar
ook weer volop broedt in Nederland. Laten
we hopen dat mede door de nesten van
Jurian de ooievaar ook Nieuw Schoonebeek
gauw weer aandoet.
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STROOM
VAN DE ZON
Ervaringen van een bijna 15-jarige
zonnepanelenbezitter

et begon in het jaar 2000 toen ik ging
H
informeren naar zonnepanelen. Wat
gingen deze kosten en wat waren de subsidie

mogelijkheden? Mijn wens was voldoende
panelen om alle stroom op te wekken die we
nodig hadden. Dit mocht toen helaas nog niet.
De grens lag destijds bij 3000 W/p (Watt/
piekvermogen)
De subsidieaanvraag die werd toen
afgehandeld door de energie leveranciers. Iets
wat ik tegenstrijdig vond, zij moesten subsidie
geven aan mensen die minder stroom van hen
afgingen nemen. Maar dat was zo geregeld
door de overheid. En als men ook nog een
“Energie Prestatie Advies” had kon men
boven op de geldende subsidie nog 25% meer
krijgen.
Ik had een lange periode nodig om bij alle
instanties de nodige informatie te verkrijgen.
Deze hadden nog geen ervaring met een
particulier die 18 panelen wilde installeren,
voor die tijd een grote installatie. Daarnaast
was er nog de vraag of een particulier dit
zomaar kon installeren op het dak. We zijn
naar de gemeente geweest en hadden een
gesprek met het hoofd van de particuliere
bouwwerken. Die hoorde met verbazing wat
wij van plan waren en ging eens informeren bij
zijn collega’s, enkelen wisten van het bestaan
van zonnepanelen en hadden foto’s van
dergelijke installaties.
De foto’s werden geprint maar bleken foto’s
te zijn van zonnecollectors voor zonneboilers.
Om het te kunnen beoordelen moest ik maar
een bouwvergunning aanvragen. Deze was
niet bepaald geschikt voor de situatie maar na
een aantal telefonische toelichtingen kregen
we dan eindelijk de bouwvergunning voor het
plaatsen van de installatie.
De informatie voor het verkrijgen van de
subsidies was nog niet geheel rond. En veel
informatie om dit in goede banen te leiden
kreeg ik van een medewerker die bijna met
de VUT zou gaan, informatie die niet voor
particulieren bestemd was maar met deze
kennis kon de aanvraag wel worden rond
gemaakt en konden we gaan kijken naar de
panelen zelf.
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Bedrijven die zoals nu complete installaties
aanbieden waren er toen niet. Veel technische
informatie was er wel in Duitsland te vinden.
Een van die dingen die je te weten komt was
dat er allang onderzoek werd gedaan naar de
kwaliteit van de panelen op lange termijn. In
het zuiden van Zwitserland was een instituut
bezig met het beoordelen van panelen van alle
mogelijke leveranciers. Ze installeren panelen
en gaan deze meten en beproeven.
Interessant was het vermogensverlies over de
jaren. Er waren panelen met maar een verlies
van 0,2% per jaar, maar ook panelen die wel
4% per jaar minder opbrengen. Met deze
informatie hebben we gekozen voor panelen
van BP. Met een verlies van 0,6% per jaar zelfs
tegenwoordig nog een top paneel!
Na jaren kan ik zeggen dat het vermogens
verlies is uitgekomen op 0,8%.
Ten opzichte van Duitsland waren de prijzen
in Nederland veel te hoog. Echter het plaatsen
was voor de aannemers een obstakel i.v.m.
de onduidelijke Nederlandse regelgeving.
Uiteindelijk hebben we een leverancier
ontmoet die alle onderdelen wel wou leveren
maar het plaatsen en het afhandelen van de
Nederlandse bureaucratie moesten we zelf
doen. Vervolgens kwam het probleem van de
grens van 3 kWp die de Nederlandse overheid
had opgeworpen. De installatie werd beperkt
tot 18 panelen á 175 Watt/piek.
Via de firma waar ik voor werkte heb ik
constructie materiaal besteld voor het
monteren van de panelen. Mijn vader die bij
huis was vond het een vreemde ervaring dat
de verschillende onderdelen, allemaal van
dezelfde firma, in 5 verschillende vrachten
werden bezorgd in één week tijd. Eerst kwam
er een vrachtwagen die een paar doosjes
moeren bracht, dan een vrachtwagen die de
verticale profielen bracht, dan een die bouten
bracht, dan een die de sluitringen bracht
en dan nog een die de horizontale profielen
bracht. Allemaal van één bedrijf uit het westen
van het land. Daar kon volgens hem geen
geld meer aan verdiend worden. We hebben
de constructie op de schuur gemaakt en de
panelen besteld.

Ook kregen ook nog een brief van de
belastingdienst, die had via via gehoord dat
iemand een grote zonnepanelen installatie
ging bouwen. Ze wilden weten wat we gingen
verdienen met een dergelijke installatie. Voor
hen was het ook nieuw. Ons antwoord was
“Niets”. Dit antwoord was niet goed volgens de
belastingdienst. In een tweede brief van hen
heb ik gevraagd wat er verdiend zou worden
als een gloeilamp vervangen zou worden door
een spaarlamp. Het antwoord is niets, men
bespaart alleen maar energie. En dat zou ik
met de zonnepanelen ook doen. Nooit meer
iets van gehoord.
We hebben vervolgens de panelen zelf met
een aanhanger uit het Duitse Haren gehaald
en geïnstalleerd op het dak van de schuur.
Tot slot elektra aansluiten en er kwam stroom
uit de omvormer. De omvormer maakt van
de gelijkspanning van de zonnepanelen de
wisselspanning die gelijk is aan die van het
lichtnet. Goed oppassen tijdens het installeren
dat men niet de plus en de min draad gelijk
vasthoudt, want de spanning is bijna 500 Volt.
Van begin tot eind waren er twee jaar nodig.
Negen jaar later waren er energieleveranciers
die geen rekening hielden met de 3 kWp grens
opgelegd door de overheid. Subsidie was
er niet meer, maar de prijs van de panelen
en de omvormers waren gedaald naar een
kwart van de prijs van de eerste installatie.
Vergunningen waren niet nodig, eigenlijk voor
de eerste installatie ook al niet, maar dat wist
de gemeente toen niet.
Bij de tweede installatie ben ik weer naar
dezelfde leverancier gegaan als de eerste.
En heb weer een complete installatie
gekocht. Deze keer ook met de profielen en
bevestigingsmaterialen. Voor we deze op het
dak gemonteerd hebben, hebben we eerst
de oude installatie en de oude golfplaten
verwijderd. Dakbalken die niet meer goed
waren vervangen en toen damwanddakplaten
op het dak gemaakt. Direct ook de montage
profielen gemonteerd, zodat wanneer de
panelen er waren ze op het dak konden.
Ook hebben we een nieuwe montageplaat van
multiplex aan de binnenwand gemaakt waarop
de omvormers gemonteerd konden worden.
De beide omvormers naast elkaar. Links, de gele 3 kW, intussen
14 jaar. Rechts, de nieuwe 10 kW 2 jaar oud

Het geheel werkte bijna direct, echter bleek
er nog een stekker niet goed te zitten, geen
groot euvel maar moeilijk om bij te komen. De
oude zonnepanelen hebben we goed schoon
gemaakt en ook weer op het dak geplaatst,
deze werkten gelukkig ook direct weer.
Er is nog plek op het dak voor een paar
panelen maar dat wordt pas opgevuld als er
een aanpassing moet komen als bijvoorbeeld
de oude installatie niet meer goed werkt.
De eerste zomer hebben we met een paar
meetinstrumenten de kabel naar de woning
gecontroleerd en het bleek dat deze op
de rand van zijn vermogen zat. Dus een
zwaardere kabel was nodig. Deze in de grond
gegraven en er direct ook nog wat andere
kabels bij gelegd, netwerkkabel, nieuwe
waterleiding, etc. De zonnepanelen kunnen nu
hun stroom zonder probleem kwijt.
Het verschil van de opbrengst in zomer en
winter is zeer groot. Vaak wordt gezegd dat
de heldere winterdagen toch ook wel stroom
opleveren. Dat klopt maar het grote verschil
is de tijd dat het licht is. In het midden van
de winter doet de installatie het maar 5 á 6
uur per dag. In de zomer is dit wel 16 á 17
uur per dag. Ook zijn de zonnestralen in de
wintermaanden niet zo krachtig, waardoor er
minder stroom wordt gemaakt.
Naast het automatisch uitlezen van de
opbrengsten neem ik nog elke week de
stand van de stroommeters op. Daarbij is
mij opgevallen dat elk jaar een van de beide
midzomer weken, de laatste week van juni of
de eerste week van juli, het altijd minder mooi
weer is. Houd hier dus rekening mee met het
organiseren van buitenactiviteiten!
Het hebben van zonnepanelen geeft
voornamelijk twee goede gevoelens. Het geeft
een goed gevoel dat er 100% groene stroom
wordt gemaakt. Per paneel is er een certificaat
dat verklaart dat er 1 tot 1,5 jaar nodig is om
de energie die nodig was voor het maken
van het paneel, terug te verdienen. En er is
natuurlijk een financieel voordeel doordat
energie rekening een stuk lager is. Hiermee
moet de installatie zich op den duur zelf terug
verdienen.
Met verwachting op zonnig weer,
de groeten van Harrie en Maria Möhlman.
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Meiboom

Buurtvereniging Kerkenweg
nige tijd geleden had Harrie Rohling, van
E
de buurtvereniging Kerkenweg spontaan
een idee om een meiboom te plaatsen op de
avond voor 1 mei.

Hij had dit natuurlijk bij onze buren in
Duitsland vaak gezien. En bij zo’n meiboom
hoort natuurlijk een drankje en een hapje.
Maar wat is de betekenis van een meiboom
nu eigenlijk?
De aanwezige buurtbewoners wisten
allemaal iets en daarom heb ik het maar op
internet opgezocht: Het planten van een
meiboom is een heel oud gebruik en het is
een vruchtbaarheidsgebeuren, om bij het
begin van de zomer de natuur te huldigen.
Het planten van een meiboom zal de
vruchtbaarheid bevorderen voor planten,
akkers, mensen en dieren. Ook is het op
sommige plaatsen een teken van liefde voor
de plek waar ze wonen.
Spiritueel betekent de meiboom dat alle
lintjes verbonden zitten met het centrale
gedeelte. Door deze lintjes blijven wij,
levend of dood , met onze zielen met elkaar
verbonden.
Het kenmerk van de meiboom is een
versierde paal of boom. Er wordt heel vaak
een tak gebruikt van de berk die net groen
begint te worden.
Heel veel landen hebben er hun eigen
gebruiken bij. Dit zijn o.a. versierde wagens,
waldhoorns, muziekkorpsen, dansen, fluitjes
om de boze geesten te verjagen en zo nog
veel meer gebruiken. Allemaal op internet te
vinden.
De boom blijft staan tot eind mei en dan
wordt hij opgeruimd. Ook daar hoort een
feestje bij. Ook wij als buurtgenoten hebben
rond de boom gelopen, en zo de paal mooi
versierd, met de restanten van het volksfeest.
Zo ontstond er een mooie kleurige meiboom,
en een gezellige samenkomst.
Gré Schnoing-Husen
Buurtvereniging Kerkenweg
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Jubileum:
“een herdenking van een gebeurtenis”…

van 25 jaar is een zilveren jubiEenleum.tijdblok
Maar dat hoeft niet feestelijk te zijn.

16 augustus a.s. is het alweer 25 jaar geleden
dat een broer van ons tijdens zijn werk verongelukte. Onze Martin. En dat houdt me dit
jubileumjaar veel bezig. Hij is veel in mijn gedachten. En niet alleen in mijn gedachten. Wij,
zijn broers en zussen, zijn ons op momenten
dat we bij elkaar zijn er blijvend van bewust
dat hij een van ons was. En als ik zijn kameraden ontmoet en spreek, voelen we dat ook.
Als ik die jongens zie voel ik me altijd weemoedig, schiet dan wat vol en voel me een
beetje ongemakkelijk. Het is een hele trouwe
kameradengroep, Krat ‘81. Nog elk jaar rond
de geboortedag van Martin, zorgen zij voor
een prachtig grafstuk. En als een van ons dit
weer heeft aangetroffen op zijn graf dan wordt
dat verteld: “De kameraden, ze hebben hem
niet vergeten!”. En ook al die jaren nadien werden pa en ma regelmatig met een bezoekje of
een kaartje verblijdt. Nee, ook zij werden niet
vergeten door de kameraden van Krat ‘81.
Zijn werkgever, loonbedrijf Wolken, laat ook
vaak merken dat ze hem nooit zullen vergeten.
Dit jaar is het loonbedrijf, waar het ongeval
plaatsvond, verhuisd. Familie Wolken nodigde
ons en de collega’s van Martin op een zondagmorgen vlak voor de officiële verhuizing
uit om afscheid te nemen van de werkplaats
en daarmee ook van de plek van het ongeval.
Op een ontroerende en waardige manier kreeg
Martin daar een onverwacht eerbetoon. Nadat
we in de loods herinneringen aan hem hadden
opgehaald gingen we samen naar het nieuwe
onderkomen van loonbedrijf Wolken. Vergezeld door een stokoude tractor die door Martin
een jaar voor zijn dood helemaal opgeknapt,
gespoten en rijklaar was gemaakt. Na enig
puffen, zuchten en 10 x ratelend starten “kwam
de brand erin” en al tuffend werd deze trekker
naar zijn nieuwe onderkomen gereden. Deze
trekker, toentertijd een cadeau van de werknemers aan hun werkgever Geert Wolken, mag
daar nog heel lang pronken en van zijn pensioen genieten.
Als ik met mensen in gesprek raak en wat
beter leer kennen vertel ik vaak met trots over
mijn familie en op een gegeven moment ook

COLUMN

over het ongeluk wat ons is overkomen. Ik
beschrijf hoe de dorpsgemeenschap toen om
ons heen heeft gestaan en gesteund. Ik zal
proberen te beschrijven hoe dat voelde.
Vrijdagmiddag 16 augustus 1991 verongelukte
onze Martin. De dagen daarna werden diverse
activiteiten in het dorp afgelast, want ook het
dorp was in rouw. Zoveel mensen toonden hun
bekommernis en verdriet: familie, buren, collega’s, vrienden …...
Betrokken als we waren bij de kerkgemeenschap gingen we ook naar de kerk. Als familie
vooraan met pa en ma tussen ons in. Tot mijn
ontzetting voelde het heel leeg achter ons in
de kerk. Op een gegeven moment durfde ik
toch achterom te kijken en zag dat de kerk
bom- en bomvol zat. Doodstil was het, geen
zuchtje, geen kuchje te horen; een intens
gevoel van saamhorigheid. Ik zag mensen die
nog nooit een kerk van binnen hadden gezien.
En nu waren ze er voor ons. Iedereen was er
voor ons. We voelden ons omringd met compassie en medeleven. Er hoefde niets gezegd
te worden, het er zijn was voldoende, zo betekenisvol. Er waren zoveel mensen om ons op
te vangen.
Inmiddels zijn er bijna 25 jaar verstreken en
hebben heel veel families soortgelijk verdriet
moeten doorstaan of zullen dit in de toekomst
nog op hun pad aantreffen.
Voor iedereen die het nodig heeft wens ik dat
ze troost met, maar ook zonder woorden mogen voelen en ervaren wat de aanwezigheid
van mensen op het juiste moment en plaats
kan betekenen.

Riet Veenker
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Groeten
van....

geleden, om precies te zijn 14 juli
Lmijnang
1955 (altijd handig dat veel mensen
verjaardag weten) ben ik in het mooie

Nieuw Schoonebeek geboren. Mijn ouders
waren Agnes en Luurd van der Laan, voor
de ouderen onder jullie “pappe Luurd” en
SniederGeertsien Agnis. 6 broers en zussen
boven me en later zouden er nog twee broers
volgen.
Mooie jeugd gehad aldaar. Achter het huis een
houtzagerij met stapels, nog te zagen, bomen
waar het heerlijk spelen was. Vakanties
werden veelal op de hei door gebracht:
zonnedauw plukken en vooral spelen (kouwe)
thee en brood mee en hele dagen van huis.
De kleuterschool en lagere school dienden
zich aan. Toen ik in de derde klas zat, ging ik
met een heel stel andere kinderen naar het
(bleekneusjes) tehuis “mooi Gaasterland” in
Rijs. De meesten gingen voor 6 weken, mij
viel de eer(?) te beurt, samen met broer Harry
en nog een paar anderen, nog zes weken
extra te mogen blijven. Toen ik in de vierde
klas zat verloor ik door een onoplettendheid
2 vingers. Iets waar ik later heel veel plezier
van heb gehad. De cito toets wees uit dat ik
geschikt was voor de (toen nog) hbs. Hier
had ik niet zo’n zin in en heb moedwillig
het toelatingsexamen verpest. Ik hoor nog
meester Renardus bij ons thuis te keer gaan.
Toen had ik ook geen zin meer in de Mulo/
Mavo, en ben hier dan ook nog een paar
keer blijven zitten. Na het (eindelijk) slagen
meteen vertrokken naar Den Haag. Daar
heb ik een tijdje ingewoond bij mijn zus Mia
en zwager Ruud. Ik ging werken bij Raptim,
een Zweeds bedrijf in kantoorapparatuur dat
ook voorzichtig bezig was met computers te
programmeren en aan de man te brengen. Dit
vond ik niet leuk en ben toen gaan werken
bij de ABN/AMRO bank. Ik ben toen ook de
(avond) Havo gaan doen en heb daarnaast
ook nog mijn middenstandsdiploma gehaald.
Ondertussen leerde ik tijdens een avondje
stappen Johann kennen. We zijn samen gaan
wonen in een huis met nog een paar andere
(kamer) bewoners. We werden een hechte
kliek en zijn nog steeds goede vrienden.
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Will van der Laan
We hadden geen cent te makken (ik verdiende
fl. 475 per maand en met een huur van fl 275
bleef er niet veel over). Maar toch iedere
avond stappen met z’n allen, en een gulden
1 gulden op zak, let wel voor de hele groep.
Veel (dans) cafés af en de portier van de
laatste kroeg waar we waren kreeg de piek.
Die bar ging rond vier uur dicht en liepen wij
samen naar huis, even in de stoel wat slapen
en ’s morgens fris en fruitig weer bij de bank
verschijnen.
Ook het werken bij de bank was niet helemaal
mijn ding en ben toen bij het ministerie van
OC&W gaan werken. Dat waren nog eens
tijden. Had je ergens niet naar de zin, binnen
de kortste keren had je ander werk.
Onze mede bewoners gingen verhuizen en
Johann en ik namen er steeds een kamer bij
tot we het hele huis bewoonden. Toen later
het ministerie naar Zoetermeer ging besloten
wij daar ook op zoek te gaan naar een woning.
Johann heeft een eigen bedrijf dus voor hem
was het niet zo’n probleem. Binnen twee
dagen vonden we ons huis en hier wonen we
ondertussen alweer 35 jaar.
Op gegeven moment ben ik de cursus
lotusslachtoffer gaan doen. Lotus slachtoffers
worden ingezet bij EHBO cursussen en grote
en kleine oefeningen. En hier kwamen die
afgehakte vingers weer goed van pas. Nadat
ik dat een aantal jaren gedaan had, ben ik
EHBO instructeur geworden. Naast het werk
bij het ministerie gaf ik in de avonduren, en
vrije dagen, EHBO cursussen.
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Johann en ik waren nog steeds samen
(hij is vasthoudend en ik ben makkelijk
hihi) en we besloten dan toch maar
eens te gaan trouwen. Met een klein
groepje als getuigen hebben we elkaar in
augustus het “ ja woord” gegeven zoals
ze dat dan zeggen.
Toen bij het Ministerie van Onderwijs de
zoveelste reorganisatie aankwam (we
zaten ondertussen alweer in den Haag)
dacht ik nu of nooit. Ik ben na 37 jaar
gestopt met werken bij het ministerie en
voor mezelf begonnen. Ik geef nu door
heel Nederland (komt u ook in Limburg
of bv Zeeland? Ja hoor als u betaald
kom ik overal) cursussen EHBO, BHV,
reanimatie AED, RHBO aan Kinderen,
First en medical AID. Daar naast ben ik
ook nog steeds lotusslachtoffer. Ondanks
dat ik het bij onderwijs altijd erg naar
de zin heb gehad, vind ik dat ik nu het
mooiste werk van de wereld heb, maar
dat vinden hopelijk heel veel mensen.
Als het even kan gaan we naar Italië,
we toeren dan wat rond en eindigen
altijd met een paar dagen op Elba ons
favoriete eiland.
Ook hebben we nog een huisje in
Hoenderloo waar we graag (en vooral
’s winters vertoeven en waar ik/we dan
helemaal tot rust komen.
Sinds het overlijden van mijn ouders
komen we niet meer zo heel veel
op Schoonebeek. Tegenwoordig
eigenlijk alleen nog voor de speciale
gelegenheden en die zijn er niet zo heel
veel meer.
Al met al een heerlijk leven met heel
veel gebeurtenissen achter me en
nieuwsgierig naar wat het leven verder
nog in petto heeft. Wat wel is dat steeds
meer de gedachten naar vroegere tijden
in Nieuw Schoonebeek gaan. Een dorp
dat, met een aantal mensen daar, toch
een speciaal plek in mijn hart heeft.

Reünie

klas van 1963

p zaterdag 9 april was het dan eindelijk
O
zover. De reünie van de 65+’ers:
schooljaar 1963. We zaten met 30 leerlingen in
de klas, waarvan helaas inmiddels 4 personen
zijn overleden en herdacht. 4 anderen konden
door omstandigheden niet aanwezig zijn.
Het geheel speelde zich af om en nabij de
Zwarte Racker waar we om 13:00 uur zijn
begonnen met koffie drinken en aansluitend
is er een groepsfoto gemaakt die iedereen
na afloop mee kreeg. Daarna zijn we al
wandelend met de hele club van 22 personen
naar het kunstwerk van Jo van der Laan
gegaan en hebben “de heidebrander“
bewonderd. Aansluitend gingen we richting
Gerardus Majella School waar we informatie
en een rondleiding kregen van Juf Marja.
Het was leuk om weer een keertje op onze
lagere school te zijn, het was natuurlijk enorm
veranderd en de eerste verhalen van vroeger
begonnen hier al op te borrelen
Vervolgens gingen we weer terug naar de
Zwarte Racker waar we aan de borrel zijn
gegaan en er weer heel wat oude koeien uit
de sloot zijn gehaald. En om 17.00 uur was het
diner klaar, wat uitstekend was verzorgd door
de Zwarte Racker en aansluitend nog een
borrel om het af te leren, toen bleef het nog
heel lang heel gezellig.
Het ligt in de bedoeling om dit gebeuren over
5 jaar te gaan herhalen. Iedereen was zeer
Enthousiast. De dames hebben al aangegeven
dat ze dan waarschijnlijk aan de advocaat
gaan met slagroom. (ha ha ha).
Met Vriendelijke Groet
Namens de Organisatie
Ellie Scherpen

Wie weet misschien zien we elkaar wel
weer eens als er weer iets bijzonders is
bij jullie op het dorp
Groet
Will (van der Laan)
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huisje
Familie Smit-Bruins

weltevree

Wie zijn jullie?

W

ij zijn Ronnie (40), Sonja (34), Veerle
(7) en Finn (5) Smit-Bruins

Sonja is geboren en getogen NieuwSchoonebeekse en heeft al die jaren in de
boerderij achter de kerk gewoond. Ronnie
is een geboren en getogen Weitevener. We
hebben elkaar ontmoet in de voormalige
Anjo, zoals zovelen binnen NieuwSchoonebeek.
In 2005 hebben wij een huisje in Weiteveen
gekocht. Hier hebben we 7 jaar met veel
plezier gewoond. Doordat wij over een
stukje grond aan De Waide beschikten, is
de keus gemaakt voor Sonja om weer terug
naar Nieuw-Schoonebeek te gaan en voor
Ronnie om zijn roots te verlaten.
Sinds 2012 wonen wij weer in NieuwSchoonebeek. Eerst hebben we twee jaar in
de boerderij van Sonja’s ouders gewoond en
hebben wij, en met ons ontzettend veel lieve
mensen, aan ons nieuwe huisje gebouwd.
Op 5 april 2014 hebben wij Sonja’s ouderlijk
huis vaarwel gezwaaid en zijn wij in ons
nieuwe huis gaan wonen.

Wat doen jullie?

onnie is uitvoerder bij Ter Steege
R
Vastgoed Hardenberg. Hiervoor zit hij
ondertussen al ruim 2 jaar in Groningen. De

verkoop gaat daar momenteel zo goed, dat
er nog meer dan een jaar bij aan geplakt zal
gaan worden. Iedere ochtend gaat om 5 uur
de wekker en start de wagen om half 6.
Sonja is relatiebeheerder bij Adbeco. Dit
is een accountantskantoor in Emmen.
Hiervoor reist zij het hele land door. Zo
heeft ze van 1 juni 2015 t/m 31 maart 2016
een opdracht voor Menzis in Wageningen
gedaan.

“ E l l e n d e ku n
je niet alleen
trotseren, je hebt
mensen om je
heen nodig”

Wat doen jullie in je vrije tijd?
onnie voetbalt elke zondag bij het derde
R
van VV Schoonebeek. Sonja gaat graag
zwemmen en probeert 2 keer per week “hard”

te lopen. Veerle is druk met streetdance en
gym en Finn met zijn zwemlessen. Naast deze
“sportieve” activiteiten is Ronnie dagelijks bezig
met zijn vissen. Achter het huis hebben wij twee
vijvers, 1 voor onze “gewone” vissen en 1 voor
onze Koikarpers. Een aantal karpers zijn nog
van Robert Levelink geweest en toen die ervan
af moest, zijn ze uiteindelijk bij Sonja’s ouders
op het erf in een vijver beland. Ondanks dat
de vissen een aantal keer zijn verhuisd, op het
droge hebben gezwommen en nog meer ellende
hebben meegemaakt, zijn ze nog steeds goed
tevreden.
Sonja is meer van het handwerken. Hierbij valt
te denken aan het maken van kleding, het haken
van tassen, het breien van mutsen etc.

Wat willen jullie nog gezegd hebben?
p 1 januari 2015 wensten wij elkaar een
O
gelukkig nieuwjaar. Dit zou ons jaar gaan
worden. De huizen van Sonja’s ouders, broer en
natuurlijk ons eigen huis waren klaar. Daardoor
zou, niet alleen ons leven weer in een rustiger
vaarwater komen, maar ook dat van de mensen
om ons heen.

Helaas is 2015 het grootst denkbare ellendige
jaar geweest en daarvan ondervinden wij nog
dagelijks het verdriet. Het verlies van Sonja’s
oma, de slopende ziekte van Sonja’s pa, het
verlies van Robert en dan uiteindelijk ook het
verlies van Sonja’s pa heeft er bij ons diep in
geslagen. Helaas kun je er niet voor weg rennen
en moet je er gewoon doorheen. Dit heeft ons
wel geleerd dat je best even stil mag blijven
staan bij alles wat gebeurt is maar dat je dan
ook snel je spullen weer op moet pakken om
weer door te gaan.

Daarnaast hebben wij wel ondervonden dat je
dit soort ellende niet alleen kunt trotseren en
dat je daarbij zeker de steun van de mensen om
je heen nodig hebt. Deze steun hebben wij van
heel veel mensen o.a uit Nieuw-Schoonebeek
Veerle en Finn gaan beiden naar de
basisschool, Veerle groep 3 en Finn in groep gehad waarvoor wij iedereen dan ook zeer
dankbaar zijn.
1.
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Groeten uit
Zuid-Oost Azië

awasdee Ka.
S
Mijn naam is Petra de
Jonge, opgegroeid in Nieuw-

Schoonebeek en later
verhuisd naar Groningen om
daar rechten te studeren. Ik
heb dit jaar mijn Bachelor
behaald en wilde niet direct
beginnen aan mijn master,
maar wilde graag wat meer
van de wereld zien. Na veel
informatie zoeken, plannen,
wikken en wegen of ik wel
alleen durfde te gaan en het
uiteindelijk voorbereiden was
het 23 februari zover: Ik vloog
in m’n eentje naar Bangkok
om vanaf daar 41/2 maand
door Zuid-Oost Azië te reizen!
Als ik vertelde dat ik ging
reizen kreeg ik vaak de
reactie: “Wat leuk, met wie
ga je?” Als ik dan zei dat ik
alleen ging waren er toch
veel mensen die dat een
beetje gek en eng vonden
of zich afvroegen of dat wel
een goed idee zou zijn. Van
m’n vriendinnen kon niemand
tegelijkertijd en uiteindelijk
moest ik kiezen tussen alleen
gaan of thuisblijven. Toen
bleek gelukkig m’n wens om
te reizen toch groter dan de
angst om alleen te gaan.
Achteraf ben ik blij dat ik me
niet heb laten tegenhouden
door het idee van ‘alleen zijn’,
want ja, ik vertrok alleen en
vond dat ook wel een beetje
spannend, maar het alleen
zijn duurt hier nooit lang.
Tijdens het reizen ontmoet
ik mensen van over de hele
wereld die allemaal van reizen
houden. Iedereen volgt z’n
eigen route en heeft z’n eigen
plan waardoor je altijd iets
hebt om over te praten. Soms
spreek ik iemand enkel even
tijdens bijvoorbeeld een busrit
(die soms wel 12 uur duurt),

maar soms reis ik een aantal
dagen met iemand samen en
leer ik iemand in korte tijd
echt goed kennen. Daarnaast
zijn reizigers over het
algemeen heel behulpzaam
en is ook het contact met
thuis heel makkelijk doordat
er op de meeste plaatsen WiFi
beschikbaar is.
Mijn plan was om te beginnen
in het zuiden van Thailand
en vanaf daar via Myanmar,
het noorden van Thailand,
Laos, Vietnam, de Filipijnen
en Cambodja een rondje te
maken terug naar Bangkok
om weer naar huis te vliegen.
Maar zoals bij de meeste
reizigers en dus ook bij mij,
veranderen plannen net
zo snel als dat ze gemaakt
worden.
Na de mooie eilanden van
Thailand waar ik verliefd werd
op de onderwaterwereld,
leuke avonturen in het
sprookjesachtige Bagan en de
rest van Myanmar, het Thaise
Nieuwjaarsfestival in Chiang
Mai en een roadtrip met
scooters in Laos ben ik nu
terug op Koh Tao. Een eiland
in het zuiden van Thailand
waar ik ben begonnen aan
een cursus tot Divemaster.
Hier leer ik duiken op

professioneel niveau en zou
ik er eventueel m’n werk van
kunnen maken om mensen
rond te leiden onder water
of door kunnen leren voor
duikinstructeur.
De landen waar ik tot nu toe
geweest ben zijn alledrie
mooi en indrukwekkend op
hun eigen manier. Elk land
heeft z’n eigen cultuur en
gebruiken. Ik verbaas me
soms over het (bij)geloof van
de mensen, maar ook over de
vriendelijkheid waarmee je op
sommige plekken ontvangen
wordt. Het leven in Azië is in
veel opzichten anders dan in
Nederland, maar ik zou hier
zeker nog veel langer willen
blijven om te ontdekken wat
Azië verder allemaal te bieden
heeft.
De meeste backpackers
weten nu nog niet waar ze
morgen slapen en op de
vraag wanneer ze weer naar
huis gaan blijft ook vaak een
antwoord uit. Dat is bij mij
helaas wel bekend. 4 juli sta ik
weer op Nederlandse bodem,
maar tot die tijd kan er nog
van alles veranderen, hou ik
alle opties open en geniet ik
van elk moment!
Groetjes vanuit het prachtige,
zonnige Thailand!
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Bedankt!
Wat ben ik onder de indruk
van alle kaarten, cadeautjes,
liefde en berichten. Graag
wil ik iedereen hiervoor
bedanken. Dit geeft mij
enorm veel steun in dit lange
revalidatieproces. Voor
iedereen die mijn revalidatie
wil blijven volgen, verwijs
ik door naar mijn blog:
beenverlenging.wordpress.
com.
Veel liefs Anouk Steffens

Wie staan er op de foto?
Elke editie plaatsen we een
foto. Degene die het eerste
raad welke personen op de
foto staan krijgt een eervolle
vermelding in de volgende
editie.
stuur je antwoord naar:
hejtalheurd@live.nl

ACTIVITEITENKALENDER
21 mei:
22 mei:
28 mei:
4 juni:		
4 juni:
8 juni:		
11 juni:
11, 12 juni:
18 juni:
25, 26 juni:
9 juli:		
23 juli:
3 september:
14 september:
17 september:
1 oktober:
8 oktober:
12 oktober:
6 november:
9 november:

Boerengolf: Tienerwerk
Leef Bewust Beurs: Café Bargerveen
80’s & 90’s Party: Zwarte Racker
Instuif: Tienerwerk
12 Apostelen veldvoetbaltoernooi
Busreisje: KVV
Neon Party: Rumah Pemuda
Activiteitenweekend jeugd VVS
Instuif+: Tienerwerk
Rumah Live met o.a. de Dijk en Razz
Afsluiting: Tienerwerk
Fietstocht Emslandkampen: Hist.Vereniging
After Summer Party: Rumah Pemuda
Fysiotherapie: KVV
Folk veur Volk aan de Gruppe Festival
Oktoberfest: Café Bargerveen
Country+Catalen Event: Café Bargerveen
Troostgeschenk: KVV
Leef Bewust Beurs: Café Bargerveen
Sieraden maken: KVV

21 december:

Kerstavond: KVV

de nieuwste editie van Hej ‘t al heurd in je mailbox
Altijd
ontvangen?
De papieren versie van Hej ‘t al heurd wordt door ons huis
aan huis verspreid in Nieuw Schoonebeek.
Woon je niet in Nieuw Schoonebeek en wil je hem toch
graag lezen? Op de website nieuwschoonebeek.com kun
je je aanmelden zodat je de nieuwste editie iedere keer
automatisch en gratis in je mailbox ontvangt
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