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DORPSKRANT
Hej ‘t al heurd
Dorpskrant Hej ‘t al heurd 
is een uitgave van enkele 
vrijwilligers uit Nieuw 
Schoonebeek in samenwerking 
met dorpsbelangen Nieuw 
Schoonebeek. 

Hej ‘t al heurd is bedoeld om de 
Nieuw Schoonebeekse bevolking 
op de hoogte te houden van 
de activiteiten, nieuwtjes, 
dorpsbelangen etc. Hej ‘t al heurd 
wordt huis aan huis in Nieuw 
Schoonebeek verspreid en via 
e-mail naar geïnteresseerden. 
Inschrijven om de uitgaven 
per mail te ontvangen kan op 
nieuwschoonebeek.com. Daar 
zijn ook alle voorgaande uitgaven 
te vinden.

Hej ‘t al heurd wordt 4 of 5 
keer per jaar verspreid en 
op de website geplaatst voor 
belangstellenden buiten Nieuw 
Schoonebeek.

Kopij dient volgens de 
opgestelde specificaties 
aangeleverd te worden. Deze 
aanleverspecificaties zijn te 
vinden op nieuwschoonebeek.
com. Kopij kan tot een maand 
voor de volgende editie worden 
ingeleverd op het redactieadres 
of per email naar hejtalheurd@
live.nl.

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

Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd

DEADLINES 2018:
Editie apr - Dealine 15 mrt
Editie jul - Dealine 15 jun
Editie okt - Dealine 15 sep 
Editie dec - Dealine 15 nov

KERSTMARKT DORPSHOEVE
Nadat RTV Drenthe voldoende beelden had opgeno-
men ging de kerstmarkt van start. In alle ruimtes waren 
kramen opgesteld waar standhouders hun waar konden 
uitstallen. Van krentenwegge tot bezemsteel, schilder-
kunst tot rompertjes. Alles in de sfeer van kerst. Buiten 
kon men brood bakken, wild eten van het kampvuur 
en glühwein drinken. Dit alles werd begeleid door de 
klanken van de Moorbloazers.

Tijdens de markt was de filmploeg van RTV Drenthe nog 
uren aanwezig. Enkele bezoekers werden geïnterviewd 
en stond de woordvoerder van de werkgroep, Peter 
Wolken, nog een keer de journaliste te woord.
De vele bezoekers waren erg tevreden over het aan-
bod van de markt en de warme en koude drankjes die 
verkrijgbaar waren. Dit doet ons als werkgroep goed en 
geeft ons energie om door te gaan met ons werk voor 
het behoud van de Dorpshoeve. Op naar kerstmarkt in 
december 2018.

GEWICHT RADEN
Op de kerstmarkt bij de kraam van bakkerij Kolk-
man konden de volwassenen het gewicht raden 
van een krentenwegge en de kinderen het gewicht 
raden van een zakje chocolaatjes.

Aan het eind van de avond en na vele pogingen van 
vele bezoekers, waren er 2 winnaars. Mevr Blaauw-
geers won de krentenwegge na een gok van 1500 
gram, de krentenwegge woog 1526 gram. Bij de 
kinderen won Bente Wendker na een gok van 220 
gram, de chocolaatjes wogen 148 gram.

De volgende dag zijn de prijzen afgeleverd bij de 
prijswinnaars.

http://nieuwschoonebeek.com
http://nieuwschoonebeek.com.
http://nieuwschoonebeek.com.
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Ik ben gevraagd of ik een stukje wilde 
schrijven voor de dorpskrant die ik 
zelf ook altijd graag lees, ondanks 
dat ik al sinds 1968 niet meer in 
Nieuw-Schoonebeek woon. Wel, dat 
heb ik gedaan en ik hoop dat u het 
leuk vindt om te lezen. 

Sommigen van u zullen wel weten 
wie ik ben, maar velen ook niet. Al-
lereerst wil ik u allen een fijn, goed, 
veilig maar vooral een gezond 2018 
wensen. Ik ben Mieke Ziemerink – 
Wubbels en op 30 september 1951 
geboren aan de Europaweg 75 op het 
westen. Ik ben de oudste dochter van 
Huser Geert en Marie Leveling. Ik ben 
eveneens de oudste van de negen 
kinderen die mijn ouders kregen en 
heb vier broers en vier zussen . Jam-
mer genoeg zijn er zoals u wel weet 
al drie broers op relatief jonge leeftijd 
aan kanker overleden. 

Ik ben de eerste 16 jaren opgegroeid 
in Nw. Schoonebeek, ging er naar de 
basisschool en later naar de huis-
houdschool in Coevorden. Ik heb een 
fantastische jeugd gehad met al mijn 
broers en zussen en kreeg de kans te 
studeren wat ik graag wilde. Het was 
een mooie tijd die ik niet gauw zal 
vergeten en vaak aan terug denk. Ze-
ker in de huidige tijd waarin het bijna 
onnavolgbaar snel gaat. 

In augustus 1968 ging ik voor een 
voorbereidende beroepsopleiding 
één jaar naar het meisjesinternaat in 
Emmer-Compascuum. Hierna ging 
ik in 1969 voor twee jaar werken in 
de Fransiscushof in Coevorden en 
volgde daar de opleiding tot Bejaar-
denverzorgster. In 1971 volgde een 
opleiding voor Ziekenverzorgster in 
het Dinkelziekenhuis in Losser, waar 
ik werkte en intern woonde. In deze 
tijd leerde ik mijn man Rudy kennen 
en verhuisde na de opleiding dan 
ook naar Hengelo. 

Ook in Hengelo ging het studeren 
door en naast mijn werk als verzor-
gende, in wat men toen nog Be-
jaardencentrum noemde, haalde ik 
mijn middenstandsdiploma. Mei 1974 
trouwden we in Nw. Schoonebeek en 
ik ging daarna permanent wonen in 
Hengelo. 

In 1978 werd onze zoon Roy geboren 
en in 1979 onze zoon Bjorn. Toen bei-
de jongens naar school gingen begon 
ik naast mijn werk weer te studeren 
en heb de driejarige avondopleiding 
sociale dienstverlening met succes 
gevolgd. In 1984 ging ik werken voor 
de nu grote zorgorganisatie Carint-
reggeland, tot aan mijn pensionering 
juli 2017, zo’n 33 jaar dus. Ik ben daar 
begonnen als verzorgende in de wijk 
en ging van adres naar adres, waar-
door ik Hengelo pas echt goed leerde 
kennen. In 1996 kreeg ik de kans om 
in een van de verzorgingshuizen van 
Carintreggeland als activiteiten bege-
leider aan de slag te gaan, dat was als 
een droom die uit kwam. 

Op 5 augustus 2005 was er feest, 
beide zoons trouwden die dag en dat 
was een mooie en bijzondere gebeur-
tenis die zelfs de krant en T.V. haalde. 
Nu ruim 12 jaar later hebben we 5 
kleinkinderen waar we volop van 

genieten, want mijn man en ik zijn 
inmiddels beiden met pensioen en 
hebben er dus tijd voor. 

Na mijn pensionering bleef ik niet 
stil zitten en werk sinds oktober 2017 
als vrijwilliger twee ochtenden in de 
week als coördinator in een bewo-
nersbedrijf dat voor, door, en met be-
woners uit de wijk gerund wordt op 
vrijwillige basis. Het bedrijf probeert 
de senioren in de wijk te helpen met 
klussen en werkzaamheden die zij 
niet zelf meer kunnen: zoals de tuin 
bijhouden, behangen, een deurtje 
verven enz. Kleine klusjes dus, er 
worden geen grote verbouwingen 
etc. gedaan, dat is voor de bedrijven. 
Vrijwilligers gaan als dat nodig is 
met de wijkbewoners boodschappen 
doen, een arts bezoeken enz. met de 
auto van het bewonersbedrijf. Voor 
alle klussen wordt een kleine bijdrage 
gevraagd zodat het voor alle senioren 
te betalen is. 

Nieuw-Schoonebeek is en blijft een 
plek waar ik nog steeds graag kom, 
al is het nu onze ouders zijn overle-
den natuurlijk minder dan voorheen. 
Maar het volksfeest elke vijf jaar slaan 
we niet over en genieten dan volop 
van al het moois dat jullie samen op 
straat brengen. Echter we komen 
nooit alleen naar dit feestelijk gebeu-
ren, naast onze kinderen komen ook 
zeer goede vrienden van ons mee. 
Net als heel veel oud Nieuw-Schoone-
beekers die voor even terugkeren 
naar hun geboortegrond en een 
stukje nostalgie opsnuiven. Wel beste 
Nw. Schoonebeekers, dit was in het 
kort mijn levensverhaal. Ik hoop dat u 
het leuk vond om te lezen. U weet in 
ieder geval wat er van mij geworden 
is en waar ik ben gebleven. 

Een hartelijk groet en wie weet tot op 
het volksfeest in 2020 of eerder.

Mieke Ziemerink-Wubbels

DE GROETEN VAN:UIT DE BUURT
OUDE TOL WEST

In andere delen van het land komt het nog wel eens voor dat men zijn buren niet kent en subsidies en 
nationale burendagen nodig zijn om de buren met elkaar in contact te brengen. In Nieuw Schoonebeek is het 
daarentegen vanzelfsprekend dat elke buurt een buurtvereniging heeft, buurtfeesten en vaak zelfs meerdere 

activiteiten met de buren georganiseerd worden.

In deze rubriek laten we telkens een van de Nieuw Schoonebeekse buurten aan het woord. Ze mogen zich 
presenteren, een gebeurtenis of buurtbewoner uitlichten of wat ze ook willen vermelden over hun buurt.

Een nieuwe rubriek in Hej’t Al Heurd. Onze buurt is als 
eerste aan de beurt om zich te presenteren.

Onze buurt vereniging bestaat al ruim 30 jaar en loopt 
van de Panddijk tot de kruising Dordseweg. Er staan 42 
woningen, waarvan nog 6 worden bewoond door de 
naam van oudsher. De gemiddelde leeftijd is redelijk 
hoog, omdat de nieuwe bewoners vaak ook tegen de 
pensioen leeftijd aanlopen. Geboortekaartjes zijn hier 
redelijk uniek. Wat ook opvalt is dat hier bijna alle ge-
loven zijn vertegenwoordigd en goed met elkaar samen 
gaan. Dat was goed te zien tijdens het laatste Volksfeest, 
ondanks de lengte van de buurt was er een groot samen-
horigheidsgevoel.

Er wonen in onze buurt nog 4 actieve boeren, veel on-
dernemers en gepensioneerden. Wat opvalt dat bijna alle 
buurtgenoten wel lid zijn van een  of andere vereniging 
of een hobby hebben, zodat de verveling niet toeslaat. De 
kinderen in de buurt zijn ook allemaal lid van de Tuut-
wulp, de voetbalvereniging of de paardenvereniging. 
  
Tijdens het schrijven van dit stukje krijgen wij bericht dat 
Ria Kolker is overleden. Op 17 december is Ria is door een 
kortstondige ziekte veel te vroeg op een leeftijd van 65 
jaar van ons heengegaan. Ria was actief in de buurt met 
alle activiteiten en kon lekkere wijn maken, zij was ook 
lid van de wijnclub.

In de buurt mogen we niet klagen over de wildstand, er 
zitten hier reeën, fazanten, kerkuilen (en andere soor-

ten uilen) maar ook vossen en marters. In het voorjaar 
hoor je de spechten en ook de wielewaal zingen. Als je de 
wielewaal hoort zingen en je fluit hetzelfde deuntje krijg 
je reactie van de vogel en stopt hij bijna niet meer. Hoe 
mooi is dat. Ook de wandelaars kunnen hier goed uit de 
voeten, een rondje Koelveen of langs het Schoonbeker-
diep waar een stuk van de beek in oude staat is terugge-
bracht.

De buurtvereniging organiseert 3 tot 4 activiteiten per 
jaar. In januari zijn we gestart met een nieuwjaarsvisite.  
Het paasontbijt in de Dorpshoeve was ook erg geslaagd,
Tijdens de mannendag zijn we afgelopen jaar naar het 
Oliemuseum in Twist geweest en daarna naar het muse-
um in Alexisdorf waarna we hebben afgesloten bij Pony-
hof Niers op Twist Bult. De dames hadden een Crea Bea 
avond bij Yvonne Wolken en hebben die afgesloten met 
een High Wine. 

In 2018 willen wij de buurt opleuken met een zitbankje 
die we hopen te ontvangen van de NAM i.v.m. 70 jaar 
bestaan van de NAM. Als dit niet lukt proberen we het op 
een andere manier te realiseren. We willen deze plaatsen 
op het perceel bij de gouden driehoek aan de panddijk. 
Deze plek is geschikt omdat daar meerdere fietsroutes  
voorbij komen.

Dankzij de diversiteit en de betrokkenheid van de bewo-
ners en de mooie omgeving is het aangenaam  wonen op 
het westen.
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Na weken van voorbereiding was zaterdag 16 decem-
ber de eerste editie van de kerstmarkt in de Dorpshoe-
ve. Om vier uur werd de markt geopend door wethou-
der Jisse Otter met Johnny Herbers, voorzitter van de 
dorpsraad.

De wethouder was uitgenodigd door de werkgroep 
Dorpshoeve. Zij is al een tijdje bezig om ons dorpshuis 
te behouden voor ons dorp. Het is belangrijk om alle 
activiteiten, vergaderingen, dansgroepen, koersbal, 
schildercursussen, feestjes noem maar op onderdak te 
geven. Hiervoor is een verbouwing van de Dorpshoeve 
noodzakelijk. De uitkomsten uit de enquête van enige 
tijd terug zijn vertaald in een wensenlijst van de werk-
groep en de jeugdsoos als vaste huurder. Dit is door de 
architect René Wittendorp (oud Nieuw Schoonebeker) 
uitgewerkt in een ontwerp verbouwingsplan. 

Vrijdag 15 december zijn die plannen overhandigd aan 
de gemeente Emmen, aan de wethouders René van de 
Weide en Jisse Otter. Zij hebben direct een toezegging 
gedaan voor een financiële bijdrage van de gemeente. 
Zij nemen het groot onderhoud van de buitenkant, dak 
en de installatie voor haar rekening. 

Als symbolische start van de verbouwing is zaterdag 
daarom ons nieuwe logo met naam officieel bekend 
gemaakt door de wethouder Jisse Otter. Door het 
verwijderen van de dorpsvlag van Nieuw-Schoone-
beek werd het bord zichtbaar. De naam is gebleven 
maar een onderschrift is toegevoegd. De Dorpshoeve, 
Multifunctioneel centrum. In het Drents: Een hoes 
vuur oes almoal.



8 | HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 9 / EDITIE 3  | 9 HEJ ‘T AL HEURD

JAARGANG 9 / EDITIE 3 

UIT EIGEN
KEUKEN

TINEKE BOSMAN-BELDMAN

Ik ben Tineke Bosman-Beldman. Getrouwd 
met Harry uit Nieuw Schoonebeek en wij 
hebben een melkveehouderij hier bij het 
Bargerveen. Onze koeien lopen buiten van 
mei  tot ongeveer oktober. Zijn manier van 
boeren zou je gangbare landbouw kunnen 
noemen. Hij melkt in een visgraatmelkstal 
(2 x 60 graden visgraat) en hij voert ze kuil-
gras, mais en krachtvoer.  

In 1998 had mijn man Harry een hernia en 
moest hij liggen. Omdat we veel te veel 
verschillende ‘melkers’ kregen van het uit-
zendbureau, besloten wij het melkquotum 
te verkopen en jongvee en nog te kalven 
koeien te houden. Voor deze nieuwmelkte 
koeien kregen we weinig geld en zo ging 
Harry weer rustig aan melken. Toen ben ik 
begonnen met yoghurt maken, want melk 
weggooien is tegen mijn principes. En voor 
dat ik het wist had ik er klanten voor. Em-
mers vol heb ik toen gemaakt tot we weer 
zelf melkquotum hadden gekocht.

Mijn schoonmoeder, Clara Bosman-Harbers, 
wist nog hoe ze thuis yoghurt maakten. En 
zo begon de ‘verslaving’. Niet alleen als 
hobby, maar dus ook voor de verkoop. Roe-
ren in de melk om geen vellen te krijgen 
maakt ook lekker rustig kwam ik achter. 
Ik lever nog aan liefhebbers. Ik kom het 
gewoon aan huis brengen.

Het proces kan ik als volgt samenvatten. 
Gestremde melk/zure room met levende 
bacteriën. De speciale organismen gisten en 
melksuikers worden omgezet in melkzuur. 
Ikzelf maak de yoghurt in een 10 liter pan. 
Melk uit de tank al roerend aan de kook 
maken. Daarna snel laten afkoelen door 
de pan in een bak koud water te zetten 
en te roeren tot het 40 graden is. Yoghurt 

uit de winkel (Campina volle yoghurt of 
Griekse yoghurt) toevoegen en roeren. De 
temperatuur vervolgens voor zo’n 17 uur 
constant houden. Dit doe ik door de pan 
in kranten en handdoeken in te pakken en 
in een koelbox te zetten. Daarna uitpakken 
en gelijk in de koelkast weg te zetten om 
zo’n 10 uur op te stijven. Dan kort roeren. 
Hoe langer je roert hoe dunner de yoghurt 
wordt. Schone groentepotten vullen. Deze 
haal ik op bij klanten of de ‘Olde Beke’ in 
Schoonebeek. Stof knippen met kartels-
chaar. Stof met elastiek op deksel van pot 
doen (eventueel met labels of etiketten). 

De yoghurt bevat geen conserverings-
middelen, is beperkt houdbaar en wordt 
na 5 dagen zuurder en dunner. Van mijn 
yoghurt maak ik eigen shakes in de blen-
der: yoghurt, gewelde havermout, kurku-
ma, halve banaan en fruit van het seizoen. 

Er is veel aantrekkelijk aan ambachtelijk 
gemaakte yoghurt. De yoghurt is vol van 
smaak, puur en er is geen verpakkingsafval. 
Tevens verteert het makkelijk, is het goed 
voor de weerstand, bevat het gezonde vet-
ten en is als probiotica goed voor de darm-
flora. Yoghurt is zelfs goed voor de huid!

In 2016 ben ik begonnen aan een schrifte-
lijke opleiding voor Zelfstandig Life Coach. 
Hierin komt eerst het gedeelte ‘Zelfstandige’ 
en moest ik voorbeelden voor een eigen 
bedrijf aandragen. Toen heb ik het 
yoghurt maken weer uitgebreid, een 
concept ontwikkeld en een elevator-pitch 
bedacht voor deze ambachtelijk gemaakte 
yoghurt. Mijn doel was ook dit zelf yoghurt 
maken bekender te maken. Daarom heb ik 
een inleiding verzorgd bij een Ondernemer-
sclub. Heel apart te merken dat een be-
langstellende ondernemer vroeg of het ook 
een wat constante structuur kon 
krijgen. Dat is namelijk heel moeilijk, omdat 
de smaak van de melk direct van de koe 
afhankelijk is. Verschillende factoren spelen 
hierbij een rol, zoals buiten/binnen verblij-
ven, gras/kuilgras eten. 

Erg leuk om te vertellen over deze 
hobby! Met medeboerinnen van een face-
book-groep heb ik een workshop georga-
niseerd bij een zorgboerderij/kaasmakerij. 
Leuk hoe je zuivel maken kunt combineren 
met zorg. Maar helaas is het boer zijn steeds 
ingewikkelder geworden en ga ik steeds 
vaker zelf de stal ook in om te helpen. Ook 
is de toekomst van veel boerenbedrijven 
onzekerder geworden door het sterk fluc-
tueren van de melkprijs.  
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Ik ben opgegroeid in een gezin 
met 15 kinderen. Na de lagere 
school ging ik 2 jaar naar de 
ambachtsschool in Coevorden. 
Daarna kwam ik aan het werk bij de 
groenteboer Knegt in Klazienaveen, 
aan de oude Dordschedijk. Van 
daaruit gingen we met paard 
en wagen venten met groenten 

en fruit in Klazienaveen en 
omstreken. We maakten lange 
dagen en dat 6 dagen in de week.  
Als ik te lang bij een klant was, 
liep het paard alweer verder, en 
stopte bij de volgende klant. Hij 
wist precies waar hij moest zijn.                                                                 
Bij de winterdag, als het vroor, kon 
je niet venten met groeten en fruit. 

Dan werd je met een bak vis achter 
op de fiets naar het veld gestuurd, 
nu Weiteveen, om vis te verkopen. 
We fietsten ook naar “de Stad” op 
het oosten over modderwegen.                                                                                            
Eenmaal moest ik, omdat ik toch 
naar huis ging, een kist stoofperen 
achterop de fiets naar Masseling 
brengen. Door het veen, halfweg 
Nieuw Schoonebeek, dat werd mooi 
laat thuis.

Een paar jaar later begon ik voor 
mezelf in Nieuw Schoonebeek, in 
het winkeltje van bakker Eilering, 
Hoofdstraat 196, nu Europaweg. 
Na enige tijd kocht ik de oude 
kapperskeet van Hans de Vries en 
zette die naast ons huis. Het was 
een houten gebouwtje. Van daaruit 
ventte ik met groeten en fruit in 
Nieuw Schoonebeek en Weiteveen, 
ondertussen met een ventersauto.  

GROENTEBOER IN DE VROEGERE JAREN

Als ik onderweg was, vroegen de 
kinderen altijd om een appel, die 
beloofde ik ze dan voor morgen. De 
volgende dag vroegen ze weer om 
een appel en weer zei ik “morgen”, 
maar morgen kwam natuurlijk 
niet. Vaak als ik op het oosten 
aan het venten was, kwam ik de 
krantenbezorgster tegen. Dat was 
Gretha Lammers, Later Gré. We 
ruilden een krant voor een appel of 
peer, en zo kwam onze verkering tot 
stand. (1960)

In 1967 werd de nieuwe “Kroon” 
winkel aan de Europaweg 148 
geopend en zijn we getrouwd. 

Hier werden onze kinderen ook 
geboren, Arnold, Lucia en Jeroen.   
’S Morgens eerst om 6 uur de 
groenten- en fruit stellingen 
en schappen in de winkel klaar 
maken, want de groenten en het 
fruit werden ’s nachts geleverd. 
Het werd gewoon buiten voor de 
winkel neergezet en daar haalde 
ik het dan ’s morgens weg. Als ik 
klaar was met de stellingen en de 
schappen ging ik de huizen langs 
om groenten te verkopen en om de 
boodschappenboekjes op te halen. 
Deze boekjes bracht ik dan naar de 
winkel, en Gré en Ellie (Akkerman) 
maakten de boodschappen klaar in 

dozen. Die bracht ik dan later naar 
de klanten toe. Dat was hard werken 
en lange dagen maken. We gingen 
ook 1 keer per jaar met onze klanten 
in de Pieper bus naar de “Hypro-
markt” in Assen. Daar konden ze 
huishoudelijke spullen kopen.

In de jaren 80 hebben we de winkel 
gesloten, er zat geen toekomst meer 
in. Er waren toen nog een stuk of 6 
winkels, en wat is er van over? Niets.

Ik kon bij de DSM in Schoonebeek 
aan het werk tot mijn vervroegde 
pensioen. (57,5 jaar oud).                                                                                                              
We zijn in 1985 verhuisd naar de 
nieuwe woning in De Vierakkers, 
waar het goed wonen is. Maar 
helaas is Gré in 2002 veel te vroeg 
overleden, dat was een zware tijd. 
Sindsdien woon ik er alleen, met 
de kinderen en kleinkinderen in de 
buurt. Mijn gezondheid laat het nu 
helaas een beetje afweten, maar ik 
ben nog steeds heel tevreden hier in 
Nieuw Schoonebeek.

Groeten Bennie Scherpen, 
Groenteboertien.

Hulp gezocht!

Hiernaast staat een boodschap-
penbriefje van Mars-Beernd afge-
beeld. Helaas is deze erg moeilijk 
te lezen. 

Bennie zou graag willen weten 
wat er precies op staat en stelt 
voor om een zelfgemaakte ap-
peltaart te verloten onder de 
mensen die het voor hem kunnen 
vertalen. 

Wanneer je Bennie kunt helpen 
mag je dit mailen naar: 
b.scherpen@live.nl
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Koersbal vereniging 

‘RAAK-UM’ 
is op zoek naar nieuwe leden! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lijkt het u leuk om gezellig te gaan 

koersballen, onder het genot van 
een kop koffie en na afloop samen 
een borrel te gaan drinken? Kom 

dan gerust eens langs!  

De koersbalclub “Raak-um” bestaat al ruim 25 jaar. 
Het aantal leden is de laatste jaren sterk teruggelo-
pen, dus zijn we op zoek naar nieuwe leden.
Iedereen kan koersballen, jong en oud.

Het spel wordt gespeeld op een mat. Op de mat ligt 
een kleine bal. Het is de bedoeling om een iets gro-
tere bal, de koersbal, zo dicht mogelijk bij de kleine 
bal te rollen. Dit is nog niet heel eenvoudig omdat 
de bal van koers gaat veranderen. De bal is namelijk 
aan de ene kant zwaarder dan aan de andere kant.
Tussendoor drinken we een kop koffie en na de 
tijd nog een borrel. Dus het is ook nog eens heel 
gezellig.

Dit alles vindt plaats elke woensdagmiddag van 
14:00 tot 16:00 uur in de Dorpshoeve. Kom gerust 
eens binnenlopen om te kijken of het iets voor u is. 
U bent van harte welkom.

KOERSBALCLUB
“RAAK-UM”
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HISTORISCHE VERENIGING NEI-SCHOONEBEEK

MELKFABRIEKEN  IN  NIEUW–SCHOONEBEEK  1895-1969
DA’S WEST

In 1895 is de eerste melkfabriek, op handkracht, gebouwd. De grond werd aangekocht van Töller (later Huser) 
Hoofdstraat 187 (nu Europaweg). In 1896 is de eerste Coöperatie Concordia opgericht. Dhr. Naber was hiervan de 
directeur.                                                                        

Eerste melkfabriek 1895        
Hoofdstraat 187                              
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Hoofdstraat 185-187 na 1921

In 1920 werd het besluit genomen om een nieuwe fabriek te bouwen en werd het oude pand verbouwd voor huisvesting. 
Daarnaast stond nog en patatfriet zaakje met winkeltje van Annie Huser en later Fam. R. Belt. In 1990/2000 werden de 
gebouwen gesloopt om plaats te maken voor de Fam. H. Huser hun nieuwste optrekje.

In 1921 was het een feit, er werd een nieuwe melkfabriek gebouwd op het perceel tussen de boerderijen Blaauwe en 
Schepers Europaweg 213. De nieuwe fabriek kreeg nu de naam: Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij 
“Concordia”. Hierin werd dhr.Naber opgevolgd door dhr . Wijland.  In 1949 werd Concordia lid van de DOMO. 

Na 1949  kwam er ook een fusie tussen de Melkfabriek en de Aan en  Verkoop Vereniging CAVV. De eerste vrachtwagen 
werd in 1951 aangeschaft om het veevoer te bezorgen. Dhr.Wijland werd opgevolgd door dhr.Prins. De melkfabriek 
werd verbouwd en er werd in 1959 een tankwagen gekocht om de melk van de boeren op te halen.  

Verbouwde fabriek na 1955                                                   
Melktankwagen na 1959
met B. Veenker – B. Buter 

Het ledental ging snel naar beneden. In 1955/56 waren er nog 144 leden. In 1958/59 nog 127 leden en in 1964/65 nog 98 
leden. In 1969 werd de melkfabriek gesloten en ging de melk toen in bussen naar Schoonebeek en later naar de fabriek 
in Noord- Barger. Op 1 Januari 1976 kwam een einde aan de bekende melkbussen op het dorp en voerde de DOMO de 
melkkoeltank in. De melk werd dan met de tankwagen van de boerderij gehaald. 2a3 x per week. Nieuw-Schoonebeek 
was het eerste gebied van de DOMO met een melkkoeltank. Op 1 Jan, 1976 waren er nog 40 Melkveehouders op het 
dorp. Nu, in 2018 nog ongeveer 9.

Na afbraak fabriek   VLC loods
Dezelfde plek in 2017  
Europaweg 213 

Nieuwe melkfabriek Concordia na 1921  Hoofdstraat 205 (nu Europaweg)
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Zoals in editie drie van 2017 reeds is beschreven wilden we 
ons 35 jarig jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Uit een lijst met vijfendertig ideeën zijn er uiteindelijk drie 
ten uitvoer gebracht. Als eerste activiteit stond het klein-
tje Twaalf-Apostelen toernooi op het program. Dit mini 
toernooi, dat op dezelfde dag plaatsvond als het reguliere 
Twaalf-Apostelen toernooi was een dusdanig succes dat 
een vervolg er zeker gaat komen.

Activiteit twee dat ons jubileum opluisterde was een 
tuinfeest in oude stijl. Op 9 september 2017 werden we om 
15.00 u. verwacht bij huize Koers te Nieuw-Schoonebeek. 
Eenieder werd gevraagd om aan te treden in de kleding 
stijl van begin jaren tachtig. Dit gaf meteen al een lekker 
ontspannen sfeertje. Het is nou net niet meer wat we he-
den ten dage nog zouden aantrekken, maar in die Anjo en 
Boogie-bar tijden keek men er niet raar van op.

De organisatie had het sowieso goed voor elkaar. In plaats 
van dat de muziek van één of ander digitaal opslagmedium 
werd getrokken, stond er een platenspeler waarop desbe-
treffende liefhebber, als een ware DJ een langspeelplaat of 
single kon afspelen. Van Spider Murhy Gang tot aan Depe-
che Mode of Bon Jovi, zomaar een kleine greep uit wat we 
allemaal om de oren kregen geslingerd.

Nadat de koffie en koek genuttigd was en de eerste alco-
holische versnaperingen ook hun weg hadden gevonden, 
werden de gesprekken over de tijden van weleer tijdelijk 
onderbroken. Het was namelijk tijd voor de Mr en Ms 
Simpel verkiezing. Dit was in de beginjaren een ludieke 
verkiezing die je kon winnen als je in het voorgaande jaar 
goed had gedragen of had ingezet voor de vriendenclub. 
Niet dat alles op de weegschaal kwam, eigenlijk kon een 
ieder deze titel wel krijgen. Nu werd er voor gekozen wie 
het best gekleed ten tonele is verschenen voor deze terug 
in de tijd party. Deze “bliksemsnelle Mr en Ms verkiezing” 
werd gewonnen door Theo en Linda,  en onder een luid 
applaus werden zij voor tenminste één jaar gekroond tot 
het Simpel paar van 2017.

De verkiezingsstrijd was nog maar net gestreden of we 
moesten aantreden voor een korte lichamelijke inspan-
ning. In kleine groepjes werd er gestreden wie het beste 
en of snelste kon spieker poepen of aardappel rennen. 
Daarna nog even een geestelijke belasting in spelvorm. 
De daarop volgende uitslag was van minder belang, want 
iedereen mocht zich winnaar noemen en kreeg een ver-
gulde medaille als aandenken.

Van al deze inspanningen kreeg men natuurlijk ook wel 
eetlust. Traditiegetrouw werd daarom de bbq aan geslin-
gerd. Speklappen, braadworst, enz. een salade erbij, en 
afsluitend met een heerlijk jubileum dessert. De bodem 
was gelegd voor een gezellige avond, om met elkaar de 
sterke verhalen van toen nog eens boven water te halen. 
Terugblikkend kunnen we zeggen dat het voor herhaling 

vatbaar is.

Als derde en laatste activiteit van ons jubileum jaar 
stond het lang weekend op het programma. Op vrij-
dagmiddag 27 oktober mochten we ons melden in het 
Fletcher-Hotel-Restaurant in Valkenburg. Nog voordat 
de laatste Simpels waren binnen gedruppeld, waren de 
eersten al pad om de omgeving te verkennen, de eerste 
dag was immers, behalve het diner, vrij te besteden.

Valkenburg dus, een toeristisch stadje waar altijd wel 
iets te doen is. Een drietal straten vormen het episch 
centrum qua restaurants, winkeltjes en kroegen. De 
eerste groep had zich inmiddels op het terras genesteld 
van café de Grendelpoort, wel verwarmd uiteraard, want 
eind oktober mag je al blij zijn als het niet regent, laat 
staan dat de temperatuur nog aangenaam is. Niet lang 
daarna en enige tijd voordat we naar het hotel terug 
gingen kwam de rest van de club ook aan wandelen. Na 
het eten nog even de benen strekken en het centrum 
nader verkennen. Op wederom een verwarmd terras 
konden we aan één lange tafel met op soort van scha-
penvachten beklede stoelen met ons allen plaatsnemen.
Aangezien Valkenburg elk jaar de hele maand oktober 
in het teken staat van de bokkenweken, en ons logo 
deels ook uit een bok bestaat, was dat voor menigeen 
een goede reden om een lokaal gebrouwen bockbier 
te bestellen. De avond liep op het eind, dus op naar ons 
hotel, een wandeling van een klein halfuur. Vlakbij ons 
hotel stond een enigszins verlaten café te koop. Op de 
terugweg daar langslopend bleek deze nog in bedrijf te 
zijn. Toch maar even binnen kijken dan, de kastelein was 
daarmee zichtbaar verblijd dat het aantal gasten plots-
klaps vervijfvoudigd werd. De vermoeidheid begon niet 
lang na binnenkomst toch toe te slaan en daarom werd 
aan kastelein Jos de rekening gevraagd. Nadat plechtig 
was beloofd dat we de volgende avond nogmaals terug 
zouden komen, trokken we de deur van dit café aan de 
buitenkant achter ons dicht.

De volgende morgen een gezamenlijk ontbijt, waarbij 
de één iets frisser was dan de ander, maar al met al viel 
het nog niet tegen gezien de inspannende eerste dag die 
we achter de kiezen hadden. Als eerste activiteit van de 
tweede dag stond een bezoek aan de Wilhelminatoren  
op het programma. Via een kabelbaan is deze dertig 
meter hoge toren te bereiken, en als je nog puf had 
kon je via een schier eindeloos lijkende wenteltrap het 
platformpje bereiken om van het uitzicht te genieten. 
Een mooi uitzicht, maar wel met een stevig en vooral 
fris briesje als toegift. Had je geen zin in deze verticale 
wandeling dan was daar nog de rodelbaan aan de voet 
van de toren, waar enkelen van ons als ware het 
Max Verstappen door de bochten sjeesden. Aansluitend 
hebben we daar in het restaurant samen de lunch genu-
ttigd voordat we weer met de kabelbaan naar beneden 
gingen om het hoogte verschil van 

68 meter te overbruggen.

Activiteit twee was op de zaterdagnamiddag, en daar-
voor moesten we ons melden bij de plaatselijke VVV 
voor een stadswandeling. Daar werden we al op
gewacht door een niet van oorsprong Valkenburgse 
dame, maar desalniettemin niet minder enthousiast. 
Van verhalen over de mergel industrie, en andere 
ambachten met onder andere grote reclame schil-
deringen die nog deels op de gevels prijken als ook 
over de bokkenrijders en de oorlogsjaren waarvan 
nog sporen zichtbaar waren.  Al met al interessante 
en passievol gebrachte verhalen, zozeer dat een lokale 
betweter menigmaal zijn eigen vervreemde draai aan 
de verhalen kwam geven. Schijnbaar waren wij één van 
de favoriete groepen van onze gids, want de geplande 
tijd werd ruim overschreden. Nadat er uiteindelijk toch 
een eind aan kwam hebben we ons eerst maar eens 
opgewarmd in dichtstbijzijnde gelegenheid, voordat we 
weer naar ons hotel gingen.

Als diner was er bij Ritchi’s Steakhouse een tafel bbq. 
Na ruim twee uur tafelen was een ieder van ons wel 
verzadigd, tijd om in de buitenlucht de bbq geurtjes 
achter ons te laten. Nadat we waren uitgewaaid kon-
den we beginnen aan een zoektocht door de inmiddels 
druk belopen straten en eveneens overvolle terrassen 
om ergens nog een vrij plekje te vinden. Het was im-
mers zaterdagavond, en dan is het spitsuur in Valken-
burg. Sommigen vonden in één van de kroegdisco’s 
nog een vrij plekje, anderen gingen naar het café bij 
ons hotel om de hoek om de gedane belofte van giste-
ravond in te lossen. Uiteindelijk belandde iedereen bij 
kastelein Jos aan de bar, er werd op gegeven moment 
al serieus gespeculeerd op het samen opkopen van het 
te koop staande café met kegelbanen. Op deze manier 
hadden we een leuk “vakantie huisje” dachten we. Toch 
is het er uiteindelijk niet van gekomen, hoewel een 
aanwezige stamgast dacht dat we het echt wilden gaan 
kopen en ons probeerde te overtuigen om dit niet te 
gaan doen. Maar ja, zoals altijd is er een tijd van komen 
en een tijd van gaan, en die tijd van gaan was ook nu 
weer gekomen. 

Op de zondagmorgen aan het ontbijt was de stemming 
nog steeds goed, een leuke dag was immers met een 
leuke avond afgesloten. De organisatie maakte zoals 
elke dag na het ontbijt de dagplanning bekend. Met 
een aantal auto’s reden we naar het naburige Schin op 
Geul. Daar zouden we met een ouderwetse stoomtrein 
een ritje gaan maken naar Simpelveld, ja dit plaatsje 
bestaat echt. En ja, we zouden met de ouderwetse 
stoomtrein gaan, ware het niet dat door een technisch 
mankement de trein niet reed vandaag. Uitgerekend op 
onze dag, ook nog eens de laatste dag van het jaar dat 
de trein sowieso rijdt. De teleurstelling was groot , een 
klein dipje in de goede stemming was daar, maar niet 
te lang getreurd, want er werd per auto naar het sta-
tion Simpelveld gescheurd. Aangekomen bij het station 
van Simpelveld werd de ware reden van het technisch 
mankement onthuld. Namelijk in een flauwe bocht vlak 
voor het station waren een aantal wagons ontspoord, 
de locomotief heeft het zelf gelukkig zonder schade 
overleefd.

Niet alleen wij waren ontdaan door dit voorval, ook 
een horde aan andere passagiers, en dan nog een hele 
club acteurs en actrices die ter gelegenheid van de 
laatste rit van het jaar allemaal in klederdracht rond-
liepen. Nadat we in het oude station ons hebben laten 
vereeuwigen, en nog een souvenir te hebben gekocht 
van de Z.L.S.M (Zuid.Limburgsche.Stoomtrein.Maats-
chappij), hebben we in een restaurant in Simpelveld de 
lunch genuttigd.
Hierna reden we door het mooie heuvelachtige 
Zuid-Limburgse landschap terug naar Valkenburg om 
ons op te maken voor de zondagmiddag bezigheid. 
In het centrum zouden diverse plekken zijn waar een 
tiental verenigingen hun eigen Bokkenrijders verhaal 
zouden vertellen. Maar hoe we ook liepen, verhalen 
vertellers of volksophopingen troffen we niet aan. 
Uiteindelijk kregen we een paar verklede gedaantes in 
het vizier, nog druk aan het voorbereiden van hun act. 
Alleen was het meer voor de kleintjes bedoeld, niet dat 
we niet welkom waren maar toch. Dan maar over naar 
plan B, ook niet zo’n moeilijk toch? Beetje slenteren en 
op souvenir jacht, en als dat verveelde dan was er altijd 
nog de aangename stralingswarmte van de diverse 
terraskachels. 

Het weekend was nu bijna ten einde, nog één keer 
samen aan tafel voor het diner. Dit diner was dan wel 
bij een heel speciaal restaurant, namelijk Restaurant 
Au Soleil, aan de voet van de Cauberg. Tevens winnaar 
van “bok op je bord 2017” dit is een wedstrijd tus-
sen verschillende restaurants die allemaal hun eigen 
speciale Bokkenmenu hebben samengesteld. Centraal 
hierin staan de streek gerechten en bockbier. Een 
gezellig restaurant en wat ons betreft een terechte 
winnaar. De laatste hapjes waren nog maar net door 
de keel of menig formule 1 fan zat al beetje ongeduldig 
op de stoel. Want “onze Limburgse Max” stond aan de 
start voor één van de laatste races van het seizoen. 
Het begin van de race werd in het restaurant Au Soleil 
bekeken, en voor die gene die zin had, kon men het 
vervolg bekijken op één van de vele schermen die je in 
diverse gelegenheden in het centrum kon vinden. Met 
Max als winnaar van de Mexicaanse race was de sfeer 
in het toch al gezellige Valkenburg opperbest. Nog voor 
de laatste keer even binnenkijken bij onze “stamkroeg” 
en daarna kon de afsluitende activiteit van ons jubileu-
mjaar als geslaagd worden beschouwd. 

Uiteraard de volgende morgen nogmaals samen aan 
het ontbijt, waar het weekend nog even in vogelvlucht 
voorbij kwam. Vijfendertig jaar: een mooie mijlpaal, 
waar ook een mooie herinnering aan is blijven hangen. 
De gebeurtenissen zullen nog jaren later worden 
naverteld, daarom is het ook onwaarschijnlijk dat het 
veertigjarig jubileum vergeten zal worden.

SIMPEL ZESTIEN.    

KAMERADENGROEP SIMPEL 16
NU AL MEER DAN 35 JAAR
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In Nw-Schoonebeek is eind vorig jaar gesproken over de snelheden 
in- en buiten het dorp.

Door meerdere bewoners worden bijvoorbeeld opmerkingen ge-
maakt over de snelheid en er is een gevoel dat vanuit  oostelijke- en 
westelijke richting de inkomende snelheid aan de hoge kant is. Snel-
heidsmetingen van april 2017 bevestigen dit beeld. 
Voor de oversteek van schoolkinderen bij de school wordt vanwege 
de relatief hoge snelheid ook aandacht gevraagd. De veiligheid kan 
hier beter.

Maar er is meer………… de staat van onderhoud van het riool is op 
enkele plaatsen in het dorp matig en parkeerdruk bij dagopvang de 
Beek leidt soms tot ongewenste situaties.

Tijd om eens na te denken over hoe het centrum van Nieuw-Schoo-
nebeek er over een aantal jaren er uit moet gaan zien. Dit on-
derwerp zal 13 maart op de agenda staan tijdens onze jaarvergade-
ring.

Heeft u zelf een goed idee en wilt u hierover meepraten? Kom langs 
tijdens onze algemene vergadering, geef aan wat u ervan vindt. Uw 
inbreng is waardevol.

CENTRUMVISIE 
NIEUW-SCHOONEBEEK

Wij, Stan Prinssen en Rosanne Gerth zijn 2e jaars studenten van de 
PABO en in april 2018 gaan we naar Malawi. Samen met stichting 
Edukans. Malawi ligt in Zuid-Oost Afrika en is een van de armste 
landen ter wereld. Dit zie je dan ook terug in de kwaliteit van het 
onderwijs.

Voor deze reis moeten wij  samen €2.000 binnenhalen, doormiddel 
van sponsoring. Het geld dat wij inzamelen wordt volledig geïnves-
teerd in het onderwijs in Malawi, om leerkrachten en studenten op 
te leiden en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De reis 
betalen wij volledig zelf!! 

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke on-
derwijs voor kinderen en jongeren. Dat doet Edukans, omdat zij erin 
geloven, maar ook omdat investeren in kinderen ontzettend effectief 
is. Edukans organiseert ook jaarlijks de actie schoenendoos.
Zou u ons willen helpen?

Via deze link https://stan-rosanne.inactievooredukans.nl/ zou u geld 
kunnen doneren.  Hierop zullen wij vanuit Malawi, ook een reisver-
slag bijhouden.

“Het mooiste wat je een kind kunt geven is een kans!”

IN ACTIE VOOR 
EDUKANS!

Uitnodiging jaarvergadering 2018
Hierbij wordt U uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging 
Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek.

Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 13 maart 2018, aanvang
20.00 uur in “de Dorpshoeve” te Nieuw Schoonebeek.

Agenda. 
1. Opening.

2. Mededelingen  c.q. ingekomen stukken. 

3. Notulen jaarvergadering 2017. 

4. Jaarverslag secretaris. 

5. Financieel verslag.

6. Kascontrole commissie.

7. Verkiezing nieuw kascontrole lid.

8. Bestuurs- mutaties.  

9   Rondvraag c.q. w.v.t.t.k. 

10 Pauze.

11 Centrum vernieuwing Nieuw Schoonebeek.  
Zie achterzijde.

12 Sluiting.                                                  

Voor dorpsbewoners die nog geen lid zijn en ons toch willen steunen in ons werk, hebben 
wij één advies;  wordt lid !! U kunt dit doen door op de jaarvergadering een  
aanmeldings- en machtigingsformulier in te vullen.

Het bestuur.

Secretariaat: 
J. Herbers 
Vierakkers 23 
7766 BL Nieuw Schoonebeek 
Tel: 0524-542152 
E-mail: 

 

Vereniging
Dorpsbelangen
Nieuw Schoonebeek

https://stan-rosanne.inactievooredukans.nl/ 
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Al jaren wordt er in Nieuw Schoonebeek maandelijks 
het oud papier opgehaald, en 1 keer per jaar het oud 
ijzer. Maar waar is dit voor? Voor de basisschool na-
tuurlijk, maar wanneer en door wie wordt het gehaald 
en waar wordt het geld aan besteed?

Het oud papier wordt elke laatste zaterdag van de 
maand opgehaald door Virol, in samenwerking met de 
ouders van schoolgaande kinderen. Er wordt gestart 
om 9.00 uur vanaf de basisschool. Ook staat er een 
container bij school voor oud papier, die elke 2 maand 
wordt geleegd.

Het oud ijzer wordt opgehaald op de eerste zaterdag 

van de herfstvakantie ook door de ouders van ba-
sisschoolleerlingen. Er wordt hierbij gestart om 13.00 
uur. Het is dan ook goed om uw oud ijzer pas vanaf de 
middag aan de straat te leggen. Er bestaat dan zo min 
mogelijk kans dat andere handelaren ermee aan de haal 
gaan. Biedt vooral oud ijzer aan en geen andere materia-
len zoals bijvoorbeeld: autobanden, gasflessen, kunststof 
en plastic. Deze materialen worden er bij de ijzerhande-
laar uit gehaald en in mindering gebracht van de totale 
opbrengst. Dit kan al snel oplopen tot vele euro’s. Het 
oud ijzer wordt in containers verzameld bij de oude 
smederij van Rozeman en afgeleverd bij gebr. Jansen in 
Coevorden.

De opbrengsten van het oud papier en het oud ijzer zijn 
voor de oudervereniging van de basisschool. Alle ouders 
van de Gerardus Majella school kunnen deel uitmaken 
van de oudervereniging. De oudervereniging probeert 
de belangen van de kinderen op school, in de ruimste 
zin van het woord, te behartigen. De oudervereniging is 
praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijk-
se gang van zaken.

Waar moet U hierbij aan denken? In 
zijn algemeenheid gaat het om allerlei 
zaken die te maken hebben met:
•Het welzijn in en rond de school. Zo 
is de ouderraad actief betrokken bij de 
werving en plaatsing van speeltoeste-
llen op de speelplaats.
•Ondersteuning en bekostiging van 
festiviteiten. Te denken valt aan het 
Sinterklaasfeest, Kerstactiviteiten, 
Carnaval, Paasviering, schoolfeest, 
schoolreis.
•Verrichten van hand- en spandiensten. Bijvoorbeeld schil-
derwerk en reparatiewerkzaamheden.
•Verwerven van aanvullende geldmiddelen door verzame-
len van oud papier en oud ijzer. Deze geldmiddelen worden 
aangewend voor financiering van allerlei schoolfestivitei-
ten. Bovendien wordt de school in de gelegenheid gesteld 
om extra materialen ten behoeve van de kinderen aan te 
schaffen.
•Fungeren als doorgeefluik voor de belangenbehartiging 
van ouders en kinderen.

Als geldmiddelen heeft de oudervereniging de jaarlijkse 
ouderbijdrage ter beschikking. De ouderbijdrage is op onze 
school erg laag. Dit kan omdat de ouders beurtelings oud 
papier / oud ijzer halen. De opbrengst van oud papier en 

oud ijzer verschaft de oudervereniging veel middelen. 
Van alle ouders die lid zijn van de oudervereniging 
wordt verwacht dat ze bereid zijn bij de inzameling 
te helpen. Ieder schooljaar komt er een lijst met de 
indeling van wanneer men aan de beurt is. Een week 
voordat het oud papier gehaald wordt, krijgt men 
nog een herinnering via hun kind of op het infoblad 
van school. Kun je op een bepaalde zaterdag niet, dan 
dient men zelf voor vervanging te zorgen. Gemiddeld 
zijn de ouders slechts één keer per jaar aan de beurt 
om te helpen. 

Blijf daarom maandelijks het oud papier en jaarlijks 
het oud ijzer aan de straat zetten, dit komt dus direct 
ten goede aan alle kinderen van de basisschool.

OUD PAPIER & OUD IJZER
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31 december jl hoorde men in het dorp vanaf 
diverse locaties in het dorp enorme knallen; 
er werd carbid geschoten. En hoe; soms 
met enorme installaties waaraan weken was 
gewerkt. Dat Carbid schieten ging vroeger 
wel anders: een blokje carbid, een melkbus, 
verfblikje of Buisman busje, beetje spuug en 
een lucifer. Maar het carbid schieten is niet 
het enige dat anders is in vergelijking met 
vroeger.

In de tweede week van januari zijn de heren 
Jo van der Laan, Geert Lambers, Gert Heijnen 
en Harm Wubbels bijeen en als vanzelf gaat 
het over de tradities van oud en nieuw. 
De mannen herinneren zich van oudjaarsa-
vond het sjoelen bij café Wolken. Op 
oudjaarsavond werden daar sjoelwedstrijden 
georganiseerd voor het hele dorp, met dikke 
prijzen. Jo was als opgeschoten jochie ziels-
gelukkig met de slagroomtaart die hij gewon-
nen had. Trots nam hij deze mee naar huis, 
zette het in de keuken en vertelde het blij aan 
pa en ma. Ma zou koffie zetten en dan was er 
een lekker stukje taart bij de koffie. Tenmins-
te, dat dachten ze! De groep die de familie ge-
lukkig nieuwjaar kwam wensen zag de taart, 
nam deze mee naar “het achterhuus”, de 
taart werd verdeeld en opgegeten en de doos 
werd keurig teruggezet op het aanrecht, met 
een briefje: de taart heeft lekker gesmaakt; 
dankjewel! U kunt zich de teleurstelling wel 
voorstellen.

Na het sjoelen bij Wolken trokken de groepen 
kameraden van huis tot huis, om iedereen 

een goed nieuwjaar te 
wensen. Overal waar nog 
licht brandde kon je te-
recht. Onderweg van het 
ene huis naar het andere 
kwam je dan weleens wat 
spullen tegen die nodig 
van plek gewisseld moest 
worden; in de volksmond 
“Slepen”. (volgens de 
mannen waren dat dan 
spullen waar de eigenaar 
“slordig of Sluchterig” 
mee was; bijv. de hoois-
chudder die in de winter 
nog op het land of buiten 
op het hof stond).

Het was voor de kinderen altijd spannend om op 
nieuwjaarsmorgen het dorp rond te fietsen om te 
kijken wat er nu weer verplaatst was; Een molen 
bovenop de telefooncel aan de Van Eklaan, een “te 
Koop bordje” bij een huis dat beslist niet te koop was 
(waarbij de eigenaar heel snel “verkocht” heeft aan-
gebracht), fietsrekken van de kerk die heel ergens 
anders stonden. 

Gert weet nog dat ze “op heterdaad betrapt” werden 
toen ze een boerenwagen een andere plek wilden 
geven; hun gelukkig nieuwjaar begon met een ”d’r 
één onder kun je krijgen” en dat was zeker geen 
borreltje!

Jo herinnert zich een verhaal dat zijn moeder ver-
telde; er was een complete kar met mest op een dak 
van een schuur gezet. Stelt u zich voor; de mest eraf 

scheppen, de kar uit elkaar halen  
en alles 
bovenop het dak weer in elkaar 
zetten, inclusief de mest er weer 
op…..wat een werk. Ook is er eens 
een kar bovenop een zolder gezet. 
De groep die dat gedaan had zat 
bij die familie in de kamer een 
borrel te drinken en de man des 
huizes maakte van de gelegenheid 

gebruik; Och ‘jongens, nu jullie er toch zijn’… een 
stel heeft m’n kar op de zolder gezet, willen jullie 
helpen die kar er weer af te krijgen?? Zeg dan 
maar eens nee….

Harm Wubbels herinnert zich nog heel goed 
dat het huis zo vol zat met de vele groepen 
die langs kwamen dat er vanaf de deel pakjes 
hooi gehaald werden om er in de kamer en de 
keuken bij te komen zitten. Eén dorpsgenoot 
maakte het wel heel bont; hij kwam op de fiets 
(!) het huis inrijden, reed de slaapkamer in waar 
de ouders lagen te slapen en met 1 been op bed, 
zittend op de fiets werd “Wubbels Hain” een ge-
lukkig nieuwjaar gewenst.

Geert vertelt het verhaal van de fles jenever. 
Soms nam iemand tijdens de oudjaarsnacht zelf 
een fles drank mee. Toen de groep weg was 

werd er opgeruimd en die fles die achterbleven 
was kwam ook in de kast, niet wetend dat het 
de fles van de groep jongens was geweest. Bij 
de nieuwjaarsvisite van de ooms en tantes de 
volgende dag werd er uit die fles geschonken. Bij 
de derde borrel zei de oom; als het steeds bij dit 
water blijft doe me dan maar iets anders. Was het 
lepigheid van diegene die ’s nachts zijn eigen 
drank meegenomen had? 

Een cadeautje voor het hele dorp vinden de 
mannen nog steeds het klokgelui de hele oud-
jaarsnacht door. Er werd geregeld dat vlak voor 
de mis op oudjaarsavond één van de jongens uit 
de groep, niet geheel toevallig ook de misdie-
naar van die avond, de toren in zou klimmen en 
met pakjestouw de klepel van de klok vastbond 
en het andere eind aan een boom in het bos. De 
groep kon zo ’s nachts het hele dorp doormiddel 
van klokgelui iedereen een gelukkig nieuwjaar 
wensen!

Dat soort dingen doen we niet (meer), maar Jo, 
Gert, Harm en Geert en de redactie van Hejtal-
heurd wensen iedereen een zeer gelukkig en 
gezond 2018!

CARBID SCHIETEN EN 
ANDER “KATTEKWAAD” 
OVER OUD EN NIEUW
VAN “VROEGER”

Waar vroeger nog met een Buis-
man busje werd geschoten...

...Gaat het er tegenwoordig wel 
anders aan toe.
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BISSCHOPPELIJKE ONDERSCHEIDING
Ria Lubbers kwam zoals iedere woensdag om 10 
uur naar de pastorie omdat zij tot de vaste bezet-
ting hoort van de parochieadministratie. Groot was 
haar verbazing dat er direct ook een heleboel familie 
naar binnen kwam en er in de huiskamer het com-
plete parochiebestuur, de pastoor en diaken Wielens 
aanwezig was. Nadat iedereen gezeten was en voor-
zien van koffie heette Paul Steffens, de vice-
voorzitter van het kerkbestuur, iedereen welkom en 
vertelde aan Ria dat het vandaag echt om haar te 
doen was en dat we vandaag haar gingen bedanken 
voor haar jarenlange werk in het bestuur van de St. 
Bonifatiusparochie in Nieuw-Schoonebeek.

Pastoor Tolboom: Wij zijn hier samen om onze waar-
dering uit te spreken over wat jij vele jaren voor 
onze Bonifatiusparochie hebt gedaan. Geboren in 
Weiteveen maar toen je met Frans trouwde ben je 
hier gaan wonen. Altijd heb je voor het dorp 
vrijwilligerswerk gedaan. Werd je voor een klus be-
naderd, dan kregen ze van jou geen nee. Heel slag-
vaardig ging je met jouw vrijwilligerstaken dan aan 
de gang. Concreet: veertien jaar ben je lid geweest 
van het parochiebestuur en daarvan was je al die 

jaren penningmeester. Daarmee was de parochie 
verzekerd van een deskundige en besluitvaardige 
penningmeester. Maar geld is niet het belangrijkste, 
want als de parochianen met een vraag zitten krijgen 
ze antwoord en zorg je dat alles op zijn pootjes tere-
cht komt. Toen José Lange hier nog werkzaam was, 
vormden jullie een gouden duo. Toen je een punt 
zette achter je bestuursperiode kwamen de andere 
bestuursleden er pas achter wat jij allemaal deed! 
Een A4 was niet genoeg om het te omschrijven. Ook 
in de voorbereiding op de fusie van de parochies in 
Zuidoost Drenthe tot één Immanuelparochie heb jij 
een forse steen bijgedragen.

Pastoor Tolboom maakte bekend dat onze nieuwe 
bisschop in Groningen, Mgr. Van den Hout haar de 
bisschoppelijke legpenning en een oorkonde toe-
kent als blijk van waardering voor haar uitzonderljke 
verdiensten voor de parochie.

Ria Lubbers

Op 20 december 2017 heeft Ria 
Lubbers-Scholte Aalbes uit han-
den van pastoor J.J.G. Tolboom 
in de pastorie de Bonifatiuspen-

ning ontvangen.

Toneelvereniging “Oes Kluppie” bestaat al vanaf 1976 
en wil nog niet stoppen.

Onder regie van Herman Peters werd er ieder jaar 
een stuk opgevoerd in de Zwarte Racker. Drie volle 
zalen op vrijdag, zaterdag, zondag en de dinsdag 
voor de ouderen.

In de loop der jaren zijn er nog vele nieuwe spelers 
bijgekomen. Stoppen met spelen deed je alleen als je 
niet kon, want het is een verslaving.

Maar we blijven altijd op zoek naar jonge spelers.
Hopelijk is er voor het toneeljaar 2018-2019 een 
geschikte ruimte in de Dorpshoeve beschikbaar.
Want een vereniging die al zo lang bestaat mag niet 
verloren gaan.

Wij doen ons uiterste best en zullen er 100% voor 
gaan en hopelijk zien we elkaar met een nieuw to-
neelstuk op een nieuwe locatie.

“Oes Kluppie”

TONEELVERENIGING  
“OES KLUPPIE”

In de wintermaanden worden er door de activitei-
ten commissie uit het dorp eens per 14 dagen op 
zondagmiddag gezellige activiteiten georganiseerd. 
Iedereen die hier aan deel wil nemen is van harte 
welkom, de kosten bedragen € 2.50 en hiervoor 
krijgt u een kop koffie met iets lekkers en een 
drankje.
De openingstijden zijn van 13.00 tot 16.00 uur.
Plaats: Dagcentrum De Beek, Europaweg 132

De komende zondagmiddagen zijn:
21 januari:  Gezellig spel- en kaart middag
4 februari :  Activiteiten spel door Ria Lammers
18 februari: Gezellig spel- en kaart middag
4 maart : Mag met een verrassings-spreker
18 maart: Paasactiviteit met Marie Imming.

In het dorp hangen we ook affiches op waarin  we 
vermelden wat we de eerstvolgende zondagmiddag 
gaan doen.

HKZ-certificaat
Dagcentrum De Beek heeft het HKZ-certificaat 
voor de zorg behaald. Op 21 december j.l. kwam de 
auditor op bezoek en alles was goed op orde. Het 
HKZ-certificaat geeft aan dat dagcentrum De Beek 
al haar procedures goed geregeld en ingericht heeft.
Wij zijn hier heel erg blij mee.

Nieuwbouw Woon-en zorgcentrum
De nieuwbouw zit nog steeds in de planning, de 
aanvraagprocedures lopen en duren lang, de archi-
tect is hard aan het werk. We streven er naar dat er 
een  mooi pand komt voor de toekomstige bewo-
ners. De plannen zijn niet veranderd, er worden 14 
appartementen gebouwd met een gemeen
schappelijke ruimte en een mooi ingerichte 
buitenomgeving. De bewoners huren hier een 
appartement en wij leveren 24-uurs zorg. Omdat het 
een 24-uurs voorziening wordt zullen we veel per-
soneel nodig hebben. We hopen geschikte mensen 
in de directe omgeving te kunnen vinden.

DAGCENTRUM DE BEEK
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DERSCHWIMMMEISTER
SCHWIMMMEISTER FELIX STAAT ME AL MET GEKRUISTE ARMEN OP TE 
WACHTEN ALS IK STIEKEM DOOR HET POORTJE PROBEER TE GLIPPEN 
OMDAT IK GEEN GEDULD HEB OM TE WACHTEN TOT HET TIJD IS OM 
NAAR BINNEN TE GAAN. (IK BEN NOG NIET ZO GEK ALS M’N MOEDER, 
DIE PROBEERDE ONDER HET HEKJE DOOR TE KRUIPEN EN KWAM 
KLEM TE ZITTEN). STEEVAST KRIJG IK “KNURREN” VAN FELIX EN 
WORD IK TERUGGESTUURD. 

COLUMN

Schwimmen im Hallenbad Twist  is 
bij tijd en wijle een hele riskante 
onderneming. Er wordt gestolen, 
geslagen, er vallen gewonden, 
worden drenkelingen gered en 
er zijn blote mannen die tegen de 
ramen staan te swaffelen.

Vanaf 1980 kom ik daar wekelijks, 
zo niet dagelijks, om m’n baantjes 
te trekken. Veel Nederlanders 
komen ook, vooral na de 
zomervakantie en begin januari, 
met goede voornemens om 
gezond bezig te zijn of om kilo’s 
kwijt te raken. Dat voornemen 
duurt gemiddeld 2 weken, daarna 
hebben ze het al weer opgegeven.  
Deutsche Schwimmers hangen 
een andere gezonde levensstijl 
aan. Zij gaan eens per 3 jaar 3 
weken “Im die Heilung”  und 
“Fressen und Saufen” zich daarna 
weer helemaal terug naar af.
Kluisjes kun je gebruiken om je 
spullen veilig in op te bergen 
en op slot te doen. Dat lijkt heel 
simpel. Muntje van 2-euro erin 
en na gebruik geld terug. Echter 
bij een volle kleedkamer raakt er 
dan weleens een muntstuk kwijt 
en wordt er gezamenlijk door de 
dames in de blote kont over de 
grond gekropen om het muntje 
te zoeken (een beschamende 
vertoning, is het eigenlijk). Af en 
toe vind je, per abuis uiteraard,  de 
2-euromunt van iemand terug  in 
je eigen portemonnee. Je kunt het 
zien als een ritueel: de ene week 
raak je een 2-euromunt kwijt en 
de week erop heb je zomaar weer 
een munt extra in je portemonnee.

Waar ik een hekel aan heb is als 
een groep watergymnastiekers 
tijdens de les wel de kleren in 
de kluisjes proppen en ze niet 
op slot doen. Moet je eerst 20 
deurtjes openen voordat je een 
leeg kluisje vindt. Ik speel dan ook 
graag voor moraalridder en was 
een keer zo nijdig dat ik stiekem 
alle onderbroeken van al die 20 
vrouwen van kluis verwisseld 
heb. Eigen schuld dikke bult! lesje 
geleerd: volgende keer waren alle 
kluisjes wel op slot: hoera!

Op dinsdagavond is er 
Frauenschwimmen. Hoewel de 
meeste vrouwen echt proberen 
baantjes te trekken, worden ze 
daarin vaak belemmert door 
enkele Frauen die eigenlijk liever 
midden in de baan gaan staan te 
kletsen. Maar o wee als je zo’n 
groepje waterbuffels uit elkaar 
probeert te drijven, dan is het 
oorlog. Als blikken konden doden 
dan waren er al veel Frauen 
verzopen.

Der Herren voeren een andere 
Krieg. Zij hebben op Kindergarten 
hun Zeepaardjediploma gehaald 
en voelen zich nu heersers in 
het Hallenbad en zwemmen 
het liefst op hun rug. Zoveel 
mogelijk wijdbeens en met 
maaiende armen. Als je even 
niet oplet meppen ze je met 
een flinke slag naar de overkant 
of krijg je een achterwaartse 
kopstoot en zink je met een zware 
hersenschudding naar de bodem. 
Der Schwimmmeister staat dan  

weer paraat om alle brandjes met begrip 
en vriendelijkheid te blussen

Mannen zijn sowieso rare wezens, komen 
niet voor niets van Mars. Lopen graag 
na het douchen naakt door de gang op 
het moment dat er, hoe toevallig, net 
vrouwen aan komen. Er stond regelmatig 
een man intimiderend proberen te zijn. 
“Stond” zeg ik, want op een gegeven 
moment was ik er zo klaar mee, dat ik 
het bad uitstoof om hem bij zijn lurven 
te grijpen. Gelukkig voor hem was der 
Schwimmmeister mij een slag voor en 
heeft hem het Hallenbad uitgebonjourd 
en een toegangsverbod opgelegd. 
Daarna betrapte ik eens een bekende 
Nw.Schoonebeeker die stiekem de 
droogkap wilde uitproberen. Helaas liet 
hij het ding met donderend geweld op 
mijn hoofd omlaag klappen en liep ik nog 
dagen met een dikke bult op de kop.
Der Schwimmmeister Felix, een schat van 
een jongen, wacht de vaste badgasten 
de eerste zwemdag in het nieuwe jaar 
op met traditionele Neijoarskuchen und 
Sekt, zodat we nat van buiten en binnen 
weer een fijn zwemjaar in gaan. En de 
oude Schwimmmeister die met pensioen 
ging trakteerde ons op z’n laatste 
werkdag in het laatste uur de zwemmers 
op een Schnapps, en een tweede,  en wie 
nog luste, vooruit nog eentje dan. 
Ja, Schwimmen in Deutschland 
onder beschermend toezicht van  
Schwimmmeister Felix, zorgt bij veel 
dorpsgenoten voor een veilig 
gevoel en heel veel 
waterpret. Respect, 
diep respect heb ik dan 
ook voor de persoon 
in functie van het 
wonderbaarlijk mooie 
scrabblewoord 
Schwimmmeister.

Riet

RIET VEENKER

Ieder jaar vieren we op de Eerste Kerstdag 
“Kinderen rond de kribbe” in de kerk. Dit is 
een gezellig samenzijn voor alle kinderen die 
willen komen, van 2-12 jaar. Dus ook voor kin-
deren die niet in Nieuw-Schoonebeek wonen 
of naar school gaan, maar ook voor kinderen 
die bijvoorbeeld op familiebezoek in Nieuw-Schoone-
beek zijn. Iedereen is welkom!

Geert Schepers zorgde ook dit jaar weer voor de juiste 
muzikale sfeer op de accordeon. Een aantal aanwezige 
kinderen hadden direct verzoeknummers en gingen 
dit spontaan vragen en meezingen! 
Daarna hebben we een kort filmpje uit de kinderbij-
bel over het kerstverhaal gezien en gehoord. (6 min.) 
Dat was voor de aanwezige kinderen net lang genoeg 
;).Toen was het tijd voor wat doe werk. Er stonden 

twee verschillende knutselwerkjes klaar waaruit ze 
mochten kiezen. Wanneer je een werkje af had en nog 
tijd over mocht je ook het andere werkje nog maken. 
We hebben mooie kerstboomhangers gemaakt en een 
kerstster om op te hangen in huis met een kerstbal 
erin. Tijdens het knutselen zorgde Geert weer voor de 
muzikale kerstsfeer. Ter 
afsluiting hebben we nog 
een groepsfoto (met de 
kinderen die dit wilden) 
gemaakt voor de, altijd 
prachtige, kerststal in de 
kerk. Toen was jammer 
genoeg het uurtje al 
weer om! De kinderen 
kregen allemaal nog een 
kleine attentie mee naar 
huis en de wensen voor 
een gezellig kerstfeest!

De afgelopen jaren merkte de werkgroep dat het aan-
tal aanwezige kinderen terugliep. Bij navraag bleek 
dat het tijdstip waarop Kinderen rond de Kribbe was 
(15.00-16.00), erg ongelukkig uitkwam. Dit jaar hebben 
we na overleg met de diaken Wielens en het kerk
bestuur ervoor gekozen om “Kinderen rond de kri-
bbe” na de ochtendmis, om 11.00-12.00 uur te doen. 
Dit zodat mensen hierna lekker kunnen lunchen en/
of dineren en/of op visite kunnen gaan. We zoeken 
nog steeds mensen die willen meehelpen. Dit jaar is 
Kinderen rond de Kribbe door één persoon georgani-
seerd, dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Dus wil 
je meehelpen en kun je aanwezig zijn bij de “viering” 
geef je dan op! Het is echt niet veel werk en je krijgt er 
dankbare en blije kinderen voor terug!

Opgeven mag bij Mirjam Ottens-Swieters, Veenmos 6 
of via mail: mirjamswieters@hotmail.com 

KINDEREN ROND DE KRIBBE



Wie staan er op de foto? 
Elke editie plaatsen we een foto 
van 1 of meerdere (voormalig) 
Nieuw Schoonebekers. Het 
is de bedoeling dat de lezers 
raden wie er op de foto staan 
en hun inzending mailen naar 
hejtalheurd@live.nl

Uit de juiste inzendingen wordt 
er 1 persoon uitgeloot voor 
een eervolle vermelding in de 
volgende editie.

DE VORIGE EDITIE: 
Op de foto in de vorige editie 
stonden Gerth/Gerrie/Ger/Gertje 
/Gerrit en Ans Heijnen afgebeeld.

Uit de talloze inzendingen is na 
loting CHIEL SCHEPERS degene 
die zich winnaar van een portie 
eeuwige roem mag noemen.

NIEUWE FOTO:

Activiteitenkalender 

OOK EEN VERMELDING PLAATSEN OP DE ACTIVITEITENKALENDER? 
STUUR JE ACTIVITEIT OF AGENDA NAAR HEJTALHEURD@LIVE.NL

Vanaf heden plaatsen we elke editie 
een puzzel.

Deze puzzel bestaat uit een speurtocht 
waarbij je op zoek moet naar een 
aantal letters die in de diverse 
artikelen onderstreept zijn afgedrukt. 
Onderstreepte letters in dit stukje of 
in (onder)titels en bijschriften tellen 
niet mee. Gezamelijk vormen deze 

letters een woord dat centraal staat in 
één of meerdere artikelen.

Oplossingen kunnen gestuurd worden 
naar: hejtalheurd@live.nl. Uit de juiste 
inzendingen verloten we een leuke 
prijs.

Het woord dat deze editie gezocht 
moet worden bestaat uit 14 letters.

PUZZEL

JAARVERGADERING
KVV - DORPSHOEVE

SPORTOLYMPIADE JEUGD
VOETBAL VERENIGING SCHOONEBEEK

OUD PAPIER - GERARDUS MAJELLA SCHOOL
ROOSTER: BRITT BEUKEVELD, ESMÉE KERPERIEN & KAYEN 
NIJENSTIJN

JAARVERGADERING DORPSBELANGEN
DORPSHOEVE

ST. PATRICKS DAY
FOLK VEUR VOLK 

OUD PAPIER - GERARDUS MAJELLA SCHOOL
ROOSTER: ARWEN ANEMAAT, STERRE VAN DER MEER & JESSICA 
NIJHOF

OUD PAPIER - GERARDUS MAJELLA SCHOOL
ROOSTER: SAM KRANS, MAIK IMMING & YARA SCHWIETERS

SEIZOENSAFSLUITING
V.V. SCHOONEBEEK

OUD PAPIER - GERARDUS MAJELLA SCHOOL
ROOSTER: BRITT HEIJNEN, DION LEVELINK & HARM-JAN PIEPER

BLØF, WETNECKS & HIGH VOLTAGE
RUMAH LIVE 2018

TUINFEEST
RUMAH LIVE 2018

OUD PAPIER - GERARDUS MAJELLA SCHOOL
ROOSTER: INDY KUIPERS, NOA SCHWIETERS & INDY VAN WORKUM

OUD PAPIER - GERARDUS MAJELLA SCHOOL
ROOSTER: JAHNU GAMMAM PILA IMIYAGE DON, LISA STRIPER, 
ANNE TIMMER, KYRA BLOEMBERG, JAYDEN GRIEVINK & MAAIKE 
HUSER

14 feb
24 FEB
24 FEB

13 mrt
16 mrt
31 MRT

28 APR
20 MEI
26 MEI
16 JUN
17 jun
30 jun

25 aug


