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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.

V.V. SCHOONEBEEK

20 JAAR ACTIVITEITENWEEKEND
In het weekend van 9 en 10 juni 2018 heeft alweer voor de 20e
keer het activiteiten weekend plaatsgevonden. Twee dagen
plezier voor de jeugdleden van de voetbal vereniging. Elk jaar
opnieuw een hele belevenis voor de voetbaljeugd. Na opgave
worden alle voetballers ingedeeld per team, met elk zijn eigen
kleur. Dan kan er gestreden worden om de grote wisselbeker.
Nadat iedereen een plekje heeft gevonden voor z’n luchtbed
en slaapzak in een van de kleedkamers of in de tent, kan het
spektakel beginnen. Eerst per team naar de ijsbaan voor de
verschillende spellen, waaronder de zeephelling en het slot
spel in en om de ijsbaan. Als de jeugd met de begeleiding dan
terug komt bij het sportveld staat de barbecue al aan en kan
er na een warme douche gegeten worden.
Rond de klok van 19.00 uur begint dan een avondprogramma
met diverse spellen op en rondom het sportveld. Voor alle
spellen zijn punten te verdienen, die de uiteindelijke winnaar
oplevert. Na de spellen wordt de avond verder opgevuld met
vele partijtjes voetbal, zelfs in het donker, gezelligheid rond
het kampvuur en de disco in de kantine.
Na een nachtrust, die voor de een wat langer was dan voor de
ander, en een ontbijt gaan we op de zondagochtend verder
met het maken van een teamvlag voor het mixtoernooi. Vanaf
10.00 uur zijn ouders en belangstellenden welkom om te
genieten van de voetballende jeugd. Ieder team speelt tegen
elkaar. Om 12.00 uur wordt er afgesloten met bekendmaking
van de winnaar van het gehele weekend. Dit jaar was de eer
voor het team Roze, de meiden van de vereniging onder l
eiding van Johan Bos en Stijn Schepers.
Elk jaar weer een happening waar de jeugd naar uit kijkt. Dus
op naar de volgende 20 jaar activiteiten weekend voor de
voetbaljeugd.

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 okt - Dealine 15 sep
Editie dec - Dealine 15 nov

2|

HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 9 / EDITIE 3

HEJ ‘T AL HEURD
JAARGANG 9 / EDITIE 3

|3

MOLENAARSLAAN

UIT DE BUURT

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.
De Molenaarslaan in Nieuw Schoonebeek is de eerste straat
aan je linkerhand die je vanaf het Westen tegenkomt in
de kom van Nieuw Schoonebeek. De insteek is meteen na
voorheen Garage Pieper op de hoek. Daartegenover, op de
andere hoek, woonde vroeger Bats Ellen.

leden parochieraad, zangkoorleden, vogelvrienden, en
inwoners met een muzikaal verleden.

De Molenaarslaan heeft een buurtvereniging, De Wieken.
De singel is in de zomer het middelpunt van de jaarlijkse
straatfeestdag. De partytenten worden opgezet en er
wordt altijd een activiteit georganiseerd, bijv. fietstocht,
Huisgenoot was ene Jan Ensing en deze werkte als
klootschieten, of spelmiddag. De horecaleverancier vindt zijn
molenaar in de houtzagerij achter Europaweg 167. Zijn
beroep lag aan de basis voor de naamgeving van de nieuwe weg, en een gezamenlijk buffet is van korte maar smakelijke
duur.
straat, Molenaarslaan. Begin jaren 60 werden de eerste
huurwoningen gebouwd, de even nummers aan de oostzijde. Tegen Kerst staat de tent even verderop en wordt er een
gezellig kerstsamenzijn gehouden, met o.a. glühwein,
gyrossoep, en chocomelk. Natuurlijk wordt er ook met iets
Het Volksfeest in 1965 vond plaats aan de andere kant van
zwaardere verteringen getoast op de kerstgedachte.
de straat en men betrok toen de stroom van de oostzijde.
Daarna volgden de bouw van huur en koopwoningen,
Met het Volksfeest doet de Molenaarslaan altijd uitbundig
maar ook werden enkele luxe optrekjes door particulieren
mee. In 2010 werd met de straatversiering Spreuken van
zelf gebouwd. De Molenaarslaan telt 36 woonadressen en
Vroeger uitgebeeld en op de Talentenjacht nog een prachtige
kenmerkt zich met een gezellige diversiteit wat betreft het
3e plaats behaald als coverband The Baseballs met het
straatbeeld.
nummer Umbrella. In 2015 werd de straat omgetoverd tot
Gauw geteld telt de Molenaarslaan 75 bewoners, 42 van het
Donald Duckstraat en stapte de burgemeester nog even uit
mannelijk en 33 van het vrouwelijk geslacht. Transgenders
de auto.
zijn nog niet gesignaleerd in de straat. De leeftijd varieert
Vanaf de Europaweg komt de Molenaarslaan uit op de
van jonger dan 10 tot ouder dan 90 jaar.
Carboonlaan, in het midden ligt rechts de Huurdemanlaan.
De Molenaarslaan is een schone en goed onderhouden
De Molenaarslaan weerspiegelt alle facetten van het
straat. Bijna alle bewoners besteden veel zorg aan hun
maatschappelijk leven. Zo zijn er inwoners met een
koninklijke onderscheiding, wonen er diverse ingenieurs en woning en tuin. De straat kent een vriendelijke uitstraling en
het is goed om er te wonen.
technici, voetbalkader en ereleden, Ajax en Feyenoordfans,

SALUTI DALL’ITALIA
Dag Nieuw Schoonebekers,
Groeten uit Italië, staat er in de titel.
Nu weten jullie ook meteen waar ik
woon: in het zonnige en prachtige
Italië.

een vestingstad met kasteelmuren en
een leuk centrum.

Bella Italia is een grote camping: de
oppervlakte is ca. 33 hectare en er zijn
1300 staanplaatsen. Dat betekent in
het hoogseizoen wel 8.000 tot 10.000
In 2010 zat ik op het Drenthe College en gasten. De afstand vanaf Nederland is
deed de opleiding Recreatie.
ongeveer 1200 kilometer. Met de auto
Ik mocht een stageplek uitzoeken in
is dit goed te doen, maar meestal ga ik
Nederland, maar mocht ook naar het
met RyanAir. Als ik een beetje oplet is er
buitenland gaan. Reizen vond ik toen
wel een goedkoop ticket te scoren: mijn
al heerlijk en ik vertrok naar Italie. Op
goedkoopste ticket ot nu toe heeft €9,00
Camping Bella Italia was een stageplek voor een enkele reis gekost. goedkoper
beschikbaar. Eerst met de boot naar
dan met de trein naar Zwolle!
Bolton en vervolgens per vliegtuig naar
Milaan. Spannend omdat ik alleen ging, In Nieuw Schoonebeek woonde ik op
maar ook een heerlijk avontuur. Ik had een boerderij aan Europaweg 127.
er zin in!
(Waar nu de familie Heuvelman woont.)
Het was een prachtige tijd: veel ponyBella Italia is een fantastische camping rijden, hutten bouwen in de kapschuur,
waar ieder jaar veel Nederlanders naar spelen met vrienden en vriendinnen die
toe gaan. Regelmatig komen mijn vader ik nog steeds spreek en natuurlijk elke
of moeder, of mijn zus en broer met
dag even naar opa en oma (bakker
hun gezinnen/familieleden op bezoek. Platzer).
Daarnaast staan er ook vaak ‘zomaar’
mensen aan de bar die ik ken (of die mij Als het in de herfst rustiger
kennen).
wordt op mijn

werk ga ik vaker naar Nederland. Voor
de spooktocht, maar ook voor de Kerstdagen of gewoon familiebezoek. Vooral
de twee kinderen van mijn zus Laura
trekken mij heel erg. Het is heel leuk
om te zien hoe ze zich ontwikkelen als
je een tijdje weg bent geweest. (En ze
weten dan nog steeds mijn naam!)
Ik denk dat ik voorlopig nog wel een
tijdje in Italië blijf wonen. De belangrijkste reden daarvoor is mijn vriend:
Antonio. We hebben een prachtig huis
in Valeggio sul Mincio en ik ben er heel
gelukkig.
Daarnaast werk ik in het restaurant
aan het meer. (nog altijd op Bella Italia).
Ben aanspreekpunt voor de gasten
en verantwoordelijk voor de bar. Het
Italiaans spreek ik inmiddels vloeiend
en gemakkelijk, daarnaast ook Engels
en Duits. Uiteraard spreek ik ook nog
steeds Drents.
Het weer is hier heerlijk: lekker warm
en zwoele avonden.
Mocht je in de omgeving van het
Gardameer zijn: kom maar even langs!
In Italië is het leven goed!
Ik wens jullie allemaal het allerbeste!
- Arrivederci
Marjolein Platzer

Moi, kom jij uit Nieuw Schoonebeek? Ja.
Wie ben jij? Altijd verrassend!
Bella Italia ligt aan de zuidkant
van het Gardameer, vlakbij
het leuke stadje Peschiera del
Garda. Dit is één van de meest
interessante gedeeltes van
het meer, want naast mooie
stadjes als Lazise en Desenzano ligt hier ook het bekende
schiereiland van Sirmione,
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RUMAH LIVE Het was 1996,
zomer in Zeeland.
Bløf was “internationaal” bekend in Zeeland.
Kroegen puilden uit en pleinen stonden stampvol als zij
speelden. De Cd ‘Naakt onder de Hemel’, die ze in eigen
beheer uitbrachten, werd goed verkocht. Op deze Cd
staan o.a. de nummers Hier aan de kust en Wat zou je
doen. Vooral ‘hier aan de kust’ was een daverend succes in
Zeeland. Genieten was dat die zomer in Zeeland en ook ik
kocht toen de Cd en heb hem thuis in Drenthe grijsgedraaid.
Pas in 1998 werd Bløf bekend bij het grote publiek met de
single Liefs uit Londen, waarna de populariteit van de band
sterk steeg. Hierna werden de live-versies van Aan de kust
en Wat zou je doen van het debuutalbum ook uitgebracht.
Het derde album Boven bracht de hit Harder dan ik hebben
kan. Na deze albums werden ze helemaal populair in de rest
van Nederland.
Destijds heb ik de naam van Bløf al eens laten vallen voor
het tuinfeest, maar het heeft tot 2018 geduurd voordat het
gelukt is om hen te strikken voor Rumah Live.

BLØF

Wat een
vriendelijke ontvangst, open
uitstraling, hand geven en voorstellen en daarna
ontspannen vertellen op de bank of stoel. Alsof ze dit al jaren
doen – en dat doen ze natuurlijk ook. Al meer dan 25 jaar. Dit
maakt dat bij mij de zenuwen meteen weg zijn.
Enthousiast beginnen ze te vertellen, ze kijken je recht in de
ogen aan en die ogen genieten en stralen. Zoals ze op het
podium zijn, zo zijn ze in het echt ook. En ik? Ik zit op het
puntje van mijn kleedkamer bank.

We hebben gesproken met Pascal Jacobsen (zanger), Peter
Slager (bas), Norman Bonink (drums)
Op vrijdag stonden ze nog voor 60.000 mensen op Pinkpop
in Landgraaf, over twee weken treden ze op voor 40.000
mensen op Concert at Sea.
Wat betekent een optreden in Nieuw-Schoonebeek dan voor
1500 mensen?
Toen ze hierheen reden zagen ze al de groepen fietsers en
Na de albums Blauwe Ruis en Omarm me scoorden ze in
wandelaars, die speciaal voor Bløf komen. En dat maakt
2004 een grote hit samen met de Counting Crows – Holiday het speciaal voor hen. Op Pinkpop staan ook toeschouwers
in Spain en bereikte de nummer 1 positie in alle Nederlandse die niet voor Bløf komen en dit zelfs uiten via ‘ik haat Bløf’
hitlijsten.
T-shirts. Een klein festival heeft daarom veel meer charme
Vanaf 2006 organiseren ze het Zeeuwse popfestival Concert en vaak is het feest groter dan voor 60.000 toeschouwers. En
at Sea. Elk jaar treden nationale en internationale artiesten je wordt persoonlijk en warm verwelkomd, de organisatie
hier op. En tegenwoordig zoeken ze de samenwerking op
ziet graag dat je komt en dat stralen ze uit.
met Typhoon, Ilse de Lange, de inmiddels overleden The
En die kleedkamer? Nou op Pinkpop is dit ook gewoon een
Scene zanger Thé Lau. Binnenkort zal de nieuwe versie van porto-cabin en heeft echt niet veel meer luxe dan hier. Daar
Omarm me verschijnen samen met Ronnie Flex. De nieuwste hoef je echt niks meer van te verwachten dan bij een kleiner
hit Zoutelande kwam eigenlijk onverwacht, des te meer
festival.
genieten ze hiervan.
We zijn zelf lokaal begonnen in Zeeland en beseffen dat deze
optredens net zo belangrijk zijn.
Het was dan ook een bijzondere verrassing dat ik samen
Én het zijn de mensen die het doen.
met Chantal Veenstra en Marleen Herbers Bløf kort mocht
Het is leuk om te merken dat ze dit tijdens het optreden nog
interviewen voor het optreden op Rumah Live 2018.
een keer herhalen en vertellen aan het publiek.
Vijf minuten, ‘alleen tekst, geen foto’s’ – was de opdracht van
het management. Dit werd nog even bij de deur herhaald
Passen ze per optreden de Play list aan?
en voor je het weet zijn de vijf minuten om en sta je weer
Voor elk optreden kijken ze welke muziek het beste past. Ze
buiten.
kunnen eigenlijk alleen repeteren in de studio, maar zien
live pas hoe het publiek reageert. Het publiek verwacht een
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ZATERDAG 16

dik uur feest
en goede muziek en het zou dan
gek zijn als we niet een flink aantal van onze bekende
hits spelen. Natuurlijk pakken we ook wat nummers van
ons laatste album, maar reken er maar op dat het een uur
knallen wordt.

Is er een nummer dat ze zelf graag spelen?
Er zijn meerdere nummers die geweldig zijn om live te
spelen en dat ligt aan het publiek. Pascal Jacobsen vertelt
dat hij het nummer ‘Hierheen’ van het laatste album ‘AAN’
erg mooi vindt om te spelen. Het is alleen niet altijd geschikt
voor elk optreden. Vorig jaar hebben we hem wel gespeeld
tijdens Concert at Sea.

JUNI 2018

en op
zaterdagavond sluiten we het
festival af. Dus als we een akoestisch optreden
verzorgen, dan zou dit naar alle waarschijnlijkheid
op vrijdag laat in de middag of avond kunnen zijn.
Waarschijnlijk………
En dan vraagt Chantal toch of we een foto mogen maken.
Zonder aarzelen stemmen ze hier mee in. Wat een mooie
afsluiting van dit gesprek en vooral ook genieten voor ons.
Met een grote glimlach verlaten we alle drie de kleedkamer.
En deze komt de hele avond niet meer van mijn gezicht.
Eerst even bijkomen van deze bijzondere en onverwachte
ontmoeting en dan een uur meezingen en dansen tijdens het
optreden. En wat zo mooi is van dit kleine festival? Je kan
bijna vooraan staan en dichtbij meegenieten!

Is het nu niet te druk om optredens te verzorgen, terwijl
jullie over twee weken je eigen concert te organiseren
hebben?
Concert at Sea staat als een huis, en we hebben mensen om
ons heen die dit organiseren. En het is goed om tussendoor
te spelen, blijven uitzoeken wat werkt, waar het publiek
Bløf vertelt tijdens het optreden dat het drie uur en een
warm van wordt. En wij hebben het leukste beroep wat er is, kwartier rijden is naar Nieuw-Schoonebeek vanuit Zeeland
van je hobby je werk maken. Muziek spelen voor publiek
en nodigt ons uit om ook een keer naar Zeeland te komen.
Komt helemaal goed Pascal, over twee weken ben ik erbij!
Tijdens de laatste vraag komt ook nog Bas Kennis
Concert at Sea en ik zal op vrijdag goed het strand in de
(toetsenist/ gitarist) nog binnen.
gaten houden voor dat ‘onverwachte’ akoestische optreden!
Over Concert at Sea gesproken. Bløf geeft tijdens de twee
dagen van Concert at Sea altijd op een onverwacht moment
een akoestisch concert op het strand. Ik probeer het toch
even en vraag of ze weer een akoestisch optreden verzorgen
en wanneer?
Ik zie gelijk vier keer een grote glimlach verschijnen en
stralende ogen. Waarschijnlijk wel, maar ja het is een druk
weekend. We treden op donderdag avond op met het
Zeeuws Orkest, op vrijdagmiddag openen we het weekend

Speciale dank gaat uit naar de lieve mensen die dit interview
en deze verrassing mogelijk hebben gemaakt. Warme groet
Lianne Büter (dochter van Rudie Büter en Mieke Immink).
N.B: Lianne heeft laten weten dat ze het onverwachte
optreden op het strand heeft gehaald. Met duizenden
al zittend op het strand met een prachtige zon op de
achtergrond
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R.V. & P.C.

DE OLIEVELDRUITERS
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R.V. & P.C. De Olieveldruiters is een rijvereniging en ponyclub
die is opgericht in 1974 en is gevestigd op een prachtige
locatie aan Krag te Nieuw-Schoonebeek. De locatie beschikt
over een grote springpiste en een 20x60 buitenbak. Sinds een
aantal jaren staat er, dankzij een groot aantal vrijwilligers,
een heel mooie nieuwe kantine met terras en overkapping.
De Olieveldruiters is een kleinschalige en gezellige
vereniging.
Vanaf 6 jaar is het mogelijk om met je eigen paard of
pony bij de Olieveldruiters te komen paardrijden. Het
maakt niet uit of je de sport beoefent op recreatief- of
wedstrijdniveau. De groepslessen vinden plaats om de week
op de woensdagavond (dressuur), iedere donderdagavond
(springen) en iedere vrijdagavond (dressuur en springen).
De lessen op de woensdag en vrijdag worden tijdens
het buitenseizoen gegeven op ons eigen terrein aan
Krag te Nieuw-Schoonebeek. Tijdens het binnenseizoen
wordt een locatie in een binnenmanege gezocht. De les
op de donderdag wordt gegeven bij Arno Schotman te
Schoonebeek. Hij beschikt over een binnenmanege en een
buitenpiste, waardoor het mogelijk is daar het gehele jaar
door te rijden.

eigen YouTube-kanaal: ‘Jill Huijbregts Dressagevlog’. De
activiteitencommissie staat altijd open voor de inbreng van
ideeën van leden.
Dit jaar staan de volgende activiteiten nog op het
programma:
Woensdagavond 18 juli 2018:
Proefgerichte training van Floor Vos. Bij deze training is
het mogelijk om een officiële dressuurproef voor Floor
Vos te rijden. Zij beoordeelt de proef, geeft tips en oefent
verschillende onderdelen uit de proef.
Zaterdagavond 21 juli 2018:
Parcoursgerichte training van Arno Schotman: bij deze
training worden verschillende aspecten van het rijden van
een parcours geoefend, waarna aan het eind van de training
het gehele parcours een paar keer onder begeleiding kan
worden gesprongen.
Zaterdag 8 september 2018:
Clubkampioenschappen dressuur en springen en tevens een
barbecue voor leden.
Maandag 31 december 2018:
Carbidschieten.

Naast het beschikbaar stellen van zijn locatie verzorgt
Arno Schotman ook de instructie bij de Olieveldruiters op
donderdag- en vrijdagavond. Arno Schotman heeft zelf vele
paarden uitgebracht tot en met de klasse Z2-dressuur en
ZZ-springen. De instructie tijdens de woensdaglessen wordt
verzorgd door Floor Vos. Naast het lesgeven is zij zelf actief
en succesvol in de hogere dressuursport op nationaal en
internationaal niveau.

Alle activiteiten vinden plaats op het terrein van de
Olieveldruiters te Nieuw-Schoonebeek.

Uiteraard worden er gedurende het jaar ook verschillende
activiteiten georganiseerd. Ieder jaar vinden het
kringconcours en de clubkampioenschappen plaats,
is er een gezellige barbecue en carbidschieten op
oudjaarsdag. Daarnaast worden de inwoners van NieuwSchoonebeek tijdens het volksfeest door de herauten
van de Olieveldruiters gewekt. Onlangs heeft Jill
Huijbregts een clinic gegeven bij onze vereniging. Zij is
dressuuramazone op Grand Prix niveau en heeft tevens haar

-

Ben jij 6 jaar of ouder en in het bezit van een eigen paard of
pony en lijkt het je leuk om bij de Olieveldruiters te komen
rijden? Dan kun je het volgende doen:
-

Stuur een e-mail via het contactformulier op onze 		
website www.deolieveldruiters.nl
Neem contact op via onze Facebookpagina
Of kom eens gezellig langs! Je kunt altijd 			
gebruikmaken van twee gratis proeflessen!

Meer informatie over de Olieveldruiters vind je op de website
www.deolieveldruiters.nl of op onze Facebookpagina.
Uiteraard is iedereen van harte welkom om eens te komen
kijken!
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NIEUWE TREKKER KLUSSENGROEP VVS
Velen zullen het wel weten dat Ben en
Paul Wubbels hun boerderij aan de
Europaweg 177 hebben verkocht. Inmiddels zijn Paul en Marlies verhuisd
naar Emmen en gaat de Fam. Lubbers
er hun intrek nemen.
Wat kun je dan toch doen met al die
spullen die nu niet meer nodig zijn?
Hierdoor kwam Ben Wubbels een tijd
geleden bij de klussengroep van de
voetbal vereniging Schoonebeek met
de vraag; “Wat zouden jullie nog graag
willen hebben”? Tja, daar kijk je dan
toch wel even van op, wat zeg je dan op
zo’n moment? Waarom wordt de vraag
bij de voetbal vereniging neer gelegd?
Na een goed gesprek over de eventuele schenking, die toch zeker tastbaar
en zichtbaar zou moeten zijn, is men
overeengekomen dat een nieuwe trekker toch wel een grote wens was. Hier
werd binnen de klussengroep/voetbal
vereniging al langer over gesproken.
Nu kon deze wens misschien al sneller
in vervulling gaan.
Een kleine trekker die ingezet kan
gaan worden bij het onderhoud van
het sportpark. Een trekker is handig bij
het rollen van de velden, het maaien
rondom de velden, het transporteren
van diverse zaken en het algemene
onderhoud. Nu gebeurde dit vaak met
een personenauto, omdat de aanwezige zitmaaier hiervoor te licht is.
Ben is uiteindelijk zelf naar Mechanisatie Kort in Erica gegaan om daar
een mini trekker aan te schaffen. Een
blauwe Boomer 20 van het merk New
Holland, met 23 PK op gazonbanden.
Naast de trekker werden er ook nog
diverse werktuigen geleverd zoals;
een kiepkar, een grondbakje en een
maaier. Op vrijdag 20 april was de
officiële overhandiging van de sleutels voor de minitrekker aan de voetbal
vereniging een. Behalve de voetbalvereniging kan ook de ploeg die het onderhoud doet op het kerkhof gebruik
maken van deze gulle gift.
De Familie Wubbels hoopt hiermee dan
ook dat iedereen veel plezier mag gaan
beleven aan deze mooie schenking.
‘T AL HEURD
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DE WANDELMAATJES

GAAN ERVOOR

Hier zijn we nog een keertje met een verhaal, want we hebben ons al eens een keer voorgesteld in Hejtalheurd.
Maar dit keer schrijven we met een speciale reden.
We gaan de Nijmeegse vierdaagse lopen, echter 3 van onze
maatjes lopen niet mee.
Mikki en Anja, ook gezellige wandelaars, waren ook ingeloot en hebben zich bij ons aangesloten, dus met 8 gezellige dames gaan we de uitdaging van de vierdaagse aan en
kijken of we elkaar nog zo gezellig vinden aan het eind van
de week.
Ons team bestaat uit Gré Niers en Ria Beukers, zij lopen 4x
30 km, Jeanet Lubbers, Lucia Blaauwe, Manuela Möhlmann,
Mikki Bos, Anja van der Veen en Anneke Bos wandelen de
4x40 km.
De inschrijving op zich was al een hele belevenis. 6 van de 8
waren tijdens de inschrijving meteen ingeloot en 2 mochten niet mee. Maar voor het eerst dit jaar was er een tweede
loting en daarvoor gold: “wie het eerst komt, wie het eerst
maalt.” Spannend, dus toch nog een kleine kans om met
z’n allen mee te gaan. Op 23 april om 10.00 uur ‘s morgens
stonden onze computers op scherp om in te schrijven voor
de herkansing, maar wat een stress: we komen er niet
door…. Zullen we te laat zijn…
Maar er blijkt niemand zich in te kunnen schrijven, de boel
ligt plat.Nu maar door gaan tot het toch misschien gaat
lukken. En ja hoor, rond 14.00 uur was het definitief. De
groep is compleet, de laatste 2 mochten ook mee.
Nu konden we samen plannen gaan maken, zo kwamen we
met het idee om voor een goed doel te gaan wandelen. Het
goede doel waarvoor we gaan lopen is ALZHEIMER NEDERLAND.

“in actie voor alzheimer”
Klik op teams en dan staan wij onder het kopje “wandel
maatjes”. Door op de knop te klikken kun je zien wie we zijn
en welke donaties binnen zijn gekomen.
Je kunt doneren op ons team, maar ook op de teamleden
zelf.
Het geld wat gedoneerd wordt gaat rechtstreeks naar
Alzheimer Nederland.
Aan het eind van de Nijmeegse vierdaagse gaan we de
cheque, met hopelijk een mooi bedrag erop, overhandigen.
Dinsdag 17 juli dan is het zover. We hebben er zin in en zijn
ook flink kilometers aan het maken. Je kunt ons ook volgen
op de facebooksite van de wandelmaatjes, waar we regelmatig een verslagje met foto’s zullen plaatsen.
We doen ons best en zullen vooral ook genieten en
misschien afzien tijdens de Vierdaagse van Nijmegen.
In de volgende editie zullen we nog een terugblik plaatsen.
van het hele gebeuren rondom De NIJMEEGSE VIERDAAGSE.

We hebben een actiepagina op facebook aangemaakt om
geld in te zamelen.
Team” wandelmaatjes” zet zich in voor Alzheimer Nederland.
Wil je ons ook steunen met een donatie, ga dan naar de site
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afkomst is, hebben ze de Ierse punk feilloos onder de
knie. Let’s mosh! De Jolly Jackers hebben overal in Europa al gespeeld en nu dus “an de Gruppe”.

PYROLYSIS is een jonge en energieke akoestische folk
band. Hoewel hun zelf geschreven nummers vooral
knipogen naar de Keltische volksmuziek, zijn ook
full-force punk, gypsy en piraten invloeden duidelijk
te horen. Vier jonge muzikanten bomvol enthousiasme, gewapend met bouzouki, accordeon, bodhran en
viool, spelen een ijzersterk, energiek, maar nog steeds
intiem en gezellig optreden die het publiek meeneemt
naar een plek waar men alle zorgen kan vergeten.
Proost!

FOLK VEUR VOLK
AN DE GRUPPE 2018
Op zaterdag 15 september vindt de 3e editie plaats van
Folk veur volk an de Gruppe. Het muziekfeest voor
jong en oud in “Pastoor zien bossie”. Naast het muzikale aanbod ook dit jaar weer een foto-expositie en een
kinderprogramma met o.a. Silent Disco. Ook het eten
belooft weer een smulfestijn te worden met smakelijke
Streetfood en onze bar met “Irish Blessings” zoals Irish
Coffee en speciaal bieren. Verder is het terrein ingericht met gezellige zitjes en houtkachels. En dit alles
wordt sfeervol verlicht, zodat het weer een prachtige
zaterdag zal worden. Wat de muziek betreft: we hebben dit jaar voor het eerst internationale acts op onze
vertrouwde Rolling Stage staan.

Uit de Verenigde Staten komt BOB WAYNE. Bob Wayne
verliet huis en haard voor een muzikale carrière in
de stad van de countrymuziek: Nashville. Hij wurmde
zichzelf de muziekindustrie in door gitaartechnicus
te worden van Hank III, de kleinzoon van de legendarische Hank Williams. Wayne was echter vastberaden
zelf op het podium te belanden en bleef tussendoor
schrijven aan zijn eigen materiaal: rauwe, punky countrysongs. Hij toert al jaren over de hele wereld. Zijn
tour begint in Nieuw-Schoonebeek om vervolgens alle
grote steden in Europa aan te doen. Grote voorbeelden
zijn Johnny Cash en Hank Williams. Alles is geïnspireerd door het leven ‘On the Road’, met teksten over
truckers, vrouwen en BBQ’s. Bob Wayne, een regelrechte aanrader voor iedereen met een hart voor Rock &
Roll.

Uit Amsterdam komen de LEADBEATERS, een Amsterdams stringtrio, ontstaan uit de beruchte streetgrass-formatie The Pedro Delgados. Behangen met
gitaar, bas en banjo die an de gruppe worden aangevuld met elektrische gitaar, mondharmonica en viool
zullen er straks vijf man staan. Eigenlijk veel te veel
Rock ‘n’ Roll voor een Folk-outfit. Leadbeaters brengt een mixed grill van Amerikaanse traditionals, old
time, blues, bluegrass, folk en gospel. Maar hun hart
en podium is altijd groot genoeg voor gepassioneerde
muzikale broeders zoals jullie, broeder en zusters van
het bos. Er staat altijd wel weer iemand mee te jammen... je weet wel.

Net als vorig jaar is er ook een foto-expositie, dit keer
over het alledaagse leven in Nieuw-Schoonebeek uit
de jaren 30-50. Wilt u alleen de expositie bezoeken?
Dat kan, u kunt dan voor slechts € 5 naar binnen. De
expositie duurt tot ong. 19.00 uur.
HELLBILLY HOOKERPUNCH zou al eerder ons dorp
aandoen ware het niet dat ze verhinderd waren. We
hebben ze echter uitgenodigd om dan maar in het bos
hun dingetje te doen. Zoals ze zelf zeggen zullen ze er
een pleureszooi van gaan maken. Meebrullen op Dolly
Parton, Elvis Presley, Johnny Cash, het kan allemaal.

Als afsluitende band komen uit Hongarije de JOLLY
JACKERS, een zeskoppige band met drie meiden en
drie jongens. Opgericht op Nieuwjaarsdag 2013. Voor
de tere zielen onder ons is het niet aan te raden
vooraan of in het midden te gaan staan. Bij Jolly Jackers is het niet de vraag of, maar hoeveel moshpits
er gaan komen. Want hoewel de band van Hongaarse
‘T AL HEURD
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En last but not least 12AM, toppers uit de regio, net
hun prachtig debuutalbum “Just a matter of time” uitgebracht. Een juweeltje met stoere opzwepende rock.
In het bos zullen ze 2 sets spelen op een speciaal voor
hun gebouwde stage onder de grote boom, midden op
het terrein. Het repertoire zal bestaan uit eigen werk,
akoestisch uitgevoerd, met een afwisseling van covers
(o.a. Johnny Cash en Mumford & Sons) .

De voorverkoop is reeds begonnen en tickets zijn te
verkrijgen op www.eventics.nl.
En volg ons via Facebook www.facebook.com/fvvadg
Prijzen:
Volwassenen:
Voorverkoop. € 11,-

kassa € 16,-

Kinderen t/m 12 jaar/basisschool:
Voorverkoop. € 5,kassa € 7,Toegang Foto-expositie, alleen aan kassa: € 5,-
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HISTORISCHE VERENIGING NEI-SCHOONEBEEK

EMSLANDKAMPEN
FIETSTOCHT EN KUNST

De Historische vereniging Nei-Schoonebeek organiseert
voor het 10e jaar de Emslandkampen fietstocht en kunst op
Zaterdag 21 Juli 2018.

downloaden van onze site. Hier vindt u meer informatie en
foto’s van de Emslandkampen fietstocht.www.histverneischoonebeek.nl

Evenals voorgaande jaren gaat Pieter Albers mee om
onderweg iets te vertellen over de kampen Alexisdorf (nu
Neugnadenfeld) en Bathorn.

De fietstocht is op Zaterdag 21 Juli 2018.Het is nu nog niet
helemaal volgeboekt, er kunnen nog mensen mee, maar wees
er snel bij. Opgave voor de fietstocht bij André Lambers Tel:
0524-541981 of mobiel 06-21822199 De start van de fietstocht
is vanaf de kantine van de VV.Schoonebeek.

Pieter Albers heeft het boek “Gevangen in
het veen“ geschreven. Dit boek gaat over de 15 kampen
lang de grens vanaf Esterwegen tot aan Alexisdorf. De
14 voormalige kampen lagen in het Emsland en kamp 15
(Alexisdorf) lag in Graafschap Bentheim. Het voormalige
kamp Alexisdorf (1936-1945) ligt maar 4 Km ten zuiden van
Nieuw-Schoonebeek. Er zijn nog enkele dingen in stand
gehouden zoals : het Transformatorhuisje, een wachttoren
en het Russisch Kerkhof. Ook de kunstwerken komen aan bod
zoals: draaipunt voor schepen in het Alte Picardi kanaal, de
Turf Cupola, het houten veenlooppad te Bathorn en de witte
kerk en Lagermuseum van de Hernhutters in Neugnadenfeld.
Ook komen wij langs het Transformaterhuisje te Bathorn
(kamp 14)

Vanaf 9.45 u. zijn de deelnemers welkom in de kantine en kan
het inschrijfgeld voor de fietstocht, koffie en krentestoet
betaald worden. We vertrekken om 10.15 u. De middag
pauze is in Hoogstede, bij Hof Wösten an der Vechte. De
koffie en lunch is inbegrepen. Tijdens de lunch krijgt u een
korte documentaire te zien van Ab Masselink uit NieuwSchoonebeek die tijdens de oorlog (1940-45) bij een Duitse
boer werkzaam was en veel kan vertellen over Alexisdorf,
kamp 15

WATERSCHAP PLAATST

DUIKERS IN EUROPAWEG

In de eerste week van juli start Waterschap Vechtstromen met de plaatsing van in totaal 9 duikers in de Europaweg. Het gaat
om het stuk tussen de Stheemanstraat en de Duitse grens. De 1ste fase duurt 5 weken en betreft de aanleg van 4 duikers.
De 2de fase met de resterende 5 duikers start in week 36 en gaat 6 weken duren. Die 2de fase betreft het stuk tussen de
Stheemanstraat en Nieuw-Schoonebeek.
Grotere exemplaren
Waterschap Vechtstromen maakt gebruik van de renovatie van de Europaweg. Zij gaan tegelijkertijd de bestaande duikers
vervangen en nieuwe duikers bijleggen. De grotere duikers zorgen voor de afvoer van het teveel aan water uit Bargerveen
en voor de afvoer van water uit het landbouwgebied ten zuiden ervan. Dit is beter voor de landbouw, omdat er door de
vergroting van de duikers geen opstuwing van water plaatsvindt. De duikers die nu in het gebied liggen zijn te klein om het
water af te voeren. Ze worden dus vervangen door nieuwe en grotere exemplaren.
Extra duikers
De nieuwe duikers worden nog niet allemaal tegelijk in gebruik genomen. Als de plannen voor Buffer Zuid worden
uitgevoerd, worden ook deze duikers in gebruik genomen. In de toekomst heeft het Waterschap Vechtstromen nog andere
werkzaamheden gepland. Ook hiervoor zijn die extra duikers nodig. Door deze duikers nu alvast te plaatsen, voorkomt het
Waterschap dat de Europaweg later opnieuw opengebroken moet worden.
Vragen?
Neem dan gerust contact op met Waterschap Vechtstromen. Bel met (088) 220 3333 en vraag naar Tjeerd Dijkstra of Mark
Veerbeek.

T. Heijnen, Historische Vereniging Nei-Schoonebeek

Er is door De Historische Vereniging Nei-Schoonebeek een
folder van de route (32 km) gemaakt. Deze folder kunt u gratis
Dr. Ing. H.A. Sthe
emanstraat
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EOP BUDGET
Ieder jaar krijgt de ‘Vereniging dorpsbelangen Nieuw
Schoonebeek’ een bedrag van de gemeente Emmen om de
leefbaarheid in en om het dorp te bevorderen. Een deel van
dit bedrag is voor een aantal vaste posten: zoals de jaarlijkse
keuring en onderhoud van de AED’s en de drukkerskosten
van dit mooie krantje, maar dan blijft er nog genoeg over.
De afgelopen tijd zijn er bijv. bijdragen naar het herinrichten
van de Dorpshoeve en de letters voor Schepershof gegaan.
Maar ook is er geld gegeven voor een hogedrukspuit voor
het zwembad en aan de organisatoren van koningsdag en
de spokentocht. Zo ziet u, het geld wordt goed besteed.
Er zijn een aantal randvoorwaarden aan verbonden. De
belangrijkste is dat de aanvraag betrekking moet hebben op

iets waar in principe iedereen gebruik van kan maken of nut
van heeft. Verder willen we graag een begeleidend briefje
met daarop een korte uitleg van het verzoek en het bedrag
waar het om gaat.
Heeft u ook een goed idee, waarbij u nog financiële ondersteuning kunt gebruiken, neem dan even contact op via
dorpsbelangen.nieuwschoonebeek@gmail.com of hn.vander.
zwan@ziggo.nl , of benader één van de leden van het bestuur van dorpsbelangen.
met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek

MELD MISDAAD ANNONIEM

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke
meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over
criminaliteit en misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij
altijd centraal. Je meldt bij M. over bijvoorbeeld moord,
mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapenof mensenhandel.

Bij M. werkt een klein team met goed opgeleide medewerkers. Zij hebben maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit
beschermen.
Verantwoordelijkheid M.:
• je telefoonnummer is niet te zien
• M. neemt geen telefoongesprekken op

FLESSENACTIE
De flessen actie was weer een groot succes. De mensen in
Nieuw Schoonebeek en zelfs een aantal in Weiteveen hebben heel veel flessen voor ons gespaard. Ruim 2000 flessen
en veel lege kratten bier, een enorme opbrengst! De Plus
heeft het aangevuld tot een mooi rond bedrag. Alle mensen
BEDANKT!!!!

• M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens
• geef je per ongeluk toch je naam? Dan noteert M. die informatie niet
Verantwoordelijkheid beller:
• Zorg dat je in een omgeving staat waar je anoniem kunt
bellen
• Verwijder het telefoonnummer van M. na je melding
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl
Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen
omgeving.

ORANJE COMITÉ
Het idee is ontstaan om volgend jaar een andere invulling
aan Koningsdag te geven. Graag willen we via deze weg
vragen of hier animo voor is.
Het idee: een soort zeskamp tussen familie-, buurt- en
vriendengroepen met bijvoorbeeld estafetterace, spijkerpoepen, eierlooprace, wie bouwt de hoogste bierkrattoren,
touwtrekken, woordspel. We willen dan beginnen met
een gezamenlijke brunch. Dit alles in combinatie met het
volleyballen.
Graag horen we of er belangstelling is voor een dergelijke
nieuwe opzet.
Dit kun je kenbaar maken door te appen naar: 06-22322450.
Alvast bedankt voor jullie berichtje.
Via deze weg willen we alle sponsors en vrijwilligers
bedanken die Koningsdag 2018 mede mogelijk hebben gemaakt. Heel erg bedankt voor jullie gulle gave en inzet!

DAGCENTRUM DE BEEK
Dagje uit naar Bargerveen
Maandag 11 en maandag 18 juni jl. zijn we met alle cliënten een
dagje uit geweest naar Bargerveen in de Veenland Express.
Het was een prachtige tocht door het nieuw ontwikkelde
gebied Bargerveen. Er was een gids mee die vertelde wat er
te zien was. Onderweg hadden we ook nog autopech, één van
de wielen begaf het. Allerlei mensen uit de omgeving kwamen
aangesneld om te helpen.
De bedoeling was om te gaan eten in het nieuwe restaurant
bij de Schaapskooi, maar dat was nog niet geopend. We hebben gegeten bij Sportlandgoed in Zwartemeer.
Iedereen was zeer tevreden over deze mooie tocht.
Nieuwbouw
Onze nieuwbouwplannen voor een woon-en zorgcentrum
vorderen gestaag. Het gaat niet zo snel als we gedacht hadden. Er wordt hard gewerkt en we hopen dat we na de zomervakanties kunnen starten met de bouw.
Ons plan is nog steeds 14 appartementen voor mensen die
zorg nodig hebben en hier een appartement kunnen huren

met 24-uurs zorg. Er komen 2 appartementen voor tijdelijke opvang voor mensen die moeten revalideren nadat
ze ontslagen zijn uit bijv. het ziekenhuis.
Zodra er meer definitief bekend is zullen we een presentatie geven voor belangstellenden.
Vrijwilligers festival
De gemeente Emmen en de welzijnsorganisatie Sedna
hebben voor alle vrijwilligers in de gemeente Emmen
een vrijwilligersfestival georganiseerd. Er was een grootse opening in Emmen en op diverse locaties in de
gemeente zijn gratis activiteiten ontwikkeld waar de
vrijwillige medewerkers aan deel konden nemen.
Het was bedoeld om de vrijwilligers in de hele gemeente
in het zonnetje te zetten.
Ook dagcentrum De Beek heeft meegedaan door het aanbieden van een Quiz voor de deelnemers en een
maaltijd. De opkomst was dit eerste jaar nog niet groot,
maar de deelnemers waren enthousiast en het was zeer
geslaagd. Ook wij wilden de op deze manier laten zien
hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is voor onze zorg.

BETER LEVEN MARKT
Op 16 maart 2019 willen wij een “Beter leven markt “organiseren. Wij willen jullie als bewoners/vereniging/organisatie
graag uitnodigen om samen met ons de “Beter leven markt”
te organiseren. Wie zijn wij? Wij zijn een werkgroep bestaande
uit de dorpsbewoners Ingrid Smeman & Jeanette Buter, Lenie
Voppen (dagcentrum de Beek), Ginie de Vries & Iris de Groote
(welzijngroep Sedna), Sari Rustebiel (de Toegang) en Marry
Knegt (Dokter schoonmaak)

In Nieuw-Schoonebeek wordt er ontzettend veel ge organiseerd en ondernomen. Hoe leuk zou het zijn als
iedereen zich als vereniging/organisatie komt presenteren tijdens de “Beter leven markt”. Met de medewerking
van jullie kan het een zeer gevarieerde markt worden
met aspecten als educatie, informatie maar ook activiteiten en vermaak.
Nadere informatie volgt.
Werkgroep “Beter leven markt “

‘T AL HEURD
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Waar moet ik beginnen met vertellen, bedacht ik mij
toen ik in het vliegtuig naar huis zat en wat moet ik
zeggen als mensen mij vragen hoe het was? Heel mooi,
indrukwekkend en bijzonder is steeds mijn antwoord.
Het is lastig om te moeten omschrijven wat ik heb meegemaakt tijdens die twee weken in Malawi.
Elke ochtend, wanneer we vroeg op pad gaan (half 7)
om naar de scholen te gaan, kijk ik mijn ogen uit. Het is
al druk op de weg, overal fietsen of lopen mensen. Op
sommige fietsen zitten ze met drie mensen, op andere
fietsen hangen wel twintig kippen of een geit en weer
op een andere fiets is een grote stapel hout vastgebonden. Aan de kant van de weg lopen veel vrouwen en

WEER MET BEIDE
BENEN OP DE GROND

Ook de kinderen vinden het leuk dat we er zijn. De eerste
dagen was het een beetje ‘raar’ dat wij zomaar kwamen
kijken en liepen ze constant achter ons aan. De dagen daarna was het al heel normaal; we delen honderden high fives
uit, zingen liedjes zoals: i like the flowers, hoofd schouders
knie en teen, singing together, maar ook de kabouterdans in
het Nederlands. Ze vinden het vooral heel leuk wanneer er
een telefoon of camera tevoorschijn komt en we foto’s
willen maken, ze weten heel goed hoe ze dan moeten
poseren.

Het maakt niet uit dat we elkaars taal niet
spreken, met een lach kom je er ook wel.
Dit kon ik goed merken tijdens de sportdag, die we hebben georganiseerd, omdat op 1 mei de dag van de arbeid wordt gevierd in
Malawi. Op één van de scholen hebben we een spelletjes circuit
gedaan. Zo ineens kwam er een klein meisje naar me toe lopen
in een prinsessenjurkje, gaf mij haar handje en gingen we samen
dansen.
Of een jongetje uit standard 1, die de hele dag achter mij aan
loopt, zoveel mogelijk high fives wil geven of gewoon een handje
wil schudden. En dan heel hard wegrent, met zijn kapotte roze
rugzakje (aan elkaar geknoopt met touwtjes zodat hij nog dicht
kan), met een glimlach van oor tot oor.

De bevolking van Malawi heeft hun eigen taal Chichewa en
daarnaast spreken ze Engels (op de scholen vanaf standard
4).

Het geld dat ik heb ingezameld wordt gebruikt voor het programma van de directeuren van de scholen. Ook is er geld voor
elke school beschikbaar, wat ze kunnen gebruiken als er iets is

tijdens de workshops. Ze glunderen van oor tot oor, wanneer we ze een compliment geven.
kinderen met grote emmers op hun hoofd, gevuld met water of meel. Je ziet veel kleine dorpjes met een aantal hutjes
bij elkaar waar de mensen in wonen, bij sommige hutjes zijn
groepjes mensen bij elkaar. We zien ook een aantal lokale
markten, hier kunnen ze fruit, vlees of dieren kopen. Langs
de weg lopen kuddes geiten en ezels, geen automobilist die
in paniek raakt of dieren die weg rennen voor het verkeer,
dat is in Nederland wel anders.
Het is mooi om te zien hoe blij de leerkrachten zijn met een
bezoek van ons. Ze willen heel graag laten zien hoe de lessen gaan bij hen in de klas en het liefst willen ze alles weten
hoe het in Nederland gaat. Ze staan open voor feedback en
het wordt dan direct toegepast in hun volgende les, net als
de Energizers en de actieve werkvormen die we aanbieden
‘T AL HEURD
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waar geld voor nodig is. Bijvoorbeeld op één van de
scholen waar ik ben geweest, hebben ze op sommige
deuren nog geen sloten. Wanneer er sloten op de deuren zitten, kunnen ze materialen ophangen en wordt
dit niet gestolen. Ze kunnen dit indienen bij Edukans in
Malawi, als dit goedgekeurd wordt, krijgen ze het geld.
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de sponsoring.
Mijn streefbedrag van €2.000 is behaald, dankzij jullie!
Hierdoor hoop ik dat het onderwijs in Malawi, beetje
bij beetje verbeterd kan worden.
De reis was een onvergetelijke ervaring!
Liefs Rosanne Gerth
HEJ ‘T AL HEURD |
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WINNAARS PUZZEL
in verband met het 10-jarig bestaan van Hej’t al heurd
hebben we als redactie het idee opgevat om dit jaar eens
een leuke prijs te verbinden aan de puzzel.

gemaakt was heeft het nog een tijdje geduurd voordat deze
besteld en geleverd was. Vandaar dat we pas in deze 3e
editie van 2018 de prijs bekend kunnen maken.

Dit hadden we dan ook al aangekondigd in februari, in de
eerste editie van 2018. Echter hadden we op dat moment
nog steeds niet besloten welke prijs we aan de puzzel
zouden verbinden. We willen wel graag een prijs schenken
die de winnaars ook daadwerkelijk en regelmatig kunnen
gebruiken, iets waar je dus echt iets aan hebt. Na veel
vergaderen, voorbeelden zoeken en overleg via de app zijn
we uiteindelijk uitgekomen bij een prachtige grote juten
boodschappentas. Een prijs waarvan wij denken dat deze
ook zeker gewaardeerd zal worden door de prijswinnaars.
En mocht iemand de tas toch niets aan vinden dan is het
altijd mogelijk om simpelweg niet met de puzzel mee te
doen.

Omdat er natuurlijk al wel 2 edities gepuzzeld kon worden,
waar overigens veel inzendingen op binnen zijn gekomen,
hebben we ook al 2 winnaars. Uit de juiste inzendingen op
de puzzel in de eerste editie is Mieke Heijnen de winnaar.
Bij de tweede editie kwam Mark Scherpen als winnaar uit
de bus rollen.

Nadat de keuze voor de boodschappentas uiteindelijk

De eerste Hej’t al heurd boodschappentassen zijn dan ook
al uitgereikt aan deze winnaars. In deze editie gaan we
uiteraard vrolijk door. Uitleg over de puzzel vind je op de
achterzijde van dit blad.
We kunnen ook al vast verklappen dat we voorlopig nog
niet door onze voorraad tassen heen zijn en we voorlopig
ook na ons jubileumjaar de tassen als prijs zullen uitreiken.

RABOBANK ZEGT NOGMAALS NEE
TEGEN TERUGKEER PINAUTOMAAT IN
NIEUW-SCHOONEBEEK
Nieuw-Schoonebeek – De Rabobank heeft het dorps
bestuur van Nieuw-Schoonebeek opnieuw meegedeeld dat
een comeback van de pinautomaat in het dorp er niet in zit.
Dat laat dorpsvoorzitter Johnny Herbers weten.

enige pinautomaat van het dorp bij het voormalige bankpand aan de Europaweg na een plofkraak in de Emmer wijk
Angelslo. De pinautomaten in Schoonebeek en in Weiteveen
werden aangewezen als alternatieven.

Eerder dit jaar deed de dorpsraad opnieuw een beroep om
de vorig jaar verwijderde pinautomaat weer te herplaatsen.
Helaas kreeg Nieuw-Schoonebeek nul op het rekest.

Toch gloort er hoop bij Herbers. ‘Ik heb begrepen dat een
commerciële partij het beheer van de pinautomaten gaat
overnemen over heel Nederland.’ Volgens Herbers wordt er
in dat geval nog gekeken naar de verdeling van de automaten over de diverse regio’s. Of dat kansen biedt? ‘Dat neem
ik aan. Hoewel we nog niet weten of die apparaten bijvoorbeeld om de twee of tien km. of een andere afstand
geplaatst dienen te worden. Dat wachten we af.’

‘Het was als trekken aan een dood paard’, aldus een te
leurgestelde Herbers. ‘Maar opnieuw kregen we
te horen dat ze daar niet wilden beginnen uit
veiligheidsoverwegingen. ‘Daarom was het niet weer veilig.’

Artikel overgenomen van emmen.nu

De Rabobank verwijderde uit veiligheidsoverwegingen de

IN NIEUW SCHOONEBEEK GROEIEN
DE SCHOENEN AAN DE BOMEN EN
STAAN DE AFVALBAKKEN DROOG

#RATJETOE 2018

In 2017 was de eerste editie van Ratjetoe. Het bleek een
onverwacht groot succes. Daarom ook in 2018 een nieuwe
editie!

Ratjetoe is ontstaan uit het idee van een aantal
dorpsbewoners die vinden dat er nog ruimte is voor en
behoefte aan een ongedwongen en vrij toegankelijk feestje
in Nieuw Schoonebeek. Waar in andere plaatsen juist in
de bouwvak volop activiteiten zijn, gebeurt er in Nieuw
Schoonebeek weinig tot niets. Terwijl er genoeg mensen
niet op vakantie gaan, niet kunnen, al weer terug zijn of
later nog op vakantie gaan.
Als je Ratjetoe zou willen indelen in een hokje dan zou je het
een “DorpsBBQ”, “Dorpspicknick” of “Dorpsfeestje” kunnen
noemen.
‘T AL HEURD
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Het idee van Ratjetoe:
inwoners van Nieuw Schoonebeek (en andere
geïnteresseerden) die zich verzamelen op het grasveld voor
de Dorpshoeve en zelf hun BBQ/Skottelbraai (of anders),
eten, drinken, muziek(instrumenten), spelletjes, vrienden,
familie en buren meenemen. Er is dus geen entree of
verkoop van eten/drinken. Het idee is dat iedereen dit voor
zich zelf (en anderen) meeneemt.
Achter Ratjetoe zit geen daadwerkelijke organisatie, slechts
een aantal personen uit diverse doelgroepen, die samen
hebben bedacht dit op te zetten en in te plannen.
De datum wordt nog bekend gemaakt, ergens in de
bouwvak, afhankelijk van het voorspelde weer!

Op het eerste gezicht een vreemde titel, maar de oplettende
Nieuw Schoonebeker heeft meteen door waar dit artikel
over gaat.
Al een tijdje krijgt de redactie van dit blad vragen of wij iets
weten van de schoenen die in een boom aan de Europaweg
lijken te groeien. Wij gingen op onderzoek uit.
En inderdaad: vlakbij In een boom vooraan op de inrit van
de basisschool staat een grote boom die vol hangt met
schoenen. Is het een nieuw soort kerstversiering? Heeft een
schoenenzaak grote opruiming gehouden?
Wanneer we op internet gaan zoeken naar dit fenomeen
zien we dat dit vaker voorkomt. Er worden verschillende
betekenissen aan gegeven. Zo zou het een teken zijn dat er
in de buurt drugs te verkrijgen is of ze dienen als afbakening
van het territorium van de maffia of een bende. Andere ver-

klaringen zijn onschuldiger. Bijvoorbeeld dat het betekent
dat iemand zijn/haar maagdelijkheid verloren heeft.
We hebben verschillende personen benaderd maar helaas
leek het erop dat we nooit de ware reden zouden kunnen
achterhalen. Tot op een nacht een van de redactieleden een
schoenengooier betrapte.
De schoenen gooister wenst annoniem te blijven, maar
wilde wel vertellen dat de reden van het gooien van schoenen in een boom als kunst gezien moet worden, shoefiti, de
schoenenvariant van graffiti. Ook kon de gooister vertellen
dat er nog een ander “kunstproject” in Nieuw Schoonebeek
te vinden is: afvalbakken met laarzen.
Zo blijkt maar weer dat in Nieuw Schoonebeek ook meer te
beleven is dan dat je in eerste instantie zult denken. Mysterie opgelost! En het is nog best een leuk gezicht ook!
HEJ ‘T AL HEURD |
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VERSLAG
PRESENTATIE
WAAR
IS
AYZO
GEBLEVEN?
STICHTING LUCHTOORLOG ONDERZOEK DRENTHE
COLUMN

Op woensdag 11 april heeft Rob Wethly van SLO Drenthe
(Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe) een gastles
verzorgd in groep 7/8 van de Gerardus Majella School. Hij
heeft verteld over de vliegtuig crashes en de luchtoorlog
boven Drenthe ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Daarbij is hij vooral ingegaan op de vliegtuigcrash die in
Nieuw Schoonebeek heeft plaatsgevonden.
Ook heeft de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek
een tentoonstelling in de aula verzorgd met spullen uit
de Tweede Wereldoorlog.
Deze voorlichting krijgt een vervolg tijdens de fietstocht die de kinderen met de Historische Vereniging
Nei-Schoonebeek in juli gaan maken.
Hieronder twee verslagjes van de kinderen over deze
ochtend:

De SLO is stichting luchtoorlog onderzoek Drenthe.
Mensen van de stichting kwamen een presentatie geven.
Het ging over de Lancaster, een bommenwerper. Die werd
gebruikt voor missies in de nacht. Er is twee jaar geleden
een bom hier in het dorp gevonden. Hij was best groot.
De SLO zoekt naar spullen en brokstukken van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden ook spullen
meegenomen en we gingen ook naar de aula, want daar
had de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek ook
spullen neergelegd. Daar hadden ze kogels en een jerrycan, legerschep, granaathuls, helmen, baret. Het was erg
interessant!
Groetjes van Just en Dylan
‘T AL HEURD
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thuis was afgeleverd. Toen kregen we
het verbijsterende verhaal te horen. Er
was niemand die Ayzo kwam ophalen.
Ten einde raad heeft de organisatie
hem naar het politiebureau moeten
met de taxi naar de ZMLK-school. Op
Wij hadden ons destijds aangemeld
mijn vraag wat dat dan toch voor school brengen die op onderzoek zou uitgaan.
bij de stichting Humanitas als
Het arme jongetje heeft moord en brand
was, antwoordde hij: “Oh, dat is een
gastgezin voor kinderen in de
geschreeuwd, want politie zag hij als
basisschoolleeftijd. Jarenlang dachten school voor crimineeltjes, maar dat
bedreigend. Na onderzoek bleek dat
wij er goed aan te doen, en zo voelde ben ik niet hoor! Dat is mijn broertje!
tante met de noorderzon was vertrokken
Mijn broertje mag ook niet meer mee
het ook, om tijdens de meivakantie
en het huis leeg had achtergelaten.
op Humanitasvakantie, want hij heeft
een week logeeradres te zijn voor
vorig jaar met een gevaarlijk mes lopen Uiteindelijk is Ayzo in een kindertehuis
kinderen die het nodig hadden om
geplaatst..
een weekje uit hun eigen thuissituatie zwaaien bij zijn gastouders”.
gehaald te worden.
Ayzo durfde in het begin amper buiten Het jaar daarna deden we bij Humanitas
het verzoek of Ayzo weer een week bij
in de zandbak te spelen, want zich
Ik zal het verhaal vertellen van het
ons mocht komen logeren. Maar wat
smerig maken durfde hij niet. Tot hij
6-jarige jongetje Ayzo, krap aan 1.10
bleek, Ayzo en zijn hele familie waren van
op een middag triomfantelijk binnen
meter en amper 20 kg.
Ayzo kwam ons huppelend tegemoet kwam en zijn vieze handen liet zien. Zo de aardbodem verdwenen.
trots als een pauw! Crossfietsen op het Er hebben nog heel veel jaren kinderen
toen we hem ophaalden bij de
bij ons gelogeerd met allemaal hun
bushalte. Reuzeblij dat hij een weekje pleintje met alle jongens uit de buurt
vond hij geweldig maar liep slecht voor eigen indrukwekkende verhaal, maar
vakantie had en meteen kletste hij
het verhaal van Ayzo heeft nog steeds
hem af. Hij kwam ongelukkig te vallen
ons de oren van de kop. Ons was
door Humanitas een aantal adviezen en brak zijn pols. Ik moest met hem naar diepe impact op ons hele gezin. Vaak
dokter Visser (waarvan ik gehoord had vraag ik me af wat er van hem terecht is
gegeven om de week zo zorgeloos
mogelijk te maken voor de kinderen. dat deze slecht hoorde). Ayzo brulde als gekomen.
Dus niet naar huis laten bellen en ook een dolle toen ik bij de dokter aanbelde.
“Kun jij dat kind niet laten stoppen met Leerzaam voor onze kinderen,
geen telefoon van thuis ontvangen.
ontspannend voor de gastkinderen en
brullen” riep dokter Visser boven het
Gewoon het normale huiselijke
voldaan maar vermoeiend voor Herman
gezinsleven aanbieden zonder zorgen lawaai uit, tegen mij. “Hij heeft pijn,
en mij. Wij, onderdeel van een sociale
want hij heeft z’n pols gebroken” riep
over de thuissituatie.
familie, een leuke buurt en een hechte
ik naar de dokter. “Je hoeft niet zo te
dorpsgemeenschap, weten nog niet de
schreeuwen hoor, ik ben niet doof!”,
Ayzo had slechts 1 stel (versleten)
helft wat er allemaal in de wereld te koop
brulde de dokter terug. “Oh, dat dacht
kleren bij zich. “Ja, dat kwam omdat
is. Wat deze kinderen, afkomstig uit de
de flat van z’n tante, waar hij woonde ik, omdat ù zo schreeuwt”, was mijn
achterstandswijken van de
antwoord.
met zijn broertjes, zusjes, tante
grote steden, mee moeten
en neefjes en nichtjes, 3 maanden
maken, is voor ons niet te
Na 7 dagen gingen de kinderen weer
geleden in de brand was gevlogen”
bedenken.
terug naar hun thuis in de Randstad.
vertelde hij vrolijk. Zijn mama was
Na een week
Ayzo huilde tranen met tuiten dat hij
vorig jaar overleden, 33 jaar oud, en
Humanitaskinderen
weer terug moest en klampte zich
papa was alcoholverslaafd en zagen
waren Herman en ik dan
aan me vast. Iemand die hij een week
ze slechts af en toe. Tante zorgde
ook altijd helemaal
daarvoor nog nooit had ontmoet. Hij
voor de 6 kinderen. Papa kwam af
gesloopt.
mocht als hij thuis was nog even naar
en toe langs en dan kreeg hij soms
zomaar € 100,--.. Maar ja, de volgende ons bellen of hij goed was aangekomen.
dag kwam papa weer langs en wilde Echter, we hoorden maar niets.
Ongerust informeerden we een dag
zijn geld terug hebben. Zijn oudere
later bij de organisatie of iedereen goed
broertje van 10 jaar ging dagelijks

BIJNA ZOMER - LEKKER ZORGELOOS VAKANTIE VOOR IEDEREEN? NOU JA, ZEKER
VOOR DE KINDEREN VAN STICHTING HUMANITAS. EÉN WEEKJE ZORGELOZE
VAKANTIE VOOR DE KLEINTJES, MAAR DE REST VAN HET JAAR….DAT IS MAAR DE
VRAAG.

Wij hebben een presentatie gekregen van Rob. Hij had een presentatie over de Luchtoorlog. Hij had allemaal spullen meegenomen van vliegtuigen die ECHT zijn gebruik in de oorlog. Hij
vertelde het verhaal van : JB-2-80. Het was heel interessant.
We mochten de spullen zelfs even doorgeven, alleen sommige dingen waren te scherp om vast te houden. Toen het
klaar was, gingen we naar de aula toe, want daar hadden de
mensen van de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek een
tentoonstelling klaargezet. Daar hadden ze ook spullen van de
Tweede Wereldoorlog. Dat was ook interessant!
Groetjes van Anouschka, Arwen, Carmen, Sarah, Sophie, Sien
en Davy

RIET VEENKER
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Activiteitenkalender
14 jul
23 jul

TIENERWERK
AFSLUITING

27 juli

VV SCHOONEBEEK
SCHOONEBEEK DEELNAME SPORTWOCHEN NEU-RINGE
FINALERONDE

25 aug

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

26 aug

VV SCHOONEBEEK
TOERNOOI - SVV’04 1 - WEITEVEENSE BOYS - SCHOONEBEEK 1
SPORTPARK WEITEVEEN

1 sept
12 sept
15 sept
10 okt

VV SCHOONEBEEK
SCHOONEBEEK DEELNAME SPORTWOCHE NEU-RINGE
POULFASE

RUMAH PEMUDA
AFTER SUMMERPARTY

FOLK VEUR VOLK
AN DE GRUPPE
KVV
CREATIEF

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

In elke editie plaatsen we 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.
Dit keer zoeken we een naam. Deze
bestaat uit 3 delen en 10 letters.

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:
Helaas zijn er op de foto in de
vorige editie geen inzendingen
binnen gekomen en kunnen
we ook aan niemand de eer
overhandigen.

KVV
OUD NIEUW SCHOONEBEEK

PUZZEL

Wie staat er op de foto?

Oplossingen kunnen gestuurd
worden naar:
hejtalheurd@live.nl
Uit de juiste inzendingen verloten
we de supergave biologisch
verantwoorde boodschappentas

Daarom in deze editie een
nieuwe poging

NIEUWE FOTO:

