Juryrapport
Prijs ‘Beste Naober 2019’

Tweejaarlijkse prijs van de raad van de gemeente Winterswijk voor het
leveren van een bijdrage aan de verbetering van de betrekkingen tussen de
inwoners van de gemeente Winterswijk en de Duitse buurgemeenten.

Instelling prijs “Beste Naober”
De raad van de gemeente Winterswijk heeft bij besluit van 29 mei 2009 de prijs ‘Beste Naober’ ingesteld.
Met het toekennen van deze prijs wil de raad zijn waardering tot uitdrukking brengen voor een persoon,
bedrijf, instelling of organisatie, die een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de
betrekkingen tussen inwoners van de gemeente Winterswijk en haar Duitse buurgemeenten.
De doelgroep bestaat uit personen, bedrijven of organisaties, die woonachtig resp. gevestigd zijn in de
gemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn, Vreden en Winterswijk.
De prijs bestaat uit een oorkonde, een kunstobject en een bedrag van € 1000,-.
De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.
Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie wordt gevormd door de werkgroep Duitsland. Een werkgroep, die valt onder de
commissie Samenleving van de gemeente Winterswijk. De werkgroep Duitsland verricht haar
werkzaamheden krachtens het mandaat, dat de raad van de gemeente Winterswijk haar op 29 mei 2008
heeft verleend. Tot dit mandaat behoort onder meer de bevoegdheid de prijs ‘Beste Naober’ toe te kennen.
De werkgroep Duitsland bestaat uit de volgende leden:
De heer T.B. Jonker (raadslid Winterswijks Belang, voorzitter werkgroep Duitsland)
Mevrouw J. Poels (raadslid VVD)
Mevrouw W.H.H.S. Elsinghorst-van Dinteren (raadslid CDA)
De heer M. ten Pas (PvdA)
De heer J.H. Kolkman (commissielid D66)
De heer P.W. Voogt (raadslid GroenLinks)
De heer B.J.J. Bengevoord (burgemeester, adviseur werkgroep Duitsland)
Mevrouw N. Eppich (ambtelijk adviseur werkgroep Duitsland)
Mevrouw F. Jansen (secretaris werkgroep Duitsland)
Bekendmaking prijs
Middels enkele publicaties in de regionale kranten en het verspreiden van persberichten, ook aan de Duitse
pers, heeft de werkgroep begin 2017 aandacht voor de prijs gevraagd en inwoners van Winterswijk en de
Duitse buurgemeenten opgeroepen om kandidaten voor te dragen. Ook zijn de raden van de gemeenten
Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn en Vreden gevraagd om kandidaten voor te dragen.
Voordrachten
De termijn waarbinnen kandidaten konden worden voorgedragen eindigde op 19 april 2019. Er zijn in totaal
5 kandidaten voor de toekenning van de prijs voorgedragen. De werkgroep heeft besloten alleen de winnaar
bekend te maken en de namen van de andere kandidaten niet te publiceren.

Winnaar
Op 22 mei 2019 heeft de werkgroep Duitsland de voordrachten beoordeeld. Vooral vanwege de grote
diversiteit in de voordrachten was het voor de werkgroep lastig om tot een keuze te komen.
De werkgroep heeft daarbij vooral gelet op het grensoverschrijdende karakter van de activiteiten van de
genomineerden en de betekenis hiervan voor de ‘gewone’ burgers. Ook heeft de werkgroep een voorkeur
gegeven aan kandidaten die juist vanwege zijn/haar/hun bijdrage aan de verbetering van de betrekkingen
tussen inwoners aan weerszijden van de grens nog niet veel vaker in de schijnwerpers heeft/hebben
gestaan.
Na bespreking en beoordeling van alle voordrachten heeft de werkgroep Duitsland besloten de prijs voor de
Beste Naober 2019 toe te kennen aan ‘Naobertreff Barlo-Woold’.

Motivatie
‘Naobertreff Barlo-Woold’ is voorgedragen door de heer Herman Roerdink. Ter motivering schrijft hij het
volgende:
Naobertreff Barlo-Woold bestaat vanaf 2012. Elke vijfde zaterdag van de maand houden ze een
grenstreffen bij de zelf gerealiseerde schuilhut op Duits grondgebied, net over de groene grens aan de
Brandenweg in ‘t Woold.
Buren en vrienden uit Bocholt-Barlo en ‘t Woold treffen elkaar vanaf 16.00 u bij de schuilhut om
gemoedelijk een aantal uurtjes met elkaar te praten over nieuwtjes e.d. van beide kanten van de grens.
Voor de inwendige mens neemt een ieder wat van huis mee. Dit gebeurde vroeger ook al toen buren van
beide kanten elkaar op de zelfde plek troffen. Deze veelal oude luitjes kwamen uit die tijd met gevolg dat het
treffen ook verviel. Tijdens het volksfeest in ‘t Woold waar ook mensen uit Barlo komen werd in 2012
afgesproken om dit weer nieuw leven in te blazen.
Ter plekke stonden alleen een paar bankjes wat met slecht weer niet handig was. Met behulp van eigen
bijdragen, sponsoren en Stad Bocholt hebben de gezamenlijke buren na verloop van tijd een schuilhut
gebouwd, zodat ook met minder goed weer het treffen door kan gaan. Deze schuilhut is voor iedereen te
gebruiken (openbaar) en is voorzien van een routekaart voor toeristen. Een van de buren uit Barlo houdt
alles netjes en verzorgt zodat het geen rommeltje wordt.
Mocht u de prijs aan Naobertreff toe kennen, dan zal het geldbedrag gebruikt worden om het trefpunt verder
te optimaliseren voor o.a. toeristen. In het aanwezige gastenboek (inmiddels het derde boek!) staan veel
positieve reacties van mensen die even uitgerust hebben. Verder is wel bijzonder dat de “Naoberschop”
daar aan beide kanten van de grens al eeuwen oud is. Ver voor dat de grens (250 jaar gelden) bepaald
werd was het al één buurt.
De werkgroep Duitsland vindt het mooi initiatief waarbij het echte Naoberschap naar voren komt.
Naoberschap hoeft niet altijd groot en zichtbaar te zijn, het is er gewoon. Mensen doen dingen voor elkaar
zonder dat er afspraken aan te grondslag liggen. Zo is er een van de buren die alles netjes verzorgt zodat
het geen rommeltje wordt. Daarnaast is het bij uitstek een initiatief waarbij de onderlinge betrekkingen
tussen de inwoners van Winterswijk en de Duitse buurgemeente Bocholt worden versterkt. Ook vindt de
werkgroep het leuk dat er al een concreet voorstel is voor het prijzengeld, namelijk het opknappen van de
schuilhut.
Winterswijk, 28 mei 2019

