Juryrapport
Prijs ‘Beste Naober 2015’

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 H.J. Tannemaat (raadslid Winterswijks Belang, voorzitter werkgroep Duitsland)
De heer J. Ayele (raadslid Winterswijks Belang)
Mevrouw I.T.F. klein Gunnewiek (raadslid VVD)
Mevrouw C. te Voortwis-Stroes (raadslid CDA)
Mevrouw W.H.H.S. Elsinghorst-van Dinteren (raadslid CDA)
De heer Th.W.B.M. Hartjes (raadslid PvdA)
Mevrouw I.E.M. Domhof (raadslid SP)
Mevrouw S.J.M.M. Kamminga (raadslid SP)
De heer F. Vlam (raadslid D66)
De heer S. Schreurs (D66)
De heer M.J. van Beem (burgemeester, adviseur werkgroep Duitsland)
De heer T. Lamers (ambtelijk adviseur werkgroep Duitsland)
De heer J.G. Krosenbrink (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 2015 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 13 april 2015.
Er zijn in totaal zeven kandidaten voor de toekenning van de prijs voorgedragen, één Duitse en
zes Nederlandse. De werkgroep heeft besloten alleen de winnaar bekend te maken en de namen
van de andere kandidaten niet te publiceren.
Winnaar
Op 6 mei 2015 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 2015 toe te kennen aan de Koninklijke Winterswijkse Orkest
Vereniging (K.W.O.V.).
Motivatie
De K.W.O.V. is voorgedragen door de heer F. Kwak. Ter motivering van de voordracht schrijft de
heer Kwak o.m. het volgende:
De Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging organiseert al vele jaren het Winterswijkse
nieuwjaarsconcert. Vaste gast en regelmatige samenwerkingspartner is het Männerchor Vreden.
Deze samenwerking wordt na het concert jaarlijks in theater de Storm uitgebreid beklonken en
bekrachtigd met een stamppotbuffet. De zondag na het Winterswijkse nieuwjaarsconcert speelt de
KWOV mee bij het nieuwjaarsconcert van het Vredens Männerchor in de concertzaal in Vreden.
Voor de pauze is er een optreden van het Männerchor en na de pauze speelt het harmonieorkest
het programma van haar eigen nieuwjaarsconcert nogmaals, met als extra nummer de Radetzki
ste
mars. Dit traditionele nieuwjaarsconcert zal in 2016 zijn 25 editie beleven. Nu al staat vast dat
een aantal nummers gezamenlijk ten gehore zal worden gebracht.
Ook de editie 2015 was een bijzondere uitvoering. Na een succesvolle Winterswijkse versie op
basis van het televisieprogramma Maestro met plaatselijke vertegenwoordigers, o.a. uit de politiek,
werd in Vreden een bijzondere versie uitgevoerd. Omdat men daar het televisieprogramma niet
kent, werd de baton doorgegeven aan verschillende prominente inwoners van Vreden onder het
mom “onze nieuwe dirigent had te weinig tijd om stukken in te studeren en daarom hebben we een
beroep gedaan op onze Duitse vrienden”. Eén van de dirigenten was Bürgermeister Dr. Christoph
Holtwisch. Het enthousiasme van het publiek en het langdurig applaus in Vreden is niet te
evenaren. Na afloop werd uitbundig op het nieuwe jaar getoost en de onderlinge vriendschap
opnieuw bevestigd.
Het niveau van de Winterswijkse muziekverenigingen is uitzonderlijk hoog. Wellicht kunnen er veel
meer concerten in Duitsland worden gegeven door onze orkesten en kan er met enige
ondersteunende stimulans een wisselwerking ontstaan. De KWOV heeft hiervoor in ieder geval
een gedegen basis gelegd en een jarenlange trouwe vriendschapsband opgebouwd met onze
Duitse buren. Hieruit spreekt ook de verbindende kracht van muziek.
Daarom wil ik de Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging van harte aanbevelen voor de
Prijs Beste Naober 2015.
De werkgroep Duitsland onderschrijft deze toelichting graag en heeft grote waardering voor de al
jarenlange samenwerking en vriendschapsband tussen beide verenigingen waarmee ook vele
inwoners van zowel Winterswijk als Vreden verbonden zijn en die verder reikt dan alleen de leden
van beide verenigingen. De werkgroep heeft ook grote bewondering voor het feit dat deze
samenwerking al bijna 25 jaar bestaat en ziet dit jaar dan ook als een goed moment om de prijs
aan de K.W.O.V. toe te kennen, temeer daar deze samenwerking de contacten tussen inwoners
van beide gemeenten in de toekomst nog verder kan versterken. Daarnaast is uit ingewonnen
informatie duidelijk geworden de K.W.O.V. verschillende keren heeft meegewerkt aan het A-SeeFestwiese concert in Bocholt. Bovendien heeft het jeugdorkest lange tijd een Duitse dirigent gehad
en verschillende keren in Duitsland opgetreden. Tenslotte heeft ook het symfonieorkest van de
KWOV contacten met Duitsland.
Zoals de heer Kwak in zijn voordracht zeer treffend opmerkt “hieruit spreekt ook de verbindende
kracht van muziek”.
Met waardering voor de activiteiten en de inzet van de andere genomineerden heeft de werkgroep
Duitsland op grond van deze overwegingen namens de gemeenteraad van Winterswijk besloten
de prijs voor de Beste Naober 2015 toe te kennen aan de Koninklijke Winterswijksche Orkest
Vereeniging.
Winterswijk, 22 juni 2015

