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heeft het antwoord op de vraag “hoe verder”
veel grotere gevolgen, en dat doet pijn.
 
Aangekomen in het najaar zie ik de bladeren
van onze struiken weggeblazen worden door
de eerste herfstwinden. Een beeld dat in het
woeste geweld van de najaarsstorm toch
ook rust geeft, opruimt, én hoop en verwach
ting wekt op nieuwe blaadjes, op een voor
jaar dat weer gaat komen!
 
Ik dank eenieder die dit jaar heeft bijgedra
gen aan de bloei van onze vereniging, ik
wens ieder die een ander jaar heeft gehad
dan gedacht de kracht die nodig is, en ik kijk
uit naar een nieuw jaar met nieuwe beloften.
 
Voor alle 160 leden en hun verwanten een
fijne tijd rond kerst en jaarwisseling en vooral
een gezond nieuw sportjaar gewenst! Wat
dat nieuwe jaar ook brengen mag: naar ons
sportuur kijk ik uit!
 
Ton Sleeking, voorzitter.

Het jaar 2018
U kent het vast, ook al zal de invulling voor
ieder van ons anders zijn, maar toch: aan
het eind van het jaar het gevoel of de weten
schap (achteraf)  dat het jaar er heel anders
uitzag dan je tevoren had gedacht en mis
schien wel had verwacht.
 
Dat was zeker het geval voor Tineke Tjapkes,
al 16 jaar met hart en ziel aan ons verbonden.
Een tegenslag, onverwacht, ongedacht en
in de loop van het jaar dubbele pijn: die van
de breuken en die van de vraag: hoe verder?
Alle sterkte, Tineke, velen van ons leven met
je mee.
 
In mijn geval: Eind mei was ik opgebrand, ik
had het vuur te lang brandend willen hou
den, maar alle brandstof was op, er was niets
meer over. Geen signalen gehad? Ach na
tuurlijk, maar achteraf, hè!
Alles goed vraagt ieder dan. Jawel hoor, en
hoe is het met jou? Zolang het maar niet over
jezelf gaat…. En als er nog wat gedaan moet
worden: oké joh, regel ik wel.
Uiteraard is er nooit één oorzaak, maar sta
pelen dingen zich op voordat je zo ver komt
dat alles op is.
 
Kom je na een half jaar terug bij de groep,
merk je dat ook met anderen, persoonlijk of
in hun directe omgeving van alles is gebeurd
dat je bij de start van het jaar niet had kun
nen, willen denken. Maar goed ook, want
anders verdwijnt alle hoop en verwachting.
 
Maar ondertussen: een zomer (en wat voor
een zomer!) van nadenken, maar ook van
zien, van leren waarderen, van (opnieuw)
ontdekken, zien wat je tot nu toe gewoon 
niet zag, geen tijd voor, geen aandacht
voor….
Het is een beetje het beeld van onze tijd: snel,
vluchtig, jachtig, langs elkaar heen levend,
snel oordelen, en helaas vaak zonder kennis
van de feiten. En dan realiseer ik me dat ik
het nog getroffen heb, want mijn probleem
slijt in de loop van de tijd, en ik kan na een
half jaar weer verder, weer opbouwen. En
zoals ik hierboven al aangaf: voor anderen
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toe bewoog de kerstboom te laten wegha
len. Ook het Vaticaan waarschuwde in de
19e eeuw tegen "de invoering van het hei
dense gebruik van de kerstboom" in Italië. In
het begin van de negentiende eeuw zette
deze traditie goed door in ons land. In 1999
kocht 45% van de Nederlandse huishoudens
(ruim 3 miljoen) een kerstboom. In zeven
procent van de verkopen betrof het een
kunstboom. 1,1 miljoen huishoudens had
geen boom in huis. In de meeste gevallen
ging het hier om eenpersoonshuishoudens.
De boom met kluit wint terrein. In 1999 had
64% van de verkochte bomen een kluit. Er
worden steeds duurdere bomen gekocht,
zoals blauwsparren en de Nordmann-spar.
De gemiddelde prijs van een boom met kluit
was 21 gulden. Ruim een derde van de
bomen werd gekocht bij een tuincentrum,
17% bij een handelaar op straat en 16% bij
de kweker. Het liedje: "o, dennenboom o,
dennenboom, wat zijn uw takken wonder
schoon", geeft wel aan dat de boom nog
vereerd wordt. Het vereren van bomen of
boomgeesten is al heel oud en is voorname
lijk vanuit de noordelijke landen tot geheel
Europa door gedrongen. Zo vinden we op
een Zweedse rotstekening zelfs een afbeel
ding dat men een boom meeneemt op reis
per schip, om zo een voorspoedige reis te
garanderen.
Bron Wikipedia.
 

De Kerstboom
Bomen worden in vrijwel alle culturen op de
een of andere manier vereerd. Bij veel voor
christelijk volken was de eeuwig groene
boom het symbool van groei, licht en bloei.
Op oude afbeeldingen uit Babylon zien we
Nimrod altijd met een groenblijvende tak in
zijn hand. In Egypte was de palmboom een
representatie voor de boomgeest Osiris. In
Rome werd de dennenboom vereert en was
verbonden met de god was Baal-Berith (=
heer van de den). De spar was het symbool
voor de Germaanse Midwinterviering. In En
geland en Amerika gebruikt men de mistle
toe (ook vogellijm of maretak genoemd) als
symbool van vriendschap. In India versiert
men bijvoorbeeld bananenbomen. Ook
gebruikt men hier mangobladeren in plaats
van hulst en olielampjes in plaats van kaar
sen. In de vijfde eeuw dook de spar op als
Boom des Levens in mysteriespelen in Ger
maanse kerken. De boom werd behangen
met appels (de zonde) en ouwel (de red
ding). Later werden de appels en ouwel
vervangen door koekjes in allerlei leuke vor
men. In de negende eeuw verbood Karel de
Grote het opzetten van een kerstboom en in
de tiende eeuw deed paus Martinus II het
zelfde in Italië. Pas in de zeventiende eeuw
dook de versierde spar weer in het openbaar
op. Een aquarel uit 1601 vertoont St. Chris
tophorus bij een boom vol etens- en drinkwa
ren, waar het kerstkind naar grijpt. En iets
later, uit 1605, komt het bericht uit Straats
burg: men richt met Kerstmis een dennen
boom in de kamer op en behangt die met
veelkleurig geknipt papier, appelen, oblieën,
klatergoud. In de 18e eeuw wordt nog her
haaldelijk melding gemaakt dat voorname
lijk de zeer rijke mensen een boom in huis
plaatste. Pas in 1841 werd dit gebruik door
Prins Albert de echtgenoot van Koningin
Victoria ontdekt. Hij liet een grote dennen
boom optuigen naar Duits voorbeeld en al
snel volgde de Engelse adel en later ook de
gewone burgers. Toen overigens in 1851
door een paar Duitse emigranten in Amerika,
een grote "kerstboom" werd neergezet,
vonden de bestaande kerken het zo'n vrese
lijke heidens gebruik dat men de minister er
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Fiat-Panda-Rally
Fiat-Panda-Najaarsrally 
FIAT-Panda-Club-Nederland is een club voor
en door liefhebbers van de Fiat Panda. De
Pandaclub brengt de liefhebbers bij elkaar
door het organiseren van meetings en toer
tochten. Maar je kunt maar op één plek te
gelijk zijn. Op 1 oktober was de Panda-rally
en op dezelfde dag ook de musical “Welte
rusten Kleine Beer” waar onze kleinzoon
kaarten voor had gekregen op z’n verjaar
dag. Dus ging Ina met kleinzoon en dochter
ook met een Fiat Panda naar Zevenaar naar
de musical en ik ging met zoon en schoon
dochter met de andere Panda mee met de
Panda-rally. We werden hartelijk ontvangen
op de p-plaats van Mc.Donalds in Zwolle
door de evenementencoördinator en route
master. Het was een prettig weerzien daar
met vele bekenden, maar gelukkig ook weer
een aantal nieuwe gezichten. Hoewel ge
zegd werd dat de eerste stop een koffiestop
zou zijn konden enkelen de geur van de
koffie bij Mac Donalds niet weerstaan. Om
precies 11 uur was het vertrek met zo’n 20
Panda’s.
Weidse uiterwaarden, een prachtig coulisse
landschap, bloeiende heidevelden en een
bosrijke heuvelrug: we reden door het mooi
Sallandse landschap. De eerste stop was bij
de stuw met vistrap in de Overijsselse Vecht
bij Dalfsen, om te laten zien dat vissen nu
moeiteloos de stuw kunnen passeren. Eigen
lijk was de parkeerplaats hier te klein voor
zoveel auto`s. Mooi dat de Fiat Panda´s zo
compact zijn, want ze pasten er allemaal
precies op. Een mooi punt daar voor koffie
met iets lekkers erbij waar voor was gezorgd.
Langs Dalfsen ging het via mooie weggetjes
en Kasteel Rechteren, gelegen aan een
bocht in de rivier en door leuke dorpjes zoals
Vilsteren. We gingen door Ommen, waar het
riviertje de Regge in de Vecht uitmondt. Over
de Overijsselse heuvelrug daarna zuidwaarts
door een mooi bosrijk landschap.
Het was spectaculair te zien hoe de Panda’s
bij het dorpje Lemele één voor één de Leme
lerberg beklommen. Bovenop deze berg was
de lunchstop gepland. Hoewel behoorlijk
druk, had de organisatie nog een plek ge

vonden waar een aantal Panda’s mooi
naast elkaar konden staan, goed voor de
publiciteit. Het was heerlijk vertoeven op het
terras van het Theehuis met vanaf de top een
mooi uitzicht. Na een wandeling door de
prachtige natuur ging het weer verder.
We daalden weer van de Lemelerberg af,
om via Lemelerveld aan te komen in het
dorpje Raalte. Daar wachtte ons s’middags
een verrassing, nl. een bezoek aan het enige
Amerikaanse Motormuseum van Nederland
in een giga-complex. Drie grote Twentse
boerderijen met daarin het motormuseum,
een hotel en een Taveerne. Op de parkeer
plaats tal van blinkende motoren van de
bezoekers. De Fiat-Panda-Club had gere
geld dat we hier gratis naar binnen konden,
wat een luxe. Ongelooflijk de grote hoeveel
heid Amerikaanse motoren binnen, ook nog
met twee trappen naar de zolder. Motoren
van zowat alle bouwjaren, een prachtige
verzameling. Ik ontdekte nog de motor
waarop Walter Villa in 1974-1976 op een
Harley Davidson in de 250cc en 350 cc de TT
van Assen won en tevens aan het eind van
die seizoenen wereldkampioen werd.
Via kleine weggetjes en dorpjes zoals Heino
bereikten we tegen half vijf weer de poorten
van Zwolle, waar we op een p-plaats achter
het station deze mooie dag gezamenlijk af
sloten. De voorzitter bedankte de organisa
toren van deze mooie dag. Hierna namen
we afscheid van elkaar. Van mijn kant nog
een paar tips voor de volgende keer om aan
te denken. Maak je gebruik van een hore
ca-parkeerplaats, gun de uitbater dan ook
iets en als er kinderen bij zijn, denk aan hen,
b.v. een speeltuin of iets anders bij slecht
weer. Verder was het wat mij betreft een zeer
geslaagde dag mede door het prachtige
weer.                                                         G.J.Z.

7



Pompoen
workshop
In ons vorige nummer deed ik al melding om
lid te worden van de Rabobank, dit kan al
leen als U een rekening heeft bij de Rabo.
Ook schreef ik dat er dan leuke aanbiedin
gen en workshops zijn.
Afgelopen 4 oktober was er een workshop
pompoen snijden en opmaken.
Dit werd gehouden in de pompoen-boerde
rij te Nieuw Weerdinge. We werden ontvan
gen met koffie en een heerlijke plak cake
waarvan het hoofd ingrediënt, u raad het al,
bestond uit pompoen.
Hierna konden we onze creativiteit botvieren
op de al gereed staande pompoenen, en
na een goed uur druk te zijn geweest, waren
de pompoenen veranderd in de meest cre
atieve verschijningen.
Hierna werden we getrakteerd op een heer
lijke kop pompoensoep, en het schort wat
we om kregen mocht mee naar huis.
Dus rekeninghouders van de Rabobank,
wordt ook lid.

Volleybal-club
Hart op Tempo
Vrijdag 9 november was weer het jaarlijkse
Haspo-toernooi in Leeuwarden. Wij hadden
afgesproken, kwart voor 8 te vertrekken bij
Willy Merx  en inderdaad precies op tijd
vertrokken we. Vijf over 9 kwamen we aan bij
sporthal het Kalverdijkje in Leeuwarden, ook
HOT-1 uit Klazinaveen was er gelijk met ons.
Sporthal het Kalverdijkje is een andere hal
als vorige jaren; het is een iets kleinere hal,
maar reuze gezellig.Ook was er een zwem
bad bij en nog een tweede sporthal. Affijn
eerst even een kopje koffie drinken, daarna
omkleden en precies op tijd voor de warming
up. Daarna startten we meteen met de
wedstrijden; elk team moest 6 wedstrijden
spelen, 3 voor de middag en 3 erna. Ook de
lunch tussen de middag was weer prima
verzorgd De eerste wedstrijd deden we
goede zaken: 41-18 voor HOT-2; de twee erna
verloren we maar na de middag ging het
weer beter, ook HOT-1, die wat later op dreef
kwam kwam, speelde een goed toernooi.
Uiteindelijk werd HOT-2 derde in de winning
poule: voor ons een goede prestatie. Voor
beide teams goede uitslagen en sportieve
wedstrijden.15.30 einde wedstrijden en de
standen werden bekend gemaakt. Nog een
drankje en toen vertrokken we weer richting
huis maar niet zonder nog even van van de
lekkere vis te hebben genoten. Het was weer
een mooi Toernooi.
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De Jacht
Nu het jachtseizoen weer open is, is de dis
cussie over het jagen niet van de lucht.  Het
afschieten van de dam- en edelherten in  de
Oostvaardersplassen houdt half Nederland
bezig. En er zijn meer dingen over de jacht
te zeggen.                                                         
Allereerst heb je de voor- en tegenstanders.
De jagers zijn er vanzelfsprekend voor. Dat is
duidelijk en de hazen en konijnen zijn er
tegen. Uitgezonderd de beunhazen, want
die blijven altijd buiten schot. En ook de
zandhazen, want die mogen alleen met
losse flodders oefenen. Heel belangrijk zijn
de drijvers, de lui die door de jagers het bos
en veld ingestuurd worden. Als de jacht ’s
avonds wordt afgeblazen worden eerst de
hazen, konijnen en ander wild geteld en als
laatste de drijvers. Niet elk schot is  een haas
of konijn. Aangeschoten jagers komen nog
wel eens voor omdat ze onderweg te vaak
hebben aangelegd, evenals aangeschoten
wild dat ook steeds vaker in de politiek voor
komt. De jager heeft vaak een dubbelloops
geweer. Hij gebruikt ook wel eens een enkel
loops. Als de tijd  er rijp voor is, is zijn hond
meestal enkelloops. De jagers kun je verde
len in vier groepen.                                         
1. Broodjagers, dat zijn warme bakkers met
een jachtakte.                                                           
2. Rokkenjagers, dat zijn hete jagers zonder
een jachtakte.                                                 
3. Zondagsjagers, dat zijn zij die in de week
geen tijd hebben om te jagen.                                 
4. De straaljagers, maar dat zijn helemaal
geen jagers.                                                     
Heel belangrijk is het veertje op de hoed.
Daaraan ziet de jager uit welke hoek de wind
waait: de zogenaamde windveer. Een jager
met een slecht oog kan rustig mee op jacht,
want als hij schiet knijpt hij toch één oog
dicht. En jager met twee slechte ogen mag
ze allebei wel dicht knijpen. Want… de
meeste jagers weten het verschil niet tussen
een kleiduif en een houtduif. En dat is toch
duidelijk te zien: een kleiduif is van klei en een
houtduif is natuurlijk niet van hout. Jagers
met een hond lopen met een fluitje en jagers
zonder hond ook. Enkelen blazen ook op de
jachthoorn.                                                       

Hazen hebben ook muziekinstrumenten
want die blazen op de fluite, fluite, fluit en
slaan op de trommel. Bij de eendenjacht
maken ze gebruik van lokeenden die hun
hele familie laten overkomen en hen er dan
bij lappen. Als de jager zich zelf eerder ruikt
dan het wild dan zit de wind totaal verkeerd.
Je kan de konijnen en de hazen uit elkaar
houden aan de manier van lopen: de haas
springt en het konijn huppelt. Soms lopen “
dames” in een bontjas van een haas of ko
nijn en dat is vaak tippelen. Tot slot heb je
nog het zogenaamde donderjagen, maar
dat heeft met het jagen geen donder te
maken.
Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
nieuwjaar.                                                                     
Jan W.
 Bron: infoblad De Deel Emmer-Compas
cuum.

HENRY VOS SIERBESTRATING
WESTERBORK 0593 -  541815  MOBIEL: 06-51125593
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BANG
Jij bent bang
Ik ben bang
 
Jij bent bang om dood te gaan in de oorlog
in jouw land
Ik ben bang dat jij die oorlog meeneemt naar
mijn land
 
Jij bent bang dat de grenzen voor je neus
zullen worden gesloten
Ik ben bang dat er veel mensen met verkeer
de bedoelingen hier naartoe komen
 
Jij bent bang dat je niet welkom bent in
Europa
Ik ben bang dat jij mijn cultuur niet zult
begrijpen
 
Jij bent bang dat je nooit meer terug naar je
eigen huis kunt
Ik ben bang dat je nooit meer terug naar je
eigen huis wilt
 
Jij bent bang dat we je niet willen helpen
Ik ben bang dat jij de hulp niet zult waarderen
 
Jij wilt vast niet dat ik bang ben
Ik wil ook  niet dat jij bang bent
 
Laten we er samen voor zorgen
Dat onze angsten ongegrond zijn

Kniepertie
Een kniepertie (knijpertje, ook wel ijzerkoek)
is een zoete, dunne harde wafel die traditio
neel rond de jaarwisseling wordt gebakken
en gegeten, vooral in Drenthe (knieperties,
iezerkoekies) Groningen (kniepertjes, kniep
koukies) Overijssel (knieperkes) en de Ach
terhoek. Knieperties worden gebakken in
speciale wafelijzers. Vroeger waren dit
smeedijzeren knijpijzers die boven het haard
vuur werden gehouden. Nu worden veelal
elektrische wafelijzers gebruikt. Knieperties
worden ook wel commercieel geprodu
ceerd; bekend is Jac. Vegter. Het meest lijken
knieperties nog op oubliehoorns, zoals ge
bruikt voor schepijs, echter het recept is an
ders: zoeter en met kaneel.

Rollechie
Volgens de streekgebonden traditie zijn de
wafeltjes in december plat om als kniepertje
gepresenteerd te worden en worden ze
vanaf Nieuwjaarsdag als nieuwjaarsrolletje,
of rolletje of rollechie(n) gepresenteerd. De
gedachte hierachter is dat in december het
oude jaar zich volledig heeft ontvouwen; op
nieuwjaarsdag symboliseert het rolletje het
onbekende nieuwe jaar: een nieuwgeboren
baby in zijn windselen. De rollechies zie je
meer in Groningen, Twente en Achterhoek.
Het koekjesbeslag is een soort deeg. Dit
wordt in kleine bolletjes gerold die vervolgens
in het ijzer geplaatst worden. Direct na het
bakken (als het baksel nog warm is) kan het
rond een stokje opgerold worden. Na het
afkoelen blijft een knapperig, hol rolletje
over; sommige mensen doen er slagroom in.
Bron Wikipedia

Grote Club Actie
Namens deze weg wil het bestuur en de
activiteiten-commissie u hartelijk danken
voor het kopen van de loten.
Uw vereniging is hier zeer mee geholpen,
dank u wel.
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menu. Nu 2x achtereen op knop B drukken,
deze vervolgens 5 seconden vasthouden en
u zit in het uur menu. Het lukte mij vrijwel nooit
om dit voor elkaar te krijgen, want ik was óf
de tel kwijt óf drukte niet snel genoeg ach
terelkaar en kwam dan in een heel ander
menu terecht waar ik nooit meer uitkwam.
Vorig jaar ben ik met mijn horloge terugge
gaan naar de winkel omdat ik na een vakan
tie in een land waar het vele uren later was
dan hier, geprobeerd had om mijn horloge
gelijk te zetten met de lokale tijd. Ik heb de
hele reis mijn horloge niet kunnen gebruiken,
want hij liet mij alleen maar mijn hartslag
zien. En die was hoog door dat gedoe! De
man van de winkel zette mijn horloge binnen
een minuut weer terug op de juiste tijd en
deed dat uit zijn hoofd! Ik schrompelde in
een….
Laat mij niets verwarmen in onze moderne
magnetron/oven, want het diepvriesbrood
je ontploft, zwart geblakerd, doordat ik van
uit de gebruiksaanwijzing niet de oven aan
zet voor 6 minuten, maar de magnetron……
Op mijn leeftijd heb ik me er inmiddels bij
neergelegd dat het ooit nog goed gaat
komen tussen de gebruiksaanwijzing en mij.
Ik roep nu meestal maar de hulp van vrouw,
kinderen of kleinkinderen in en die vinden mij
eigenlijk wel heerlijk stuntelig in deze en
helpen mij vol liefde. Daar maak ik dan
dankbaar gebruik van. En heel stiekem
glimlach ik ,omdat ik zo ook weer van zo’n
onaangename klus afkom……
 
AJV

Gebruiksaanwij
zingen,een gru
wel voor mij.
Op een van de slaapkamers boven heb ik
een uitpuilende schoenendoos staan met
gebruiksaanwijzingen en handleidingen.
Gebruiksaanwijzingen van de telefoon, van
de televisie, van mijn accuboormachine, het
weerstation op het dak, de computer, het
koffiezetapparaat, enz., enz. Ook de hand
leidingen van al die kasten, tafeltjes en
lampen van IKEA die ik ooit in elkaar heb
gezet, heb ik bewaard.
Bloed, zweet en tranen stijgen op uit die
schoenendoos, want oh, wat heb ik een
hekel aan het in elkaar zetten van dingen of
het doorgronden van hoe alle knopjes van
bijvoorbeeld de broodbakmachine werken.
Ik weet het, mijn omgeving weet dat ik twee
linkerhanden heb, oftewel een onhandig
type, maar juist voor het niveau van die ca
tegorie mensen zou een gebruiksaanwijzing
geschreven moeten zijn, lijkt mij. Dat lukt de
opstellers ervan niet goed gezien mijn erva
ringen.
Is het uitpakken van een IKEA doos voor u
om iets naar uit te kijken? Mij slaat de schrik
al om het hart als ik alle onderdelen op de
grond heb uitgestald en ik de praktische
gebruiksaanwijzing open bij plaatje 1 - wat
kunt u in de doos verwachten? Het zal toch
allemaal wel kloppen en wat zijn nu de ver
schillen tussen die grote hoeveelheid schroe
ven die mij toelachen? Plaatje 2 toont mij
hoe ik de onderdelen A en B aan elkaar moet
zetten. Als ik bij plaatje 7 bent, blijkt dat ik bij
plaatje 2 iets verkeerd heb gedaan, waar
door ik alles weer los moet schroeven met de
oh zo handige inbussleutel………
In een vorige auto moest ik tweemaal per
jaar de tijd aanpassen in verband met de
wisseling van zomer- naar wintertijd of an
dersom. Een kwelling! De handleiding werd
uit het handschoenenvakje gehaald en op
bladzijde 271 werd mij uitgelegd hoe een
voudig deze handeling toch was: druk 4x
achterelkaar op knopje A en u zit in het tijd
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weldra vergezeld door zijn buurmakkers.
Telkens, als men de hofstede genaderd is,
wordt het groepje groter, totdat men, aan
de kerk gekomen, al het jonge volkje uit de
parochie bijeen heeft geblazen. Met dezelf
de plechtigheid keert men, na afloop der
nachtmis, naar huis waar de hoorn zorgvul
dig wordt opgeborgen om het volgend jaar
in de Advent weer zijn dienst te doen.”
Een andere schrijver vulde dit in 1922 aan
met de mededeling dat men in Nieuw
Schoonebeek al blazend naar de Katholieke
kerk trok, de instrumenten aan de voet van
het altaar werden gelegd, en dat men de
hoorn na de dienst weer mee naar huis nam,
nu echter zonder te blazen. De hoorns wer
den bij het altaar gewijd.
Dat gezegd wordt dat de hoorn op de kerst
nacht voor 't laatst gebruikt werd, houdt in
dat ook al voordien, in de Advent, geblazen
werd, het gebruik kwam voor in de 19de
eeuw en was afgelopen na de Eerste Wereld
oorlog.
Voor meer informatie zie :
www.moorbloazers.nl

Midwinterhoorn
blazen
De Katholieke parochie van Nieuw Schoone
beek werd gesticht in 1849. Overal in Zuid
oost Drenthe kwamen vanaf de eerste helft
van de 19de eeuw in de grensgebieden
Katholieken van Duitse afkomst in het veen
werken, of gingen de grond bewerken.
Het Midwinterhoornblazen in Drenthe is hier
dan ook ingevoerd vanuit Duitsland. In 1843
verscheen over Nieuw Schoonebeek en de
Duitse kolonisten een tekst in wat we nu
kennen als het boek "Podagristen". We lezen
“oorspronkelijk bestond deze boerschap uit
zogenaamde boën of veestallen, sporen van
het oude nomaden- of zwervende herdersle
ven, doch in 1814 begonnen bewoners,
meestal Münsterlanders, de woeste venen te
ontginnen en vruchtbaar te maken en hier
en elders zich huizen te timmeren.”
Er was veel sociaal verkeer tussen de Nieuw
Schoonebekers van Duitse afkomst en het
over de grens in het toenmalige Koninkrijk
Hannover gelegen Twist. Anders dan de 
sobere Drentse protestanten, waren de Ka
tholieke Nieuw Schoonebekers meer ge
neigd tot feestvieren, wat bleek op de Twister
kermis en het al vroeg in Nieuw Schoonebeek
gevierde carnaval. Kerkelijk vielen de Nieuw
Schoonebeker Katholieken onder Coevor
den, maar om de afstand gingen ze ook
naar de kerk in Twist, voordat ze een eigen
parochie stichten.
Aangenomen kan worden dat de Katholieke
Nieuw Schoonebekers de bekendheid van
het Midwinterhoornblazen meenamen van
hun eerste vestiging in het gebied, dit was
vanaf of kort na 1814. Helaas is niet vermeld
waarom men blies of welke melodie werd
geblazen. Het leggen van de hoorns bij het
altaar en het wijden ervan, geeft echter aan
dat er in ieder geval een christelijke gods
dienstige betekenis aan werd toegekend.
In 1909 werd het volgende gepubliceerd
over Nieuw Schoonebeek: “Daar wordt de
hoorn op de kerstnacht voor 't laatst gebruikt.
De verst afgelegene der dorpsgenoten be
gint in die nacht de hoorn te blazen en wordt
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 Het IJzerkoekenoproer komt tot leven!     
                                                                   
Coevorden staat zaterdag 22 december a.
s. een groots spektakel te wachten. Het Ste
delijk museum van Coevorden kreeg enige
tijd geleden bezoek van Omroep Max die
aandacht wilde besteden aan het ijzerkoe
kenoproer. Het bleek precies te passen in de
Maand van de Geschiedenis met als thema
“Opstand”. Het IJzerkoekenoproer is eigenlijk
het kerstverhaal van Coevorden. Dus komt
er een theaterstuk over het ijzerkoekenop
roer in 1770. Daarbij worden de historische
aspecten belicht. Er worden met kwinksla
gen de diepere lagen belicht en worden er
parallellen getrokken met het heden. Dit
kerstverhaal wordt in december voor de
eerste keer gehouden. Het is de bedoeling
om het jaarlijks op te voeren, waarbij het
steeds meer body krijgt tot het jaar 2022. Dan
is het 350 jaar geleden dat Coevorden werd
ontzet. In 2020 is het IJzerkoekenoproer 250
jaar geleden.
G.J.Z. dec.'18. Coevorden-Huis-aan-huis

Het
IJzerkoekenoproer
 
Geschiedenis                                                  
                                                                           
In meerdere plaatsen in ons land probeer
den de plaatselijke overheden te voorkomen
dat hun burgers op Nieuwjaarsdag lastig
gevallen werden door zogenaamde “nieuw
jaars-lopers” met hun gezang en andersoor
tige Nieuwjaars gebruiken. In Coevorden
werden in vroeger tijden “ijzerkoeken” uitge
deeld aan minderbedeelden. Maar het
stadsbestuur, op voorstel van de plaatselijke
kerkenraad van de Nederduitse Gerefor
meerde Kerk, besloot tot “afschaffing van dat
oudt en slegt gebruik, dat op Nieuwjaarsdag
lange heeft plaats gehadt, met betrekking
tot het uitdelen van zoogenoemde nieuw
jaars- of ijzerkoeken aan straatlopers en
soortgelijken”. Het was 22 december 1770
toen een poging werd gedaan om dit ge
bruik af te schaffen. De uitvaardiging van het
verbod veroorzaakte al direct grote onrust
onder de bevolking. Er werd opgeroepen om
tijdens een vergadering op het kerkhof te
protesteren. De protestbijeenkomst werd
verboden omdat men bang was voor rellen,
maar dat bleek olie op het vuur. Op oude
jaarsdag werd het raadhuis belegerd door
een woedende volksmenigte, aangevoerd
door de ijzerkoekenbaksters wat bekend
werd als het IJzerkoekenoproer. De heren
bestuurders gaven toe, maar daarmee was
de belegering nog niet ten einde. Uiteindelijk
moest de magistraat onder begeleiding van
garnizoenssoldaten naar huis gebracht
worden. De aanstichters van het oproer, w.
o. ene Harmen Slingenberg,  werden aange
klaagd wegens het opzettelijk veroorzaken
van onlusten. De Staten van Drenthe behan
delden de zaak, de afloop is niet bekend.
Wel is het gebruik van het uitdelen van ijzer
koeken op nieuwjaarsdag gehandhaafd; in
vele Coevorder gezinnen worden nog steeds
op Nieuwjaarsdag knieperties gebakken.
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www.hondsrugpm.nl

Weerdingerstraat 250   |   7811 CL  Emmen   |   T 0591 67 73 58   |   E info@hondsrugpm.nl

Je bent gelukkig en hebt alles op orde. Maar een ongeluk zit in een 
klein hoekje. Er kan zomaar iets gebeuren dat je leven compleet 
verandert. 

orde hebt. Wij helpen je hierbij en zorgen voor overzicht en een 
passend advies. 

Wij geven je duidelijke en eerlijke adviezen met maar één doel. 

Vorm geven aan het heden

Dan is het heel pre�g om te bedenken dat je je �nanciele zaken op

Het vormgeven van jouw situa�e op ieder moment

Onderstaande bedrijven hebben hart voor de regio

Daarom kiest u 
voor RegioBank

Uw bank dichtbij.

Verzuimbegeleiding

Talentmanagement

Interim(case)management

Kenniscentrum HR

Strategisch personeelsplanning

Virtueel analysecentrum 

Coaching 

Risico-inventarisatie
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Colofon
Bestuursleden
Voorzitter: Ton Sleeking
Secretaris: Gerard de Feber
Penningmeester: Pieter Koers
Lid : Guus Veltman
 
Redactie en Medewerkers
Hennie Arkes
Michele Casu
Gerard Franken
Chris Scheven
Ger Zweep
Geert Klaver
 
Webmaster
Richard Arkes
 
Sportleiding
Alina van Beest
Vincent Heeres
Wianda Heeres
Tineke Tjapkes
Harma Bos
Medische begeleiding
Annette Kooi
 
 
Kopij
Stuur per mail, voor 10 maart naar:
hartoptempo@outlook.com
De redactie behoudt zich het recht voor
aangeleverde kopij te corrigeren, in te
korten of eventueel te weigeren.

 Verantwoording
De uitgever en de vereniging zijn niet ver
antwoordelijk voor de inhoud van de ad
vertenties.
Niets uit deze uitgave mag worden geko
pieerd en/of verspreid zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever en/of de
vereniging.

Kopij gewenst
Wij zijn op zoek naar verhalen van onze
leden, bijvoorbeeld hun hobby’s, vakantie
belevenissen ect, ect, ect.
 
Heeft u een leuk verhaal, of heeft u iets on
voorstelbaars meegemaakt wat u met ons
wilt delen, laat het dan even weten.
 
Mail het aan ons secretariaat onder vermel
ding kopie voor het verenigingsblad; natuur
lijk een hand geschreven versie mag ook;
deze geeft u dan aan uw sportleider die zorgt
dat het bij de redactie komt.
 
E-mail : hartoptempo@outlook.com
 
 

Vakantie
 
Kerstvakantie
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
 
Voorjaar 2019
16 februari t/m 24 februari 2019
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Weerdingerstraat 200 7822 BK EMMEN 0591 618794

www.HZzonwering.nl   info@HZzonwering.nl 

facebook.com/HZzonwering

We create your style!

* Terrasoverkappingen
* Uitvalschermen
* Knikarmschermen
* Screens

* Binnenzonwering
* Onderhoud
* Reparatie
* Reiniging

* 
p

ri
jz

e
n

 z
ijn

 e
x
c
lu

s
ie

f 
m

o
n

ta
g

e
*a

lle
e

n
 g

e
ld

ig
 o

p
 k

n
ik

a
rm

s
c
h

e
rm

e
n

 m
e

t 
e

e
n

 
 e

le
c
tr

is
c
h

e
 b

e
d

ie
n

in
g

 

Zipp screen

rolluiken

UW SPECIALIST IN BINNEN 

EN BUITENZONWERING


