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Vrijdag 8 juli wordt in Schoonebeek 
een heel spectaculaire trekkerslep 
gepresenteerd. Het is de legendarische 
“Trap-trekkertrek”, in samenwerking 
met het Trap-trekkertrek-team uit 
Nieuw-Schoonebeek, Loon- en grond-
verzetbedrijf Wolken en Trekkerslep 
Schoonebeek. Dit keer gaat het niet 
om de meeste pk’s maar om brute 
spierkracht. De speciale sleepwagen 
zal zo nodig volgepakt worden met 
ballastgewicht om het uiterste uit de 
tenen van de kids te trekken!

Er zijn trekkers aanwezig om te slepen, 
maar wil je je eigen trekker gebruiken, 
dan mag dat natuurlijk ook. Deze moet 
uiteraard nog wel door de technische 
keuring komen! Kinderen van 3 t/m 8 
jaar die deze uitdaging aan willen gaan, 
kunnen zich vooraf aanmelden middels 
een opgaafformulier op de website van 
Loon- en grondverzetbedrijf Wolken, 
www.wolken.nu of via zuidenveld.
schoonebeek@planet.nl.
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Vrijdag 8 juli: 
Trap-trekkertrek

Zuidenveldfeest
7 t/m 10 juli 2022

De praalwagens die donderdagavond 7 juli de stoet vormen tijdens 
de traditionele Zuidenveldoptocht, worden opgesteld op het terrein 
aan het Kerkeind, direct tegenover de feesttent. Voor de mensen die 
verhinderd zijn ’s avonds naar de optocht te komen, zijn de praal-
wagens alsnog te bewonderen tijdens de Kijkroute. Ook worden 
mogelijk enkele wagens in de buurt die ze heeft gemaakt gestald.

Kijkroute 
Voor belangstellenden die de versieringen in Schoonebeek graag willen 
bekijken, is er een uitgebreide Kijkroute uitgestippeld. Deze route, aan-
gegeven met pijltjes, loopt in principe langs alle versieringen. Achtereen-
volgens doet u de volgende straten en buurten aan: 
RA = Rechts afslaan  LA = Links afslaan

Europaweg vanaf de rotonde Lauensteinstraat richting dorpscentrum 
- RA weg langs COOP – LA Westerlanden – LA Pallert (langs Joldersma) -
RA Europaweg volgen tot café Dorgelo - LA Norbruislaan - LA De Pien-
hoek - RA De Toeslag - LA Albstraat - LA Hankenhofweg - RA Kerkeind - 
RA Osselaan - LA Beeklanden - RA EEG-laan - LA Duitslandlaan - RA 
Italiëlaan - LA Belgiëlaan - RA Duitslandlaan - RA Frankrijklaan - LA 
EEG-laan - LA Portugallaan - LA Duitslandlaan - LA Frankrijklaan - RA 
EEG-laan - RA Beeklanden - RA Beekmaat - LA Achterkamp - RA vervolg 
Achterkamp - RA Beeklanden - AAN EIND DRAAIEN - RA Diekmaat - 
RA De Slagen - LA Het Schut - LA ’t Rak - RA Grellimaat - rechtdoor Het 
Schut - LA ’t Rak - LA Grellimaat - links aanhouden Het Schut - RA Nw. 
Amsterdamseweg - LA Westersebos - LA Klaassensweg - LA Europaweg - 
RA Lauensteinstraat - LA De Mente - RA Ged. Bargerbeek - RA De Kerfjes 
- LA Andrieserf - RA Gasthuislanden - RA Lauensteinstraat - RA De 
Mente - RA Ged. Bargerbeek - LA De Kerfjes - rechtdoor Flintenpad - RA 
Kosterijweg - LA Ratelaar - RA Waterbies (via fietspad) - RA Waterbies 
- RA Beekpunge (aan eind omkeren) - RA Waterbies Flintenpad - RA 
Kerkhoflaan - RA Spanjaardspad - RA Kosterijweg - RA Kooikerlaan - 
LA Flintenpad - LA Kosterijweg - RA Kooikerlaan - LA Flintenpad - LA 
Liaslaan - RA Spanjaardspad - RA Europaweg - LA Hekmanswijk - LA 
Oostersebos - RA Prinsenhofweg - LA Middendorp - LA Norbruislaan - 
RA De Pienhoek - LA Hankenhofweg - RA Europaweg - Terug bij begin-
punt (rotonde).

Praalwagens van de optocht zijn 
ook te zien tijdens de Kijkroute

De plaatselijke Culturele Raad haakt 
in op het Zuidenveld met een foto-
wedstrijd met als thema - hoe kan het 
anders - ‘Zuidenveld Schoonebeek 2022’. 
Maak een mooie, bijzondere of gekke 
foto van het evenement. Alles mag 
en alles kan. Van de voorbereidingen, 
van de optocht, de versieringen, de 
trap-trekkertrek, de vliegerexpositie of 
wat dan ook. Voor de mooiste en meest 
originele foto’s zijn enkele leuke geld-
prijzen beschikbaar. U kunt de door 
u gemaakte foto (op A4-formaat) 
opsturen naar CRS, p/a Europaweg 167, 
7761 AD Schoonebeek. U kunt hem ook 
afgeven op hetzelfde adres. De uitslag 
wordt bekendgemaakt via de Jaknikker 
met een afdruk van de eerste prijs.

Maak een fraaie 
‘Zuidenveld-foto’

Doe mee met de 
Fotowedstrijd










