Op donderdag 19 november hebben Wilma en Bianca
Het Interview met ….. Bennie Scholtens

Bennie vertelt over zichzelf: zijn gezin-, woon- en werksituatie en zijn hobby’s !
“Ik ben Bennie Scholtens en getrouwd met Betsy en samen hebben wij 4 kinderen: 3 dochters en 1
zoon, de jongste is 15 jaar en woont nog thuis en de oudste is 26 jaar. Eén van de jongens is op dit
moment in Slowakije voor stage, voor zijn opleiding MER, management, economie en recht. Hij
doet daar marktonderzoek naar teelt en marketing van aardappelen en uien.
Mijn ouders zijn 1949 als pionier naar Luttelgeest gekomen. Het ouderlijk huis is in 1949 gebouwd
en ik ben op de boerderij geboren en opgegroeid, samen met mijn 5 oudere zusters en 3 jongere
broers.
Toen wij, de broers, de leeftijd hadden om het bedrijf over te nemen zijn we met vader om tafel
gaan zitten, om te kijken hoe het bedrijf verdeeld zou kunnen worden. Wie zou er op de boerderij
blijven wonen en wie verhuisde naar de inmiddels door vader extra aangekochte boerderij.
Ik bleef in de ouderlijke boerderij wonen. Samen met 2 andere broers runnen we ons bedrijf:
Gebroeders Scholtens. Mijn oudste broer heeft aan de Kuinderweg ook een koelbedrijf voor de
pootaardappelen en mijn andere broer verbouwt aan de Kleiweg voornamelijk uien en
winterpenen.”
Bennie vertelt enthousiast verder en we vernemen dat de Gebroeders Scholtens op 400 hectare land
pootaardappelen, consumptieaardappelen, suikerbieten, tarwe, witlof, uien en winterwortelen
verbouwen en oogsten.
Het bedrijf heeft 5 personeelsleden aan het werk en een aantal van hen zijn als scholier bij het
bedrijf Scholtens begonnen en er nog steeds werkzaam. De administratieve werkzaamheden beheert
Bennie zelf en zorgt er volgens zijn zeggen ook voor dat alles binnen het bedrijf goed verloopt.
Over zijn hobby’s vertelt Bennie dat hij ‘voor de ontspanning’ voorzitter bij voetbalclub Tonego is;
zelf voetbalt hij al een aantal jaar niet meer.
Wel zit hij met een man of 12 bij fietsclub
“OFC de Smulpapen”. Met deze groep mannen
zit hij vaak op zondag op de fiets: in de zomer
fietsen ze 2 x per week zo een 80km á 100km.
In de winter fietsen ze, omdat het dan vroeger
donker is, vaak in de ochtend of middag zo een
50 tot60 km. Ze fietsen geen vaste route, maar
er wordt wel iedere keer een route uitgestippeld.

Terwijl Bennie ons vertelt van zijn activiteiten bij Vondel en ons wil uitleggen waarom hij volgend
jaar niet actief deel zal nemen aan het toneelstuk horen we buiten gerommel en lawaai. Als Bennie
een kijkje gaat nemen en ons roept te komen kijken, zien we Sinterklaas op het erf.
Wij vragen Sinterklaas of hij misschien ook door ons geïnterviewd wil worden en zijn blij verrast
als hij daarin toestemt, al mag het niet te lang duren, want hij heeft nog meer te doen !
Terwijl de Pieten verder op de daken gaan met het luisteren of er wel zoete kinderen in Luttelgeest
zijn, krijgt Sinterklaas van Bennie een glaasje limonade met een rietje en stellen wij onze vragen.

Sinterklaas hoe vaak komt u al aan in Luttlegeest ?
We zien dat Sinterklaas goed moet na denken over deze vraag. Hij vertelt dat hij al heel wat jaren
Luttelgeest aan doet met zijn Pieten en dat hij ook de 2 scholen in Luttelgeest elk jaar bezoekt. Hij
vindt zijn intocht altijd erg gezellig en het is fijn te zien dat er zoveel kinderen, soms wel heel
zenuwachtig, op hem staan te wachten om hem te verwelkomen.

Is uw aankomst altijd op het plein geweest ?
Nee niet altijd zegt Sinterklaas. Vroeger kwam ik per boot bij de Kade
aan; maar dat is nu niet meer mogelijk door de huizen en de
gebouwen. Ik vind het daar eigenlijk ook te gevaarlijk hoor, laat
Sinterklaas ons weten.
Sinterklaas vertelt dat hij de laatste jaren op het Plein aankomt en dat
vindt hij wel zo veilig.
Ook is hij wel op het paard naar Luttelgeest gekomen en dat was toch
wel heel erg spannend met alle blije kinderen en het paard; het is
allemaal goed gegaan,

Wat is uw mooiste herinnering aan uw aankomst ?
Ja, de leukste herinnering! Ach dat zijn er zoveel! Maar als ik er dan één moet noemen, dan is dat
die keer dat er 2 Pieten in de kerktoren zaten. De kinderen waren super enthousiast, dat ze de Pieten
in de kerktoren zagen. Ja dat was een leuke herinnering.

Sinterklaas wat betekenen de zwarte pieten voor u ?
De Pieten betekenen alles voor mij; ze zijn druk in de weer met de kinderen en zorgen dat alles
goed verloopt. Elk jaar neem ik de Hoofd Piet mee en nog 2 of 3 andere pieten. Soms dezelfde als
vorig jaar; maar soms ook een nieuwe Piet.

Sinterklaas als u mocht kiezen hoe zou u het liefst nog eens aankomen in Luttelgeest ?
Sinterklaas vertelt dat hij graag op zijn paard zou willen aankomen, maar dat hij dat ook wel een
beetje eng vind met zoveel kleine kinderen er om heen.
Dan deelt Sinterklaas ons mee dat hij met zijn Pieten weer aan het werk moet. We lopen met hem
mee naar buiten en samen met Bennie zwaaien we Sinterklaas en zijn Pieten uit.
Nadat we met Bennie nog even napraten over deze onverwachte onderbreking van het interview
nemen we uiteindelijk ook van hem afscheid en bedanken hem voor zijn tijd en gastvrijheid.

