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DOOR WEER EN WIND

1

Met een voortdurende westelijke stroming 
wordt het zeer waarschijnlijk één van de 
warmste winters in Nederland sinds het 
begin van de jaarlijkse waarnemingen. 
Volgens de koudegetallen-berekening van 
Hellmann hebben “we” tot nu toe 0,1 punt 
gescoord en staan daarmee voorlopig op 
de 119de plek van de 120 plaatsen in de 
ranglijst. Alleen 2014 was warmer. Dat jaar 
scoorde 0,0 punt. Niets dus en minder kan 
niet. Ter vergelijking, de winter van 1963 
(met de meest beruchte Elfstedentocht 
allertijden) scoorde 337,2 punten en 
bekleedt de 2de plaats op de ranglijst. Aan 
u de vraag welk jaar op de 1ste plaats staat.

Er is iemand met gevoel voor humor die 
(bijna) dagelijks een twitterbericht de 
wereld in stuurt met het antwoord op de 
vraag der vragen “Giet it al oan?”. Uiteraard 
is deze persoon maar 1 volgend, terwijl 
5.842 volgers voorlopig altijd hetzelfde 
bericht “Nee” krijgen.



 
Diezelfde westelijke stroming met wind 
en regen heeft er wel voor gezorgd dat 
de beken en sloten weer water bevatten 
en het grondwaterpeil stijgt. Helaas gooit 
alle neerslag wel roet in het eten voor wat 
betreft mijn voornemen om dagelijks naar 
het werk in Varsseveld te fietsen. Ik was 
goed bezig, echter de laatste tijd zit de klad 
er flink in. Met de fiets ten opzichte van de 
auto heb ik maar 9 minuten meer reistijd. 
Dat scheelt dus precies 1 keer “snoozen” 
op de wekker en met het getik op mijn 
slaapkamerraampje is de geest gewillig en 
het vlees zwak.

Tussen alle depressies en bewolking door 
was het gelukkig 1 avond onbewolkt. Laat 
dat nu “toevallig” net de avond zijn waarop 
Stichting Fratsen een vollemaanwandeling 
organiseerde. Als één van de laatst 
vertrekkende deelnemers heb ik in alle 
rust kunnen en mogen genieten van 
een helder schijnende volle maan. Een 
stevige wandeling in het “donker” zonder 
zaklantaarn over onze kerkepaden en stille 
landwegen. Een zéér geslaagde Frats.

Diezelfde (zuid)westelijk wind ontaardt 
soms in een storm en dan worden we weer 
getrakteerd op een weerwaarschuwings-
code. De huidige mens heeft de sterke nei-
ging om alles in de hand te willen hebben 
en onder controle te houden. Helaas is dat 
met natuurgeweld meestal lastig en vaak 
onmogelijk. Een gewaarschuwd mens geldt 
voor 2 en om aansprakelijkheids- en verze-
keringstechnische redenen neemt de KNMI 
blijkbaar geen enkel risico.

Bij een gemiddelde windsnelheid boven de 
117 kilometer per uur hebben we het hier 
over een orkaan (windkracht 12). Windvlagen 

zijn uitschieters bij een gemiddelde 
windsnelheid en de hoogste waarde ooit in 
Nederland gemeten bedraagt 202 km/uur 
(in 1948 op Vlieland). Over het wereldrecord 
bestaat op internet onduidelijkheid, maar 
waarschijnlijk is dat 407 km/uur (in 1996 in 
Australië tijdens cycloon Olivia). Ik weet niet 
welke weercodekleur daar is afgegeven, of 
iemand aansprakelijk is gesteld en of de 
verzekering alle schade heeft vergoed.

Op 9 februari jongsleden is het jaarlijks te-
rugkerend evenement “Nederlands Kampi-
oenschap Tegenwindfietsen” halverwege 
gestaakt. Drie maal raden wat de reden 
was.

Huub Wopereis.
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Heb jij zin om in de zomermaanden te komen tennissen? 
Wij bieden je aan voor EUR 20,00 (i.p.v. EUR 30,00): 
 5 tennislessen 
 zomermaanden (mei, juni, juli, augustus) vrij toegang tot de tennisbanen tot 19.00 uur 
 Gezellige afsluitende middag/avond 
Tennislessen zullen plaatsvinden op donderdagmiddag/avond, vanaf april/mei 

MELD JE NU AAN! 
Aanmelden kan tot 1 april 2020   
per mail: info@ztv-zieuwent.nl 

Vragen?: 06-436 14 696 (Lianne Krabbenborg) 
 

JEUGD ZOMER TENNIS 
DIT JAAR ÉÉNMALIG EXTRA VOORDELIG 

FEESTCOMMIS-
SIE ZIEUWENT
I.v.m. het 75 jarig bestaan van de 
feestcommissie, november 2020, is 
een idee ontstaan om een vlag te la-
ten ontwerpen.

Wij van het bestuur denken dat daar 
veel mensen, creatiever in zijn dan wij-
zelf. Graag willen jullie allemaal uitno-
digen om je ideeën los te laten op een 
mooi ontwerp.

Dit zien we dan ook tegemoet voor 1 
april 2020. Wij hebben hier als feest-
commissie, behalve de eer, ook nog 
een leuk prijsje aan verbonden.
Mensen met ideeën of vragen kunnen 
zich melden via info@fczieuwent.nl.

Feestcommissie Zieuwent.



verbroedering, liefde en genieten van het 
leven. (Wel cru dat Amerika ondertussen 
een allesverwoestende oorlog uitvocht 
tegen het communisme in Vietnam, met 
miljoenen slachtoffers en dramatische 
aantasting van het leven tot gevolg)
Semper Avanti, steeds voorwaarts. Een 
bijzondere naam voor een toneelvereniging.

Vanavond ga ik kijken naar een voorstelling 
van Semper Avanti. En ik heb er zin in. 
Natuurlijk vind ik het altijd leuk om te kijken 
naar mensen die op amateurbasis hun best 
doen in sport en cultuur, maar probleem 
is wel dat een gevoel van verzadiging 
op de loer ligt. Iedereen heeft dat bij z’n 
eigen dingetjes, ik heb dat bij toneel. Ik 
zou zelf nooit naar een klucht gaan kijken 
buiten Zieuwent, maar in Zieuwent kan ik 
niet anders als ik naar toneel wil kijken. 
Omdat bekenden van me meedoen, maakt 
het zelfs een klucht  leuker om naar te 
kijken, zeker als mijn eigen zoon gek is op 
toneelspelen en zijn acteerprestatie in het 
parochiehuis laat zien.

Maar dit jaar ga ik wel extra gemotiveerd. 
Omdat ik de derde voorstelling ga 
bezoeken, krijg ik al reacties te horen op 
de eerste twee voorstellingen. En deze zijn 
erg lovend. Het toneelstuk is goed gekozen 
en ook krijgen we lovende kritieken op de 
prestaties van Jasper. Dus afgelopen week 
zijn we dan ook behoorlijk nieuwsgierig 
geworden en popelen om het stuk te zien.

De zaal zit vol en het is al lekker warm. Iets 
te warm, wat mij betreft. Jasper en Marja 
komen in hun rol van verpleegkundigen 
alvast de zaal in, om mensen in de goede 
denkrichting te krijgen. Hartslagen worden 
gemeten, temperaturen opgenomen, 
sommige mensen krijgen een TenaLady 
“voor als het straks nodig is”. De eerste 
hilariteit is een feit. Het stuk begint 

na een korte inleiding. Het podium is 
overzichtelijk en het hele stuk hetzelfde. 
Karakters worden één voor één ten tonele 
gebracht en langzaam maar zeker wordt 
een aankomend probleem (absoluut 
noodzakelijk voor een blijspel als deze) 
helderder. Het ziekenhuis waar we ons 
in bevinden neemt het niet zo nauw met 
de regels. En natuurlijk komen bijzondere 

Bij een vereniging met de naam ‘steeds 
voorwaarts’, zou je kunnen denken 
aan een gemotoriseerde club. Mensen 
met skelters, auto’s of motoren die de 
grenzen opzoeken van het apparaat en de 
individu om zo snel mogelijk een afstand 
te overbruggen. Misschien denk ik er 
mogelijk het eerst aan omdat ik hou van 
alle vormen van snelheidswedstrijden. 
Niet alleen op een circuit (al heb ik 
natuurlijk net als velen enorm zin in de 
Grand Prix of the Netherlands met Max 
in een kansrijke auto), maar ook op een 
fiets of atletiekbaan. Misschien is het wel 
de allereerste vorm van sport geweest; 
“wie het eerst bij die boom is, klaar af”, 
een mogelijk spel van kinderen of zelfs 
volwassenen in de prehistorie.

De naam Semper Avanti (steeds 
voorwaarts) zou door velen voorspeld 
kunnen worden als naam voor de 
plaatselijke fietsvereniging. In Zieuwent 

heet deze echter Toerclub Velocé, 
schijnbaar een op vele landen gerichte 
vereniging gelet op het Nederlandse 
woord TOER, het Engelse CLUB en het 
Franse Velocé.

Nee, in Zieuwent heet de plaatselijk 
toneelvereniging zo. Grote vraag is 
natuurlijk, waarom? Op welke voortgang 
doelden de oprichters van deze 
toneelvereniging toen zij met deze naam 
kwamen in 1957? Was het bedoeld als 
een voorbode van de maatschappelijke 
ontwikkelingen die we zo goed kennen van 
de jaren zestig? Jonge mensen die zich 
begonnen te bevrijden van het juk van de 
depressie voor, de onderdrukking tijdens en 
het deprimerende verlies van ons aanzien 
in de wereld na de tweede wereldoorlog? 
Het zou mij niet verbazen. Sociale wetten 
veranderden de sombere toekomst die 
men gewend was en een nieuwe levensstijl 
kwam van over de Atlantische oceaan uit 
Amerika overgewaaid. Eentje die ging over 

STEEDS 
VOORWAARTS
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karakters met bijzondere incidenten samen 
met een (on)aangekondigd bezoek van 
inspectie. Het hele stuk is erg vermakelijk. 
De situatie van een ziekenhuis maakt het 
inleven in de verwikkelingen gemakkelijk. 
De karakters van de patiënten zijn 
sterk bij elkaar geschreven en ook zeer 
goed vertolkt. Ook blikvangers zijn de 
personeelsleden, het hoofd van de afdeling 
die drukker is met de prachtige dokter dan 
met de kwaliteit van het ziekenhuis. De 
stagiaire die gedreven is en niets van de 
charmes van de arts moet weten. En de 
nichterige verpleger die regels en hygiëne 
aan zijn laars lapt en drukker is met roddel 
en andere bijzaken.

Het tempo is ook heel erg goed. Het loopt 
als een trein. Voor we het weten zitten we 
al weer met een pauze.

Wat betreft de acteurs. Allen op het podium 
past hun rol als gegoten. Opvallend ook 

hoe de jongste spelers, Anne, Floor, Tom, 
Jesse en Jasper zichzelf presenteren. 
Knap hoe zij ondanks hun prille ervaringen 
al zo karakters kunnen neerzetten. Ook 
als trotse vader kijk ik met verbazing naar 
de rol die Jasper vertolkt. Ik denk op dit 
soort momenten wel eens terug aan een 
zaterdag zo’n tien jaar geleden. Ik reed 
toen met Miriam Belterman, ook voor 
de piot, naar een wedstrijd van de toen 
14-jarige Joey. Ik zie nog de trotse blik in 
haar ogen kijkend naar de verrichtingen 
van haar zoon. Zo voel ik me nu ook. In 
Zieuwent is het dan fijn vertoeven. Want 
misschien kunnen we in de achterhoek 
wel eens wat complimenteuzer naar elkaar 
zijn, vanavond voel ik daar niets van. 
Iedereen is laaiend enthousiast en laat dat 
ook aan de individuen goed merken.

Nee, Semper Avanti doet haar naam wel 
eer aan. Er is echt vooruitgang geboekt. 
Misschien wel zo veel dat ze ook de 
volgende stap eens kunnen zetten. (Hier 
komt de knuppel in het hoenderhok) Zou 
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er misschien, naast het blijspel, dus niet in 
plaats daarvan, dus het mag best blijven, 
ook ruimte zijn voor een ander soort 
toneelstuk? Iets waarbij de acteurs zichzelf 
ook eens op een ander vlak uitdagen. Ik 
weet dat het vloeken is in de kerk, maar 
in het najaar iets als ‘de vloer op’ of iets 
van een dramastuk, daar zou ik wel warm 
voor lopen.

Ach, mensen van ‘Steeds Voorwaarts’, zie 
maar. Als jullie het niveau van afgelopen 
jaren blijven halen, ben ik Semper weer 
van de partij. Bedankt voor jullie inzet.

Mark.
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75 JAAR Zieuwent IN VRIJHEID : 1945-2020
Op paaszaterdag, 31 maart 1945, is Zieu-
went door Canadese en Poolse troepen 
bevrijd van de Duitse bezetter. Dit willen 
we vieren op zondagavond 3 mei met het 
concert “75 jaar Vrijheid” en op dinsdag-
morgen 5 mei met een Bevrijdingsloop 
en aansluitend een Bevrijdingsontbijt. Op 
dinsdag 5 mei wapperen de vlaggen van 
Canada, Polen, USA, Groot Brittannië en 
Nederland op het kerkplein!

CONCERT “75 JAAR VRIJHEID” OP  
3 MEI 2020 
Op zondagavond 3 mei organiseert de 
Oudheidkundige Vereniging Zuwent het 
concert “75 jaar Vrijheid” m.m.v. het Ulfts 
Mannenkoor in de St. Werenfriduskerk 
te Zieuwent. Het concert wordt geopend 
door burgemeester van Oost Gelre An-
nette Bronsvoort en duurt van 19.30 uur 
tot 21.30 uur. In de pauze wordt de aan-
wezigen een kop koffie/thee aangeboden.

Het Ulfts Mannenkoor was onderdeel van 
het Achterhoeks Mannenkoor, dat zo’n 
grote indruk maakte bij de herdenking 
van Operatie Market Garden in Renkum 
vorig jaar maart. Er werden toen voor 
de gelegenheid toepasselijke liederen 
gezongen als “We will remember them”. 
Dergelijke liederen zullen ook op het con-
cert van 3 mei te horen zijn.

Voorafgaand aan het concert en in de 
pauze vertellen mensen uit Zieuwent 
die de oorlog meegemaakt hebben en 
leerlingen van de basisschool verhalen 
over de bezetting en bevrijding. Op deze 
manier proberen we het begrip “vrij-
heid” door te geven aan de kinderen van 
nu, de volwassenen van de toekomst.  
Het concert wordt mede mogelijk ge-

maakt door Bedrijvenbundeling Zieuwent 
en beheercommissie St. Werenfridus, 
waarvoor onze hartelijke dank!

Kaarten in de voorverkoop: � 6,00 bij 
SPAR en Het Witte Paard te Zieuwent en 
bij meneer Kees te Lichtenvoorde. Aan 
de kassa in de kerk: � 8,00.
Na het concert kan er nagepraat worden 
in Het Witte Paard te Zieuwent.

BEVRIJDINGSVUURESTAFETTE 5 MEI 
De estafette vanuit Wageningen naar Oost 
Gelre symboliseert de bevrijding van Ne-
derland en vormt een belangrijke over-
gang van het herdenken op 4 mei naar 
het vieren van de vrijheid op 5 mei. De 
aankomst van het Bevrijdingsvuur in Oost 
Gelre luidt op een bijzondere wijze de lo-
kale activiteiten in. Het vuur zal rond 9 uur 
aankomen bij Den Diek te Lichtenvoorde. 
Daar zullen leerlingen van de basisschool 
van Zieuwent het vuur in ontvangst nemen 
en naar Zieuwent brengen. Als de leerlin-
gen tegen 9.45 uur bij de dorpskern aan-
komen, worden ze er verwelkomd door 
Schutterij en Harmonie. Begeleid door 
legervoertuigen gaat de tocht naar het 
gedenkpark voor de kerk, waar het bevrij-
dingsvuur wordt aangestoken. 

VRIJHEIDSMAALTIJD 5 MEI 2020 OP 
HET KERKPLEIN IN ZIEUWENT
De vrijheidsmaaltijd op het kerkplein zal 
om 10.30 uur door wethouder Jos Hoen-
derboom worden afgetrapt met een toast 
op de vrijheid. Deze vrijheidsmaaltijd ver-
bindt de deelnemers tijdens de ontmoe-
ting aan tafel. Inwoners kunnen samen 

praten over historische en maatschap-
pelijke thema’s als vrijheid en onvrijheid. 
Mensen die de oorlog meegemaakt zullen 
aan verschillende tafels zitten en vertellen 
over hun belevenissen uit die tijd. Dit ont-
bijt duurt tot ca. 12.00 uur. Maaltijdkaarten 
zijn à � 2,50 p.p. te koop bij de SPAR.

Organisatie: 
Oudheidkundige Vereniging Zuwent

Beheercommissie St. Werenfriduskerk 
Zieuwent

Feestcommissie Zieuwent

   

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit

Vr. 6 mrt 19.30 uur Kaartavond alle buurten in zaal Cafreek.

Zo. 8 mrt 14.00 uur RKZVC 1 – IFC 1 (speelronde 21).

Ma. 9 mrt 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 11 mrt 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland. : Klaverjassen : HWP.

Vr. 13 mrt 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek” :

   Kruisjassen in zaal Cafreek.

Zo. 15 mrt 14.00 uur AWC 1 – RKZVC 1 (speelronde 22).

Ma. 16 mrt 20.00 uur Jaarvergadering van Feestcomm. en Zieuwents Belang.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

Datum : wedstrijd : uitslag 15-02-2020 : TOHP – DIOS : 2-0
WEDSTRIJDVERLOOP:  We speelden tijdens de wedstrijd netjes 3 keer over met 

elkaar. De bovenhandse opslag ging goed en we maakten 
ballen af met een smash.

MOOISTE MOMENT:  We speelden het toernooi in Zieuwent dus we hadden 
veel publiek. Dit was erg leuk!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Demi.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-02-2020 : Sparta – TOHP : 0-2
WEDSTRIJDVERLOOP:  We hebben veel ballen in de hoeken gespeeld en ook het 

blokken ging goed.
MOOISTE MOMENT:  Lott speelde de bal heel hard achterin de hoek, waardoor 

de tegenstander er niet meer bij kon. Puntje! 
Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Lott.

VOLLEYBAL : TOHP 

8



11

OPENING NIEUWE FIETSROUTE IN ZIEUWENT OP ZATERDAG 25 APRIL 2020!

DE KERKEN-, KAPELLETJES- EN KRUISENROUTE
Zieuwent barst van de activiteiten. Op za-
terdagmiddag 25 april 2020 wordt er een 
nieuwe fietsroute in en om ons mooie 
dorp feestelijk geopend. De naam van 
de route is: Kerken-, Kapelletjes- en Krui-
senroute. Aanleiding voor het maken van 
deze fietsroute is een gift van de familie 
Doppen: een gietijzeren Mariabeeld. Mis-
schien heeft u erover gelezen in het Lud-
gerblad.

Jaren geleden, bij sloop van het jongen-
sinternaat te Harreveld, mocht vader 
Henk Doppen, dit Mariabeeld dat daar 
in de tuin stond, meenemen. Het beeld 
kwam in de tuin van het gezin Doppen 
te staan aan de Pastor Zanderinkstraat. 
Later, toen vader en moeder Doppen ver-
huisden naar de Steege, verhuisde het 
Mariabeeld mee.

Nu vader en moeder Doppen overleden 
zijn, vroegen de kinderen zich af waar 
het Mariabeeld het best tot haar recht 
zou komen. Gedacht werd aan de kerk 
en zo namen de kinderen contact op met 
de beheercommissie St. Werenfridus. Er 
werd al gauw een plekje gevonden voor 
het Mariabeeld in het Hof van Lof in de 
pastorietuin. Momenteel wordt het beeld 
gerestaureerd.

N.a.v. de gift van het Mariabeeld ont-
stond bij de beheercommissie het idee 
hier iets mee te doen, bijvoorbeeld een 
fietsroute maken langs allerlei beelden, 
kerken, kapelletjes en kruisen die in en 
rond Zieuwent staan. De beheercommis-
sie St. Werenfridus nam contact op met 
de Oudheidkundige Vereniging Zuwent 
en Achterhoek Toerisme en samen heb-

ben deze partijen een jaar lang overlegd 
met als resultaat dat nu gezegd kan wor-
den dat er een mooie fietsroute van on-
geveer 24 km. bij is gekomen!

De opening zal verricht worden op zater-
dag 25 april om 13.00 uur in de St. We-
renfriduskerk. Het koor van de kerk zet 
het geheel luister bij met toepasselijke 
liederen, begeleid door orgelspel van Jan 
de Leeuw. Kortom: dit wordt een feeste-
lijke gebeurtenis! 

Er zijn mensen die een speciale uitno-
diging krijgen voor deze opening, zoals 
bijvoorbeeld de familie Doppen.  Maar 
daarnaast is de opening uiteraard ook 
bedoeld voor alle belangstellenden in 
ons dorp en omgeving!

Kortom: heeft u zaterdag 25 april tijd en 
bent u nieuwsgierig geworden naar het 
gerestaureerde Mariabeeld en naar de 
Kerken-, Kapelletjes- en Kruisenroute? 
Kom dan vooral ook naar de opening van 
deze route.

Datum, tijd en locatie van de opening zijn:
ZATERDAG 25 APRIL 2020, VANAF 12.30 
UUR (INLOOP) TOT 14.30 UUR IN DE St. 
WERENFRIDUSKERK.

Oudheidkundige Vereniging Zuwent
Beheercommissie St. Werenfriduskerk 

Zieuwent

   

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

Vr. 20 mrt 09:15 uur Welkom in de Waareise. Bezoek voedselbank    

   Lichtenvoorde (opgave gewenst).

Zo. 22 mrt 14.00 uur RKZVC 1 – Halsteren 1 (speelronde 23).

Vr. 27 mrt 19.30 uur “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Vr. 27 mrt 21.00 uur De Witte Paarty : Millennium Showband : HWP.

Zo. 29 mrt 14.00 uur EHC/Heuts 1 – RKZVC 1 (speelronde 18).

Do. 2 april 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 3 april 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek” :

   Kruisjassen in zaal Cafreek.

Zo. 5 april 14.00 uur RKSV Minor 1 – RKZVC 1 (speelronde 24).

Ma. 6 april 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP 

Wo. 8 april 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland. : Klaverjassen : HWP.

Vr. 10 april 19.30 uur Paaspop Klassiek : Matthäus Passion.

Za. 11 april 14.00 uur RKZVC 1 – UDI’19 1 (Speelronde 25).

Za. 11 april 20.00 uur PaasPop Zieuwent.

Zo. 12 april 18.00 uur PaasPop Zieuwent.

Vr. 17 april 09.30 uur Welkom in de Waareise. Spelletjesochtend.

Zo. 19 april 14.00 uur OJC Rosmalen 1 – RKZVC 1 (Speelronde 26).

Ma. 20 april 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Vr. 24 april 19.30 uur “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Za. 25 april 12.30 uur Opening “Kerken-, Kapelletjes- en Kruisenroute.

Zo. 3 mei 08.00 uur Stichting Fratsen : Dwars deur Sowent : HWP.

Zo. 3 mei 19.30 uur Concert “75 jaar Vrijheid” : St. Werenfriduskerk.

Di. 5 mei 09.00 uur Bevrijdingsvuurestafette.

Di. 5 mei 10.30 uur Vrijheidsmaaltijd op het kerkplein.

Vr. 3 juli 14.30 uur Stichting Fratsen : Modderdag.

Zo. 6 sep. 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival.
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ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON

Bedrijvenbundeling Zieuwent Angela Krabbenborg Koolsweg 2 7136 JG Zieuwent 06-22834920 PIOT Huub Wopereis Harreveldseweg 21 7136 LW Zieuwent 06-12844614

Biljartver. 't Kevelder Willy Eekelder Ruusloseweg 18 A 7136 MD Zieuwent 351664 PSV In den Bosch I. Hendriks Misterstraat 58 7126 CE Bredevoort 0543-452351

Bridgeclub Zieuwent (B.C.Z.) Gerry Koppenens Rode v. Heeckerenstr. 22 7131 ER Lichtenvoorde 06-17328049 R.K.Z.V.C. Dick Schieven A. Mollemanhof 34 7136 MS Zieuwent 06-27083077

Buurtver. Ruurloseweg Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029 Spirit '90 (Gymvereniging) Jacquelien Wopereis Kard. de Jongstraat 35 7131 XS Lichtenvoorde 377457

Buurtver. Sprenkelderhook Wendy Waalderbos Anton Mollemanhof 67 7136 MR Zieuwent 466987 Stg. Paardrijden Gehandicapten Marietje Nijrolder Wilgendijk 4 7136 JJ Zieuwent 06-20107523

Buurtver. 't Hoenderboom Norie Klein Goldewijk Dorpsstraat 10 7136 LK Zieuwent 06-23653184 Stichting Fratsen Liran Bokkers De Steege 95 7136 MN Zieuwent 06-27277876

Buurtver. 't Kevelder Peter Groot Zevert De Steege 36 7136 MP Zieuwent 06-20599439 Stichting Helpende Hand Mevr. J. Bekken Werenfriedstraat 9 7136 ZG Zieuwent 351461

Buurtver. Zegendijk Frank Hummelink Dorpsstraat 64 7136 LN Zieuwent 352186 Stichting Jeugdraad Andre te Molder De Steege 8 7136 MP Zieuwent 351429

Dames gym R. Spexgoor Reindersweg 7 7136 KE Zieuwent 351481 Stichting Jeugdwerk Zieuwent Benno Hulzink De Haare 7 7136 MH Zieuwent 351457

E.H.B.O. Rianne IJzereef Ruurloseweg 17 A 7136 MC Zieuwent 352163 Stichting Kerkepaden G. Molleman Dorpsstraat 32 7136 LM Zieuwent 351598

Feestcommissie Laurens Onstenk Hemmeledijk 4 7137 RB Lievelde 06-22960979 Stichting Kleintje Koepel Hanneke Kolkman Wilgendijk 12 7136 JJ Zieuwent 351558

Gymclub dames R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136 LC Zieuwent 351532 Stichting PaasPop Iris Weelink Schoppenweg 8 A 7136 KH Zieuwent 06-25568117

Handbalver. Pacelli Annette Vosters Boersweg 12 7136 KK Zieuwent 487783 Stichting Paasvuur Michiel Verhoeven Rouwhorsterdijk 16 7136 KW Zieuwent 06-45168391

Harmonie Zieuwent Sjaak Kolkman Dorpsstraat 51 7136 LG Zieuwent 06-37330908 Stichting Speelvoorziening Nanda Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301

Jong Nederland ('t Gilde) Frank Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301 Stichting Website Zieuwent René Spekschoor Doorndijk 3 7136 KG Zieuwent 352363

K.B.O. Afd. Zieuwent Henri Krabbenborg Ruurloseweg 8 A 7136 MD Zieuwent 351912 Stg. Welkom in de Waareise Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 0573-491330

Karateclub MU CHIN Alwin Ikink Kerkhoflaan 26 7131 TD Lichtenvoorde 370794 Stichting Zieuwent Live! Stef Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 377223

Klootschietver. De Hemmele Sabine Spil Tongerlosestraat 14 7131 EW Lichtenvoorde ………. Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970

Koor "De Medeklinkers" Henriëtte Hulshof Zieuwentseweg 53 7136 LA Zieuwent 351890 Schutterij St. Sebastiaan Nienke Krabbenborg Vosdijk 19/A 7134 RD Vragender 06-18721065

Koor "NOIR" Elise Roelofsen Brandersdijk 10 A 7136 KV Zieuwent 351416 Tennisvereniging ZTV Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029

L.T.O. Noord afd. Oost Gelre Erica Lensink Lieversdijk 4 7121 KT Aalten 06-46774121 Toneelver. Semper Avanti Marja Fuchs Zegendijk 10 7136 LS Zieuwent 06-42055290

Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951 Tourclub Velocé Rita Arink Lichtenvoordseweg 83 A 7141 DW Groenlo 06-20418707

Lourdeswerk (N.B.V.) Pastoraatgroep Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Volleybalvereniging TOHP Henk Krabbenborg A. Mollemanhof 38 7136 MS Zieuwent 351875

Ouderraad Basisschool Heidi Klein Holkenborg Maatweg 4 7136 KP Zieuwent 352589 Vrouwen Vereniging Zieuwent Christa Mentink Dorpsstraat 15 7136 LE Zieuwent 06-12944488

Oudheidkundige Ver. "Zuwent" Cecile Hulshof Zieuwentseweg 46 A 7136 LC Zieuwent 06-27476204 Zaalvoetbal Z.V.Z. Gerdo ten Barge Engelse Schans 14 7137 SE Lievelde 06-12824537

Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Zangkoor R.K. Erna Karnebeek Verdelingsweg 3 7263 SR Mariënvelde 06-38574224

PCI Caritas locatie Zieuwent Leo Nijenhuis De Haare 11 7136 MH Zieuwent 351846 Zieuwents Belang Mieke Stortelder Zegendijk 12 7136 LS Zieuwent 06-42162086

Perfect Running Lisa te Molder Dorpsstraat 20 A 7136 LL Zieuwent 06-20744965 Zonnebloem De Angela Bokkers De Steege 95 7136 MN Zieuwent 06-20765516

Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 8 7131 BJ Lichtenvoorde 487150 Zonnig Zieuwent Ruud Krabbenborg p.a. Boekelderweg 3 7136 KL Zieuwent 06-20521539

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (23 februari 2020)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl
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Het emailadres piot@hetnet.nl 
voor het aanleveren van kopie is 
vervallen. U dient uw bijdragen in te 
sturen naar het volgende emailadres:  
h.wopereis@chello.nl 

De redactie
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7. Mooiste film:
  P: New Kids Turbo, een geweldige 

jeugdherinnering. 
 A: Inception van Christopher Nolan.

8. Beste Nederlandstalig lied:
 P: Cocktail trio - Suderans
  A: René Schuurmans - Laat de zon in 

je hart!

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  P: Een timmertafel, zeker nu ik leer 

voor timmerman.
  A: Om iets daarvoor te kiezen is erg 

lastig, het zijn vooral de mensen om 
mij heen die het mooi maken.

10. Grootste miskoop: 
  P: Dat zijn er heel veel. Als ik iets leuk 

vind koop ik het, ook al heb ik het niet 
nodig.

  A: Ik kan eigenlijk niet zo iets beden-
ken, zal waarschijnlijk iets van een kle-
dingstuk o.i.d. zijn.

11. Omscholen tot: 
  P: Loonwerker, dat lijkt me gewoon 

bruut.
 A: Straaljagerpiloot.

12. Tent opzetten in: 
   P: In Lichtenvoorde op de Zwarte 

Cross. Voor de rest slaap ik nooit in 
een tent.

   A: Als ik er één moet kiezen wordt het 
Spitsbergen. Het zien van het noor-
derlicht is iets dat ik erg graag een 
keer in mijn leven wil meemaken.

13. Hekel aan mensen die: 
   P: Alles te serieus nemen en denken 

dat ze overal verstand van hebben.
  A: Het te hoog in de bol hebben.

14. Uit bed te halen voor: 
   P: Ik ben nergens voor uit mijn bed te 

halen.
   A: Een goed verhaal, vaak ontstaan de 

leukste verhalen in de latere uurtjes.

15. Welke droom is wederkerend: 
   P: Dat is alles kan doen wat ik graag 

zou willen.
   A: De positie als vaste vlaggenist bij 

het 4e.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang: 

   P: Toen ik laatst bijna met de auto uit 
de bocht vloog.

   A: Dat was op vakantie met de kame-
raden in Praag. Na een avondje stap-
pen stonden we midden in de nacht 
op de tram te wachten, waarna er een 
auto met volle vaart aan kwam rijden 
en recht voor onze neus stopte. 2 
Mannen stapten uit en liepen op ons 
af, gelukkig bleken dit vuilnismannen 
te zijn die een prullenbakje kwamen 
legen.

17.  Wat denk je als je in de spiegel kijkt: 
  P: Tjah...
  A: "Tevreden mannetje".

18. Wie zou je nog willen ontmoeten: 
   P: Mijn oom Rolf Spekschoor, omdat 

ik goed met hem kon en hij op een 
veel te jonge leeftijd vertrokken is.

   A: Dan zou ik kiezen voor Elon Musk. 
Inspirerend om te zien wat hij heeft 
opgezet en hoe hij de daad bij het 
woord voegt. Volgens mij kun je erg 
veel van die man leren.

PROFIELSCHETS
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DE NIEUWE HOOGHEDEN VAN 
DE EUMKE
In deze editie van de PIOT staat (alweer) 
het 9e prinsenpaar van CV de Eumkes, 
Prins Wout Spekschoor (Bongard) 
en Adjudant Marn Klein Holkenborg 
(Ennekes). Beide heren staan aan het 
begin van hun regeringsjaar over het 
Zieuwentse dorp en hebben er veel zin 
in. 
Vandaar dat ze in de profielschets 
staan. Wout leert voor timmerman 
en Marn volgt de opleiding 
Werktuigbouwkunde aan de TU 
in Delft. Ik hoop jullie met deze 
profielschets wat meer (achtergrond)
informatie te geven over deze twee 
geweldenaren. 

1.  Meest favoriete sport:
 P: Voetbal.
   A: Dat is toch wel het Engelse Bowls, 
 gegarandeerd spanning en sensatie!

2. Minst favoriete sport:
 P: Wielrennen.
 A: Korfbal.

3. Mooiste sportherinnering: 
 P: Alle teamfeesten.
  A: Mijn mooiste sportherinnering is 

zonder twijfel mijn eerste goal bij het 
4e (Söwent Seubn) uit tegen de bi-
zons. Ondanks dat de wedstrijd zowel 
letterlijk als figuurlijk was gespeeld 
kregen we, na wat onderhandelingen 
met de mannen uit Beltrum, nog een 
laatste vrije trap en wonder boven 
wonder vloog deze in het net. 

4. Favoriete sportman/vrouw: 
  P: Heb ik niet maar kan wel goed kij-

ken naar alle sporten met vrouwen er 
in.

  A: Echte vedettes zoals Dennis Berg-
kamp, Virgil van Dijk en Bart Kolkman.

5. Lekkerste eten: 
 P: Biefstuk of McDonalds.
  A: Moeilijke vraag, er zijn heel veel ge-

rechten waar ik erg van hou. Van andij-
viestamppot tot een goed stuk vlees. 
Met een broodje pindakaas kun je me 
ook al erg gelukkig maken.

6. Beste boek/schrijver:
 P: Donald Duck - Carl Barks
 A: Sapiëns - Yuval Noah Harari.

Marn Klein Holkenborg

Wout Spekschoor
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19.  Als je één uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:

   P: Tv kijken of even koffie drinken 
met vrienden/familie.

   A: Dat verschilt heel erg, bijvoor-
beeld bezig met een klusprojectje 
voor in m’n studentenhuis of he-
lemaal niks doen en luieren op de 
bank, daar ben ik ook erg goed in.

20.  Wiens Zieuwents huis zou je van 
binnen willen zien en waarom: 

   P: Het huis van de familie Raben, 
omdat ik benieuwt ben hoe het van 
binnen is geworden.

   A: Ik ken ze niet persoonlijk maar 
het huis aan de Zegendijk waar een 
helikopter en een vliegtuig in de tuin 
staat . Als er zulke gave objecten in 
de tuin staan, wie weet wat er dan 
allemaal binnen staat?

21.  Met welke vrijwilliger zou je wel 
eens een dagje mee willen lopen: 

   P: Ik zou wel een dag met mijn opa 
mee willen lopen bij de kerkpaden. 
Het lijkt me wel interessant om te 
zien hoe zo'n dag gaat.

   A: Met Jur Eekelder, wie wil dat nou 
niet?

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
   P: De piepjes-test op school. Dan 

moet je rennen tot dat je niet meer 
kunt en dat is nou niet echt mijn fa-
voriete ding.

   A: Een bitterbal, vers uit de frituur, in 
één hap opeten.

23.  Wat staat er bovenaan jouw buc-
ketlist: 

   P: Racen op een circuit lijkt me wel 
een keer leuk om te doen.

   A: Een echte bucketlist heb ik eerlijk 
gezegd niet, ik zie wel wat er op mijn 
pad komt. 

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   P: Lomp, positief, vrolijk, eigenwijs & 

behulpzaam.
   A: Grappig, aardig, stoer, geweldig & 

bescheiden.

Mannen bedankt voor dat jullie tijd. We 
wensen jullie veel plezier in jullie rege-
ringsjaar en hopen dat jullie Zieuwent 
goed zullen vertegenwoordigen. We 
spreken elkaar snel weer. 
Nogmaals dank!

Bob. 
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In de piot van December 2019 heeft 
Zieuwent kennis kunnen maken met 
Renske Faber, de nieuwe voorzitster 
van Zieuwents Belang. Een mooi 
interview waarin Renske o.a. de 
belangrijkste en actuele speerpunten 
van het werk van Zieuwents Belang 
heeft benoemd.

Door de woordkeuze waarmee het stuk 
begint, namelijk “paleisrevolutie” lijkt het 
alsof alleen de voorzitter gewijzigd is. 
Niets is minder waar. Om verschillende, 

ZIEUWENTS BELANG

allen legitieme redenen, heeft er bijna 
een complete bestuurswisseling plaats 
gevonden. Alleen “oude rot in het vak” 
Ruud Hulshof en de “jonkies” Pieter Hol-
kenborg en Dominique Cuppers zijn aan-
gebleven.

Er waren bij de vorige bestuursvergade-
ring dus 5 vacatures in het bestuur. Voor 
een van die vacatures ben ik gevraagd. 
En dan ga je daar eens goed over naden-
ken. Want een bestuursfunctie bekleden 
bij Zieuwents Belang, daar had ik wel een 
bepaald beeld bij:
-  Een regelmatig overleg met het be-

stuur
-  Aanwezig zijn bij diverse bijeenkom-

sten bij de Gemeente
-  Een mening, maar vooral visie, moe-

ten hebben over de leefbaarheid in 
een kleine kern als Zieuwent.

-  Nadenken over problematiek als wo-
ningbouw, algemene veiligheid en het 
in stand houden van voorzieningen.

-  Acties uitzetten en mensen enthousi-
asmeren voor bovengenoemde speer-
punten.

Kan ik dat, wil ik dat en heb ik daar de tijd 
voor? Dat vraag je je dan af, maar eigen-
lijk wist ik het meteen wel: deze uitdaging 
ga ik graag aan. En ik heb er nog geen 
moment spijt van gehad. Kost het tijd? 
Ja, maar zolang het geen energie kost, 
maar energie oplevert, is het goed.

Dit jaar hebben we vooral gebruikt om 
verder te gaan op de, door het vorige be-
stuur, ingeslagen weg. In het kader van 
“wat goed is, hoef je niet te vervangen”. 
Daarnaast heb je tijd nodig om wegwijs 
worden in de gang van zaken bij ge-
meente en je in te lezen in het bestaande 
dorpsplan en de leefbaarheidsvisie van 
de gezamenlijke Dorpsbelangenorgani-

saties in Oost Gelre. En zo langzamer-
hand pakken we nieuwe uitdagingen op 
en proberen we onze eigen route uit te 
zetten.

Op 16 maart doen we verslag van het 
afgelopen jaar in de jaarvergadering. 
We hopen hier weer veel inwoners van 
Zieuwent te zien, die zich ook betrok-
ken voelen bij de leefbaarheid van ons 
mooie dorp. Die jaarvergadering is na-
tuurlijk niet het enige moment om met 
Zieuwents Belang te communiceren. We 
hebben ons voorgenomen via de Piot 
door het jaar heen wat van ons te laten 
horen, door korte berichten zoals deze. 
En mocht je zelf een idee hebben of met 
ons van gedachten willen wisselen: be-
nader ons gerust!

Die jaarvergadering is helaas ook de 
laatste jaarvergadering van Ruud en Do-
minique achter de bestuurstafel. Beide 
kunnen de bestuursfunctie niet meer 
combineren met het werk. Heel jammer, 
maar begrijpelijk. We zijn nog op zoek 
naar vervanging. Dus, wie ziet Zieuwents 
Belang ook als een mooie uitdaging en 
heeft tijd, zin en energie om een bijdrage 
te leveren aan de leefbaarheid van Zieu-
went? Meld je via info@Zieuwentsbelang.
nl en voel je welkom!

Namens Zieuwents Belang: 
Petra Maatkamp.



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 01-02 : RKZVC JO8-1 – HMC JO8-1 : 3-1
DOELPUNTENMAKERS: Dirk Verhoeven (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  Samenspel tussen Niek en Dirk, die hem binnentikt.
MOOISTE MOMENT: Het fraaie keeperswerk van Asen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Liam Gerritsen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 08-02 : DZC’68 JO8-3 – RKZVC JO8-1 : 1-10
DOELPUNTENMAKERS:  Daan Eekelder (3x), Yanniek Navis (2x), Asen Krabbenborg 

(2x), Dirk Verhoeven (2x) en Liam Gerritsen (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Bal vanaf het midden zelf veroverd en alleen op de goal 

af. Keurig ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: ----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Yanniek Navis.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 15-02: RKZVC JO8-1–Terborg/Silvolde JO8-1 : 6-3
DOELPUNTENMAKERS:  Yanniek Navis (2x), Dirk Verhoeven (2x), Niek Spieker (1x) 

en Asen Krabbenborg (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Asen. Prima over de keeper.
MOOISTE MOMENT: Mekaar coachen achterin, wat goed werd opgepakt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Dirk Verhoeven.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 01-02 : Grol JO9-4 – RKZVC JO9-1 : 5-4
DOELPUNTENMAKERS: Sem, Siem, Juul en Pepijn.
MOOISTE DOELPUNT: Juul. Slalomde door de hele achterhoede en scoorde.
MOOISTE MOMENT:  Na 4-1 achterstand, ondanks verlies, teruggekomen tot 5-4.
MAN v.d. WEDSTRIJD: ----------

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 17-01 : RKZVC JO11-1 – PAX JO11-1 : 1-3
DOELPUNTENMAKERS: Lynn.
MOOISTE DOELPUNT: Lynn. Schot van afstand op leeg doel.
MOOISTE MOMENT:  Hele wedstrijd. Als nieuwe tweedeklasser volop 

weerstand geboden aan stabiele eersteklasser.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Wout. Wat een snelheid buitenlangs tot kort voor doel.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 25-01 : RKZVC JO11-1–Winterswijk JO11-2G : 9-0
DOELPUNTENMAKERS: Roy (4x), Wout (2x), Rein, Fedde en Thijmen.
MOOISTE DOELPUNT: Konden niet kiezen tussen alle 9 goals.
MOOISTE MOMENT: Een groot hoogtepunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Fedde Rouwhorst.

VOETBAL : RKZVC

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 27-01 : RKZVC JO11-1 – HMC’17 JO11-1 : 4-4
DOELPUNTENMAKERS: Lynn (2x), Roy en Thijmen.
MOOISTE DOELPUNT: Lynn haar eerste goal.
MOOISTE MOMENT:  Direct na de time-out in de 2e helft de 4-3 voorsprong 

gemaakt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Romy Rouwhorst.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 01-02 : Trias JO11-2 – RKZVC JO11-1 : 0-7
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (2x), Lynn (2x), Roy, Romy en eigen doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT:  Aanval vanaf rechts via Fedde achter de verdediging 

langs gegeven op Romy, die hem in de korte hoek prikt.
MOOISTE MOMENT:  We stonden met 3-0 voor en alle doelpunten zijn door de 

meiden gemaakt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Rein Domhof.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 08-02 : RKZVC JO11-1 – SVBV JO11-1 : 11-2
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (4x), Roy (2x), Lynn (2x), Wout, Fedde en Romy.
MOOISTE DOELPUNT:  Goal 8. Thijmen scoort na heel goed samenspel / 

overtikken.
MOOISTE MOMENT:  In begin tweede helft 2 goals tegen, maar na tweede goal 

ging de knop om …. 7 goals in 20 minuten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijmen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 15-02 : Ruurlo JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 4-5
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (2x), Wout, Roy en Romy.
MOOISTE DOELPUNT: Kopbal van Roy strak in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Na de time-out in de 1ste helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Fedde.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 08-02 : Eibergen JO11-3 – RKZVC JO11-2 : 0-2
DOELPUNTENMAKERS: Jurre en Jens.
MOOISTE DOELPUNT: Jurre.
MOOISTE MOMENT:  Lynn schoot van afstand. De keeper liet hem los en Jurre 

schoot de bal in het dak van het doel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toon.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 15-02 : RKZVC JO11-2 – Longa’30 JO11-3 : 5-3
DOELPUNTENMAKERS: Sep (3x), Ruben en Lynn.
MOOISTE DOELPUNT:  Lange bal langs de lijn op Sep, die hem beheerst 

binnenschiet.
MOOISTE MOMENT:  In de rust met 1-3 achter en na de rust winnen met 5-3 

met heel veel inzet.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn.
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Op het moment van schrijven is het de 
vooravond van Carnaval 2020. Voor het 
derde jaar op rij alweer ga ik op pad met 
m’n neefjes uit Zieuwent: de Eumkes. 
Een mooi moment om te reflecteren en 
vooruit te blikken. Zodat jullie, nederige 
onderdanen van (nu nog) Prins Nick I en 
Adjudant Luuk I, weten wat ons allemaal 
te wachten staat tijdens Carnaval. 

Jullie weten inmiddels dat Prins Nick en 
Adjudant Luuk vervangen zijn door een 
nieuwe regenten. Ik weet dat op moment 
van schrijven nog niet en, nieuwsgierig als 
ik ben, kan ik daar uiteraard niet tegen. 
Hints als ‘Dik Trom’, ‘Niets zo charmant, 
als een tegel aan de wand’ en ‘Annie uut 
de bochte’ zeggen mij verder niet zoveel. 
En van Prins Nick mag ik hem niet meer 
uithoren, dus ik zal geduldig moeten 
wachten tot vrijdagavond, klokslag 20.11 
(of iets later, want de Eumkes nemen het 
niet zo nauw met tradities). Ik wens het 
nieuwe Prinsenpaar in ieder geval heel 
veel plezier, geluk in sterkte toe. Want de 
huidige Adjudant heeft het carnavalsjaar 
helaas nét niet ongeschonden kunnen 
volmaken. 

De Eumkes zijn stiekem een beetje 
een vreemde eend in de bijt, tussen 
carnavalvierend-Oost Gelre (sorry boys, is 
echt zo). Wij hebben geen raad van 11, geen 
senatoren en de dansmarietjes dansen 
niet eens… Als volwaardig dansmarietje 
kan ik dit alleen maar prijzen. Want hoe 
al die dansmarietjes het volhouden bij 
andere verenigingen, snap ik echt niet. 
Tenenkrommend om te zien hoe ze hun  

dansje ingestudeerd hebben, met net te 
weinig gevoel voor ritme, vliegen armen 
en benen in het rond. Ik betrap mezelf 
erop dat ik iedere keer weer ademloos toe 
sta te kijken. Niet van bewondering, maar 
van plaatsvervangende schaamte. 

Afijn, terug naar de Eumkes. Afgelopen 
maandag kregen we een prachtig bestand 
doorgestuurd van Grote Bob, bij u allen 
wel bekend als Bob Tillas. Naast zijn 
schrijfcarrière bij de Piot, zorgt Grote Bob 
ervoor dat het zooitje ongeregeld tijdens 
het carnavalsweekend enige houvast 
heeft in de vorm van een planning.
En dit is een serieuze planning: zo weet 
ik nu al dat we maandagmiddag om 
14.00u gaan eten bij de Timp en dat 
de pot zondagavond tussen 18:00u en 
19:00u DICHT is. Je ziet, ook al nemen 
de Eumkes de tradities niet zo nauw, 
het carnavalsweekend is zeer punctueel 
uitgestippeld. 
Zo goed zelfs, dat we zondagochtend 
waarschijnlijk weer als állereerste 
aankomen in Voor-Beltrum, nog voordat 
het Prinsenpaar van de maïspotters 
überhaupt wakker is…
Op het overgrote deel van deze planning 
worden eindtijden aangegeven met 
simpelweg: ??. Anders gezegd; hoe later 
op de avond, hoe meer je jezelf dient te 
redden. Gelukkig gaan er vanuit Groenlo 
’s avonds nog wel bussen naar huis: op 
zondag maar liefst 2. Een loserbus om 
21.00u en een strijderbus om 1.00u. Je 
mag zelf raden welke bus ik terug naar 
huis zal nemen…

Alaaf!                                                     Iris.

De co lumn
EUMKES EN EUMKUTJES


