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Elke morgen als ik wakker word, hoop ik 
te ontwaken uit een nare droom. Helaas is 
dat niet het geval en duurt de nachtmerrie 
voort. De 3e “wereldoorlog” blijkt geen 
nucleaire, maar een virale te zijn. De gehele 
wereld is in de ban van het coronavirus en 
alles en iedereen heeft er mee te maken. 
Hoe dit gaat aflopen en wat er daarna 
gebeurt, niemand dit het vooralsnog weet.

De PIOT is een sport- en cultuurblad, maar 
op dit gebied is nagenoeg alles afgelast. Een 
sfeerverslag, interview of voorbeschouwing 
op dat terrein is voorlopig niet aan de 
orde. Toch zijn wij van mening dat we dit 
blad moeten blijven uitbrengen, al was het 
alleen maar om u wat afleiding te bezorgen. 
Daarnaast zijn we een schriftelijk platform 
waarbij iedereen in Zieuwent zijn gedachten 
en informatie kan delen met alle inwoners. 
Misschien nu belangrijker dan ooit

Voor de buitenwacht staan veel 
verenigingen, organisaties en stichtingen 
in de pauzestand, maar op de achtergrond 
wordt waarschijnlijk koortsachtig overlegd 
hoe deze periode door te komen. En ook 
elk individu is bezig om deze bizarre 
tijd een plaats te geven binnen gezin, 
familie en werk. Heeft u behoefte om uw 
informatie, gedachte of idee te delen met 
de Zieuwentse gemeenschap, schroom 
niet en mail uw bijdrage naar de redactie. 
De kopie voor de volgende PIOT dient 
uiterlijk donderdag 30 april in ons bezit te 
zijn. De verschijningsdatum is 13 mei. Alle 
PIOTs verschijnen ook op internet.

Dit is een bijzondere PIOT. Naast enkele 
vertrouwde rubrieken, vindt u in deze PIOT 



“interviewtjes” met een aantal personen 
uit Zieuwent met de centrale vraag: “Hoe 
ervaart u deze tijd ?”

Let goed op jezelf en elkaar. Alleen samen 
kunnen we deze crisis overwinnen.

Huub Wopereis.
Mede namens de voltallige redactie.
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De ontroerende en mooie woorden 
van Yvonne Rouwhorst. Ze vertelt 
over de uitvaart van haar vader Willie 
Rouwhorst (Petas). 
Onze trotse vader, Willie Rouwhorst, 
ofwel Willem Petas, overleed op 29 maart 
2020. Je vader verliezen is vreselijk, je 
vader verliezen tijdens Corona is nog 
vreselijker. Zijn laatste wens was een 
afscheid met veel mensen, een volle zaal 
zoals hij die als buutreedner altijd had. 
Door de restricties was dat niet mogelijk. 
Gelukkig liet Zieuwent zien waar een 
klein dorp groots in kan zijn. Maar liefst 
12 motorrijders hebben hem de hele dag 
begeleid naar zijn laatste rustplek. En toen 
de kerk open ging, stond daar een erehaag 
met Söwentsen richting de begraafplaats. 
Dank allemaal voor dit grootse gebaar.

(Nienke)

Louis van de 
Spar: “Het is een 
rare tijd hoor. 
We zijn zelfs 
drukker dan 
voorheen. Met 
name de online 
bestellingen zijn 
toegenomen. In 
het begin merkte 
ik wel dat mensen gingen hamsteren in 
producten als bijv. handzeep. De ‘piek’ 
in de onrust van de mensen is er af en 
klanten houden zich goed aan de 1,5 
meter afstand. Ik ben wel bang voor wat er 
straks nog komen gaat en als bijvoorbeeld 
de Zwarte Cross zal doorgaan. De 
besmettingen en situatie hier in de buurt 
zijn nu nog te overzien, laat dat alsjeblieft 
zo blijven.”                (Nienke)

HOE WORDT DE CORANACRISIS 
ERVAREN ?
 GESPREKKEN MET DIVERSE   
 ZIEUWENTENAREN.

Ook de komende weken kunnen onze kinderen nog niet terug naar hun eigen school. 
Bijna alle scholen hebben hiervoor diverse creatieve online of schriftelijke oplossingen 
gevonden.
Dit betekent dat kinderen vaak van achter een pc/ tablet/ laptop/ mobiele telefoon lessen 
kunnen volgen of huiswerk moet maken.

Om de rest van tijd "in ballingschap" te doden brengen ze ook daarnaast veel tijd door 
achter een beeldscherm; gamen, youtube, netflix, TikTok, TV of een boek.  
Langdurig zitten maar vooral verkeerd zitten kan een oorzaak zijn voor rug,- nek, -en/ of 
hoofdpijnklachten of zelfs slaapproblemen.
 
Wij van Praktijk Fyrtuoos hebben daarom gemeend een filmpje te maken die ouders en 
kinderen hiervan bewust maken met een algemeen maatschappelijk belang.
Dit filmpje is inmiddels door het team de Sint Jozefschool gedeeld met de ouders van de 
kinderen van deze school.
Overigens is het filmpje voor iedereen geschikt en zinvol !
Ook benieuwd ? Bekijk dan het filmpje via onderstaande link
https://www.youtube.com/watch?v=d0pYeI1sLYY&list=PL8Minr71yoo81tFei_
mjazLmW0aMWbVkI&index=9&t=0s

  Met vriendelijke groet
  John Eekelder
  Praktijk Fyrtuoos ‘meesters in beweging’

DE JUISTE WERK/ZITHOUDING VOOR 
U EN UW KIND.



Kim Beening en Lloyd Boerboom 
werden trotse ouders van de tweeling 
Yoël en Faya op 12 maart. Lloyd 
verteld, over de app, over de kraamtijd 
in het corona tijdperk.
Wij genieten enorm van onze prachtige 
zoon en dochter, met z'n tweetjes... 
Ons dubbele geluk delen met familie en 
vrienden zoals we zouden willen, zit er 
voorlopig niet in. Daarom maken we veel 
foto's, zijn we voor het eerst een poging 
gaan doen tot vloggen en plannen we 
raamvisites, zoals met trotse Fedde en 
Cato die nu niet met hun neefje en nichtje 
kunnen knuffelen waar ze al maanden naar 
uitkeken. 
We vinden prachtige bloemen voor de 
deur, er hangen cadeautjes aan de klink, 
er zitten sokjes tussen de kaarten en we 
eten beschuit met muisjes voor het raam. 
Een kraamtijd die we heel anders voor 
ogen hadden, maar het is niet anders. We 
nemen geen risico's. Wij blijven binnen en 
we zien ondertussen uit naar betere tijden.

(Kim Beening en Lloyd Boerboom)

Henriëtte Hulshof van camping Woltas:
“Normaal gesproken waren we druk in 
voorbereiding voor het komende seizoen. 
Doordat er nu veel annuleringen zijn 
geweest is hier meer tijd voor, en is het 
eigenlijk wel relaxt. Annuleringen zijn 
natuurlijk nooit leuk, maar deze situatie 
positief benaderen is het enige dat je kunt 
doen. Gelukkig is de camping niet ons 
hoofdinkomen, al zijn de velden nu wel 
open voor mensen die zelfvoorzienend zijn 
in sanitaire voorzieningen. Die zijn bij ons 
op last van de overheid op slot. We denken 
dat rond Pasen en in de Meivakantie juist 
mensen deze kant op komen omdat het 
zo rustig is, maar wel allemaal op gepaste 
afstand van elkaar!”               (Bart.)

Laurens Knippenborg, scheidend 
trainer van RKZVC 1 en komend 
seizoen trainer bij Rohda Raalte:
“Vooropgesteld dat dit probleem 
belangrijker is dan voetbal, en het terecht 
is dat de competitie is stopgezet is het 
natuurlijk enorm zuur dat het zo eindigt 
bij ZVC. Niet alleen voor mij als trainer, 
maar ook voor een aantal spelers en leden 
van de technische staf die stoppen. Je 
moet alles in perspectief zien, maar voor 
iedereen is het een rare situatie. Iedereen 
mist de sociale contacten en het met 
elkaar op een veld staan. Als je het op 
sportgebied bekijkt zaten we als 1e in een 
goede flow met 5 gewonnen wedstrijden 
op rij, en wie weet waar dit had kunnen 
eindigen. Evenals de mooie herinneringen 
met onder andere de prachtige revanche 
tegen Longa onlangs, blijft ook deze 
manier van afscheid nemen op je netvlies 
staan. Het afscheid zoals het had kunnen 
zijn wordt het nooit meer. Voorbereidingen 
voor volgend seizoen in Raalte gebeuren 
nu veel via de computer en een enkel 1 op 
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GESPREKKEN MET... 1 gesprek. Hopelijk kunnen we in juli weer 
het veld op, en beleefd iedereen weer 
plezier aan het spel.”   (Bart.)

Sjef Roelofsen: Het begon met een 
berichtje in onze Motor-appgroep; 
“Aangezien het taxivervoer door de 
Coronacrisis helemaal plat ligt, heb ik 
tijd over. Als er nog iemand de motor 
gepoetst wil hebben, bij deze bied ik mij 
aan!” Ik bedacht me geen tweede keer. 
Sjef, wiens auto’s en motoren er altijd 
weergaloos uitzien, wil mijn motor wel 
poetsen? “Wanneer kan ik hem brengen?” 
Nog diezelfde middag sta ik bij hem in 
zijn man cave; een hok vol gereedschap, 
smeermiddelen en een motorbrug. Sjef 
vertelt over de huidige situatie.

Toen Arie Slob op zondag 15 maart 
aankondigde dat de scholen per direct 

zouden sluiten, viel voor Sjef een groot 
deel van zijn inkomsten droog. Hij rijdt 
dagelijks met kinderen en jongeren door 
de achterhoek en brengt hen naar hun 
scholen. Dus vanaf dat moment vielen deze 
ritten weg. Een ander groot deel van zijn 
werk is het vervoer van klanten naar en van 
vliegvelden. Maar vliegbewegingen vinden 
nog amper plaats en daarmee is ook zijn 
tweede grootste inkomstenbron stil komen 
te liggen. De regelingen die er nu liggen 
voor ondernemers die gedwongen zijn te 
sluiten, gelden niet voor taxi’s. Zij kunnen 
als bedrijf in principe open blijven. Hoe 
dat moet een klant op anderhalve meter 
afstand houden in een auto, is Sjef ook 
een raadsel. Hooguit in de kofferbak. “Als 
ondernemer zorg je altijd voor voldoende 
reserve voor moeilijke tijden, maar een 
situatie waarin het inkomen compleet ‘nul’ 
is, daar is moeilijk op voor te bereiden. 



Ik kan dit nog best even uitzingen, maar 
heel veel langer moet dit niet duren. Dan 
ga ik het zonder enige regelingen van de 
overheid niet volhouden.” Sjef heeft van 
zijn belangrijkste auto’s de kentekenplaten 
geschroefd. De auto’s zijn geschorst voor 
wegenbelasting en verzekering. “Vooral de 
verzekering van taxi’s zijn fors.”

Het is een triest gezicht, twee prachtige 
auto’s ontdaan van hun lichtblauwe 
kentekenplaten. Gemankeerde auto’s in 
een gemankeerde periode. Sjef zelf blijft 
monter. “Je kunt er niets aan veranderen. 
Ik dood mijn tijd met hobby’s”. Trots laat 
hij mij zijn Honda NS400R van ‘85 zien. “De 
eerste van Nederland. Helemaal origineel.” 
Een mooi Coronaproject. Sjef heel veel 
sterkte in deze zware economische tijden.  

(Mark)

Marion Wopereis: Marion werkte jaren 
als verpleegkundige in Winterswijk in het 
ziekenhuis. Vier jaar geleden maakt ze 
de overstap naar de intensive care van 
het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. 
En daarmee is ze de afgelopen weken 
werkzaam in de hotspot van Nederland. 

Constant horen we berichten over de angst 
voor het tekort aan IC-plaatsen en de 
enorme werkdruk van het personeel aldaar. 
Fijn om met Marion te mogen spreken over 
haar ervaringen tot nu. Belangrijk om te 
vermelden, ik heb haar aan de telefoon 
op zaterdagmiddag 4 april. Tijdens de 
coronacrisis buitelt het nieuws over elkaar 
heen, maar in de ziekenhuizen lijken we 
alleen nog te werken met dagkoersen. 

Hoe gaat het op dit moment bij jullie 
op de IC?  “Onze intensive care heeft 
normaal gesproken een capaciteit van 10 
plekken. Sinds twee weken hebben we 
13 extra plekken in kunnen richten in de 
‘recoveryroom’ van de operatieruimtes. 
Op dit moment zijn van de 23 bedden die 
we beschikbaar hebben 5 voor reguliere 
zorgvragen, 5 speciaal voor hartbewaking 
en de overige 13 bedden speciaal voor de 
opvang van Covid-19 besmette patiënten. 
Waar wij normaal onze diensten draaien 
van 1 verpleegkundige op 2 patiënten, 
doen we dat nu al 1 op 3. We worden hierbij 
ondersteund door zogeheten buddy’s. 
Dit zijn OK-verpleegkundigen, die ons nu 
helpen in ons werk, wat veel anders is dan 
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het werk dat ze gewend zijn. Wij blijven 
als IC-verpleegkundigen verantwoordelijk 
voor de verpleegkundige handelingen 
van de patiënten.” De diensten van 
de reguliere en de coronabedden, zijn 
gescheiden. De ene dienst wordt dus op 
de reguliere afdeling gedraaid, de dag 
erop werk je de volledige dienst op de 
corona-IC. “Dat afwisselen is wel fijn. Op 
het moment van schrijven zijn acht van de 
coronabedden bezet. Tot nu toe (4 april) 
is er in Doetinchem nog niemand aan het 
virus overleden.”

Hoe voelt het persoonlijk om je in dit 
crisisgebied te begeven? 
“Het is erg vreemd om 8 patiënten 
te zien liggen die allemaal hetzelfde 
mankeren. De meesten liggen op de buik, 
omdat ze anders geen zuurstof genoeg 
opnemen. Het moeilijkst is het om te zien 
dat familie elkaar niet kan ontmoeten. 
Patiënten liggen onder narcose en 
geliefden en familie mogen er niet bij. 
Je voelt hoe dat aan mensen vreet. We 
kunnen met mobiele telefoons foto’s en 
opnames maken, maar dit verzacht het 
gemis van fysiek contact nauwelijks. 
Hartverscheurend om te zien.”

Jullie zijn de ware helden van dit moment. 
“Ik voel mij geen held. Ik doe gewoon mijn 
werk. Dit werk doe ik altijd. Dat het een 
bijzondere situatie is, dat voel ik ook wel. 
Elke keer wanneer je aan een dienst begint 
voel je dat je onderdeel bent van iets heel 
groots. In heel Nederland, heel Europa, 
zelfs de hele wereld zijn mensen die mijn 
vak ook uitoefenen en gelijktijdig dezelfde 
strijd aan het voeren zijn. Dat geeft een 
gevoel van saamhorigheid die ons extra 
motivatie geeft.”

Ben je niet bang om zelf besmet te raken 
tussen al die ‘besmettingshaarden’?
“Ik ben niet banger dan de gemiddelde 
Nederlander. Mijn patiënten zijn allemaal 
onder narcose en aan de beademing. Zij 
hoesten en niezen niet en daarbij zijn wij 
zeer goed beschermd. Ik kan natuurlijk 
altijd besmet raken, zoals iedereen. 
Maar ik denk dat ik bijvoorbeeld in de 
supermarkt eerder besmet raak dan bij 
ons op de IC.”

Ik hoop dat je gauw verlichting gaat krijgen 
op de afdeling.
“Dat is misschien op dit moment wel het  
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Lies (83) en Jan (85) Aagten: Normaal 
gesproken zijn Lies en Jan beide druk in 
de weer: bij het koor, de kaartclubjes, de 
schilderclub en sporten bij Aquafit of bij 
de damesgym. Nu ze opeens behoren tot 
een risicogroep zitten ze noodgedwongen 
binnen. “Zo old bunt wi’j toch helemoal 
nog neet?”. Ze vervelen zich maar wat. “In 
de winter zitten we ook wel veel binnen, 
maar dan kunnen we nog voetbal kijken 
op televisie, daar is nu ook niks meer op” 
zegt Jan. Inmiddels heeft hij al 4 fietsen 
gepoetst en Lies kan geen breinaald meer 
zien. Ook vinden ze het jammer dat ze niet 
meer naar de kerk kunnen op zondag, maar 
ze proberen op televisie kerkdiensten te 
volgen. Deze gekke tijd brengt ook nieuwe 
inzichten, zo hebben Jan en Lies een iPad 
aangeschaft waar ze dagelijks het nieuws 
op lezen, spelletjes spelen en bellen via 
FaceTime. “5 joar geled’n hadden wi’j 
neet e’dacht dat wi’j dit noo allemoal zolt 
kunnen. Gruwelijk mooi dat wi’j dit nog 
kunt leren.”         (Iris)

De Timpdrive: Ook bij de Timp kwam 
het nieuws dat alle evenementen afgelast 
zijn tot 1 juni hard aan. In één klap zijn 
alle inkomsten weg. Maar bij de pakken 
neerzitten heeft volgens het team van de 
Timp geen zin: ‘je moet altijd blijven kijken 
welke kant je op wilt en anpakk’n als het 
nodig is’. Zo werd er direct gebrainstormd 
en na een slapeloze nacht kwam het 
idee: ‘we gaan de Timpdrive openen’. 
Het eerste weekend bleek een groot 
succes, meer dan 1000 mensen reden 
door de speciaal ingerichte drive-thru 
op het terrein van de Timp. Inmiddels is 
ook een tweede Timpdrive geopend in 

Lichtenvoorde en wordt er ook nagedacht 
over een derde locatie. En die wachttijd… 
achja in deze gekke tijd is een uurtje in 
de auto, rondom de Wopa rijden, trekkers 
kijken en afsluiten met een lekker patatje, 
het mooiste uitstapje van de week.      (Iris)

FEESTCOMMISSIE : Hans te Molder.
De lentekriebels komen weer naar boven 
en dus komen de leuke activiteiten 
weer dichterbij. Helaas is dat dit jaar 
anders. We spraken met de koning der 
activiteiten: Hans te Molder, voorzitter 
van de feestcommissie. Het gesprek 
ging zoals we van Hans gewend zijn via 
zijn microfoon en speakers. Binnen huize 
Te Molder worden de opgelegde regels 
nageleefd en moest ik dus buiten via de 
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meest bezwaarlijk. We weten niet hoe lang 
dit gaat duren. Het einde niet kunnen zien 
maakt het extra vervelend. Maar dat geldt 
natuurlijk voor iedereen in deze crisis.”

Marion bedankt voor jouw bijdrage aan 
deze piot en veel sterkte en succes in je 
heldenrol. Voor ons blijven jullie helden.

(Mark)
LEEGTE.
Zondagmorgen, wat mis ik jou. Toen 
ik ongeveer vijf was ben ik op voetbal 
gegaan en daarna (bijna) geen weekend 
zonder. De laatste jaren keek ik steeds 
meer uit naar de zomer- en winterstop. 
Dan had ik het, vooral met de winter, wel 
een beetje gehad met het voetbal. Op zo’n 
regenachtige zondagmorgen om 07:45 
met net genoeg man naar Witkampers om 
daar op een modderig veld commentaar 
van je teamgenoten te ontvangen omdat 
zij menen dat ze Messi zijn en jij een bal 
verkeerd geeft. Ik voetbal in het 3e en dat 
is bij lange na geen getalenteerd elftal. 
Zondagmorgen strijden we echter alsof we 
de Champions League finale spelen.

Nu is er zondagmorgen niet zo veel te 
strijden. Er heerst leegte op de velden. 
Geen training op vrijdagavond en 
zondagmorgen geen Champions League 
finale. De enige die ik af en toe op de 
velden van RKZVC zie shinen is Rob 
“Lammas” Hulshof. Vorige week was hij 
nog lijnen aan het trekken, ik vroeg me af 
voor wie. Deze week sprak ik hem en ik 
vroeg hem: Rob, voor wie was je die lijnen 
aan het trekken? Het was nog niet zeker 
dat de competitie helemaal afgelast zou 
worden. De lijnen groeien langzaam uit 
het veld en je zou dan alles opnieuw uit 
moeten zetten, vandaar.

Staan er nog extra werkzaamheden op de 
planning nu je een zeer lange zomerstop 
hebt? Nee niet speciaal, gewoon groot 
onderhoud zoals we altijd doen. Nu 
kunnen we er wel iets langer over doen. 
De palen worden geverfd, we gaan met 
de groenstrook aan de gang en de velden 
kunnen nu al doorgezaaid worden. 
Rob gaat daarna verder met het gesprek 
met de kersverse “patron” der Zieuwentse 
velden Manfred Harbers. Een goed half uur 
later zie ik ze nog met z’n tweeën wijzen en 
praten. Ik denk dat Rob nog wel even werk 
heeft. Als je hulp nodig hebt Rob…

(Stefan)

BIER UIT DE KANTINE.
Omdat de velden nu gesloten zijn vallen 
ook alle inkomsten die de kantine van 
RKZVC genereerd weg. Ook het bier 
staat maar een beetje beteuterd in de 
koeling te wachten op betere tijden. Al die 
voetballers die nu elke zondagmorgen/
middag rondjes moeten lopen met de 
lady in plaats van in de kantine “ene 
de pet afdoen”. Ik zie ze hier aan de 
Schoppenweg vaak langs komen, hun 
gezicht een beetje ontdaan. Ze kijken 
dan af en toe naar de kantine. Je ziet ze 
denken: daar had ik kunnen zitten als dit 
allemaal niet geweest was. Vooralsnog is 
het gewoon rondjes lopen.

RKZVC heeft daar wel iets op bedacht: 
bier uit de kantine. Via Dick Schieven kun 
je dat kopen voor gereduceerd tarief. De 
voetbal van de pils af en de voetballers 
op zondagmorgen toch een beetje 
dat kantinegevoel. Ik weet niet of de 
voetballers dan van het “gezellig rondje 
lopen” af komen maar dan kunnen ze na 
deze sportieve prestatie toch gewoon 
“ene de pette af doen". De behoefte is er, 
de eerste 15 krat is al weg.             (Stefan) 

GESPREKKEN MET...
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speakers zijn antwoorden noteren. “Jur, 
kloar?” klonk het vele malen door de 
straat. In zijn woonkamer zie ik de balen 
stro voor het waterbakspel al klaar staan, 
er wordt zeker gewerkt aan het bedenken 
van leuke spellen! Hans benadrukt dat het 
spannend wordt of we de kermis kunnen 
door laten gaan, maar de feestcommissie 
blijft in ieder geval bezig. Een kermis met 

de huidige maatregelen wordt lastig stelt 
Hans; bier uitdelen op 1,5 meter afstand 
lijkt hem niet praktisch. Ook de fietstocht 
op Koningsdag gaat niet door, maar 
een idee van Hans is om de fietstocht 
via Google Streetview gezamenlijk af 
te leggen. Hans begint af te tellen “5..., 
4…”. “Hans, nog een slotzin voor de 
mede parochianen?” roep ik snel door 
het openstaande raam. “3..., 2..., DOES 
Lief, DAS Lief, en het FEESTEN komt 
wel weer, 1...”. Het raam gaat dicht. De 
ontwikkelingen van de feestcommissie 
zijn te volgen op de website van hun en 
via Facebook.       (Jur)

Stan ten Have. Agrariër: Er zijn in deze 
tijd ook veel beroepen die door moeten 
gaan, zo is ook het geval bij de boeren; 
misschien wel de primaire sector van 
Zieuwent. Bij de veehouders gaan de 
werkzaamheden ondanks corona gewoon 
door. Het voorjaar is begonnen en er is 
genoeg te doen buiten. “Thuis op de 
boerderij gaat het werk gewoon verder, 
al proberen we contact met anderen zo 
veel mogelijk te vermijden. Bij de drie 
dagen in de week dat ik werk als monteur 
voor melkmachines is mij helaas wel iets 

10

GESPREKKEN MET... ontnomen. De koffie wordt nu vaak in de 
melkstal gedronken in plaats van aan de 
keukentafel. Met name bij mensen op 
leeftijd hebben ze liever dat je niet meer 
binnenkomt, wat natuurlijk te begrijpen 
is. De prachtige verhalen van vroeger van 
deze mensen lopen mij nu helaas mis“, 
zegt Stan ten Have (Kaaster).              (Jur)

KNUFFELBERENJACHT!!!
De inwoners van Zieuwent bedenken 
allerlei leuke initiatieven. Hieronder zie je 
er een aantal. Foto knuffelberen : apart  
bestand. Op steeds meer plekken staan 
knuffelberen voor het raam. De beren 
zijn neergezet zodat de kinderen op 
berenjacht kunnen. Dit initiatief is bedacht 
zodat kinderen wat  afleiding hebben 
in de coronacrisis.  Toen Joep en Fien 
Vos hoorden van deze oproep wilden ze 
gelijk meedoen. “Deze tijd vinden wij het 
allerergst voor de kinderen”, zegt Fien. “Ze 
kunnen niet eens samen buiten spelen. Wij 
hebben elkaar nog en kunnen nog even 

samen achter ons huis zitten of we maken 
samen een wandeling”. Twee prachtig 
gekleurde beren staan te pronken in de 
vensterbank. “Nu hebben de kinderen 
mooi wat te kijken!”                     (Jill)

VOOR ALLE THUISWERKERS VAN DE 
JOZEFSCHOOL.

Hans in corona tijden

Hans in goede tijden



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 06-25344110 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 Monique Lensink De Haare 61 7136 MG Zieuwent 06-21600883

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   (5 april 2020)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl

12

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

13
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Dit hadden we nooit kunnen bedenken: 
allemaal thuis en toch op school. En wat 
zien we dat er hard gewerkt wordt, dat 
iedereen zijn stinkende best doet. En laat 
je niks wijs maken: ook nu ben je aan 
het leren en ontwikkelen. Straks, als we 
allemaal weer mogen zijn waar we horen 
te zijn, pakken we de draad weer op. Nog 
even volhouden, wij zijn enorm trots op en 
ontroerd door jou en je ouders! Hou vol, de 
magnolia bloeit. Lach, zing, werk en wees 
sterk. Blijf gezond! Tot snel.

Team Jozefschool Zieuwent

De kinderen uit Zieuwent hebben zeker 
niet stilgezeten. Zoals jullie van de juffen 
en meesters hierboven al kunnen lezen. 
Naast het schoolwerk is er de afgelopen 
tijd ook flink geknutseld. Hieronder een 
aantal mooie voorbeelden.

Mathilde Voors maakte dit mooie 
knutselwerk voor haar opa en oma!

GESPREKKEN MET...

 

 

16 maart Nederland thuis 

Alle Nederlanders zoveel 
mogelijk thuis 1,5 meter 
afstand leerlingen niet 
naar school niesen in elle 
boog thuis werken 
behalve fatale beroep 

IC bedden 

Dreigt tekort IC bedden kan niet 
uitgebreid worden te hoge 

werkdruk dan voor doctoren 
militaire hulp speciale plekken 
voor corona patiënten dreigt 
tekort beademing apparatuur 

Horeca 

Veel financiële problemen met 
bedrijven door corona maar 

regering  schiet te hulp met geld 
voor de bedrijven en de 

ondernemers 
 

Verzorgingshuizen/beja
ardenhuis  

Geen visite meer toe 
laten alleen contact via 
digitaal en raamvisite 

Hugo Holkenborg maakte een muurkrant 
over de coronacrisis. 

Naomi Spieker maakte voor alle 14 
bewoners van de verpleegafdeling, waar 
haar moeder werkt, een hart. “In het 
midden heb ik een groot hart gemaakt 
voor alle collega's van mama die nu heel 
hard moeten werken!”

Jim en Jasmijn hebben voor de oudere 
mensen die wonen in  ‘Antoniushove’, 
met stoepkrijt teksten op de stoep gezet. 
“we willen laten merken dat we aan hun 

denken. De mensen gingen zwaaien 
naar ons!” Ook hebben ze tekeningen 
en kaartjes in de daarvoor bestemde 
postbakken gedaan.

Teun Holkenborg heeft de verjaardag 
van Mies, zijn nichtje, op een Corona-
manier gevierd. “Achter een rood-wit lint 
zaten we tegenover elkaar... Eerst een 
mini-voorstelling van ‘Moppereend’ en 
daarna samen cadeaus uitpakken en een 
taartje eten!  Ondanks de afstand waren 
we toch heel dichtbij!”
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Ook zijn er een aantal kinderen die een 
boodschap hebben voor iemand:

Lieve oma Agnes,
We missen je héél erg en willen je op deze 
manier toch nog een beetje een leuke 
verjaardag geven! Je wordt immers niet 
elke dag 80 jaar oud. 
VAN HARTE GEFELICITEERD!
Liefs Sven en Floortje Waenink

Hallo opa en oma, ik mis jullie heel erg. Als 
dit allemaal voorbij is komen we snel een 
keer langs. Groetjes Tom Nijenhuis   

Lieve oma Ellie ik mis je heel erg. Normaal 
ga ik op dinsdag na school naar jouw toe 
maar door corona kan dat nu even niet 
meer ook niet in het weekend. Daarom een 
hele DIKKE KNUFFEL van Len

GESPREKKEN MET... SAMENWERKING 
ORANJE PODIUM 
EN 
ROMMELMARKT 
TIJDELIJK 
GEANNULEERD.
Het zou dit jaar een gigantisch gezellige 
Koningsdag worden. Oranje Podium die 
dit jaar voor de 7e keer zou plaats vin-
den, heeft samenwerking gezocht met de 
Rommelmarkt. Dit blijkt een schot in de 
roos. Maar het kan niet doorgaan.

De Rommelmarkt is een evenement voor 
het hele gezin, er wordt speelgoed en alle 
aanverwante artikelen verkocht door de 
kinderen. Daarbij is het ook vaak ontzet-
tend gezellig om de markt heen. Veel ou-
ders grijpen dit aan om gezamenlijk even 
gezellig iets te drinken.

En dat is nou net waar het Oranje Podium 

om draait, een gezellige sfeer met mu-
ziek. Oranje Podium wil graag meer voor 
het gezin doen of het nou Playback of 
soundmix is of iets anders, als het maar 
muziek is. Dit naast de normale bands en 
acts, voor dit jaar waren er al 7 gepland.

De Rommelmarkt was al bezig met extra 
activiteiten  rond de markt, zoals kinde-
ren schminken, karaoke en knutsel acti-
viteiten.

Maar het is zo als het is. Het kan niet an-
ders. Wij gaan ons focussen op Oranje 
Podium en Rommelmarkt volgend jaar.

Organisatie Rommelmarkt en Oranje Po-
dium, Bedrijvenbundeling voor de finan-
ciële steun , alle bands die toegezegd 
hebben, ’t Witte Paard en alle geïnteres-
seerden, bedankt voor alle moeite die al 
is gedaan en hopelijk een super samen-
werking tussen onze 2 organisaties voor 
een knallend Koningsdag 2021.

Wees voorzichtig en veel gezondheid.

Organisatie Oranje Podium / Rommelmarkt.
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In deze profielschets maken we nader 
kennis met Natasja Klumperink. Zij is 
43 jaar en woont samen met Michel 
en hun 3 zonen Sven (13 jaar) en de 
tweeling Thijs en Roy (10 jaar) aan 
de Koolsweg 4 (op het “Koolsderk 
in het brook”). Zij werkt al 25 jaar 
als boomkweekster bij Donny Rots. 
Haar grootste passie ligt bij RKZVC. 
Ze zit in het jeugdbestuur als 
wedstrijdsecretaresse, traint de JO9 
en is leidster van de JO11-1 waar hun 
tweeling speelt. Daarnaast zit ze ook 
in de ouderraad van de basisschool. 

1. Meest favoriete sport:
  Voetbal. Ik ben heel veel te vinden op 

de “Greune Weide” van RKZVC.

2. Minst favoriete sport:
  Paardrijden. Ik heb helemaal niets 

met paarden.

3. Mooiste sportherinnering:
  Alle 3 jongens zijn ’n keer kampioen 

geworden bij RKZVC.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Ik heb géén specifieke favoriet. Alle 

sporters doen op hun eigen manier en 
volgens eigen kunnen hun best.

5. Lekkerste eten:
  Gekookte aardappelen, sla, en een 

schnitzel met gebakken champig-
nons. Echt Hollands dus.

6. Beste boek/schrijver:
  De schippers van de Kameleon. De 

complete serie.

7. Mooiste Film:
 “Home Alone”. Het blijft mooi.

8. Beste Nederlandstalige lied:
 “De Clown” van “Ben Cramer”.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  De zelfgemaakte cadeaus van de 

kinderen.

10. Grootse miskoop:
   Een “Renault Scenic”. Dit bleek 

achteraf een schadeauto te zijn.

11. Omscholen tot:
   Niet. Ik ben helemaal tevreden met 

mijn huidige werk.

12. Tent opzetten in:
   Groenlo op camping “Marveld”. 

Gaan we al jaren naar toe.

13. Hekel aan mensen die:
   Snel een ongefundeerd oordeel over 

iemand hebben.

14. Uit bed te halen voor:
  Als er iets is met ons gezin.

15. Welke droom is wederkerend:
  Heb ik niet. Ik droom niet zo vaak.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

   Toen mijn jongens met een levende 
muis kwamen aanlopen.

17.  Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:

   Het wordt tijd dat ik bij de kapper 
kom. Helaas kan dit nu door de 
coronacrisis nog wel even duren.

18.  Als je een uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:

   Dan speel ik graag een spelletje 
“Cluedo” met de jongens. Ik kan nu 
nog steeds van hun winnen.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
  Alle dierbare overleden familieleden.

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

   Daar ben ik niet mee bezig.  
Dit interesseert me niet.

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

  De vrijwilligers van de kerkepaden.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
   Mijn scheen- en kuitbeen breken. Ik 

ben 7 jaar geleden heel ongelukkig 
van de trap gevallen. Het duurde een 
half jaar voor ik weer een beetje kon 
lopen.

23.  Wat staat er bovenaan jouw buc-
ketlist:

   Een keer samen met ons gezin in 
een luchtballon.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Aanpakker, enthousiast, beetje 

eigenwijs, behulpzaam en positief.

Natasja, bedankt voor het prettige 
telefoongesprek. Een van de langste 
telefoongesprekken die ik ooit heb 
gevoerd. Hopelijk zien we elkaar snel 
weer op de “Greune Weide”.

Huub Wopereis 
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Op mijn zevende verjaardag kreeg ik het 
cadeau waar ik al weken van droomde: 
een Nintendo spelcomputer. Schitterend 
mat grijs, met een klep waar het spel in 
geschoven moest worden.

Met daarbij twee “kastjes” met ieder 5 
knoppen erop. Een links/rechts/vooruit/
achteruit, een A, een B, een select en een 
startknop. Kraakhelder waar die voor wa-
ren, al weet ik tot op de dag van vandaag 
de functie van de “select” knop niet.

En 1 spelcassette; een combinatie van 
Super Mario 1, Tetris (dat alleen mijn 
vader speelde), en een WK voetbalspel 
waarbij het doel was om zoveel mogelijk 
poppetjes bewusteloos te schoppen en 
te scoren met onmogelijke “omhaals”. 
Bewusteloos was je trouwens ook als 
je het spel aan de gang wilde krijgen, 
zo hard moest je in de gleuf van de cas-
sette blazen voordat je kon spelen. Veel 
plezier voor het hele gezin, en je vriend-
jes natuurlijk. Dagenlang kon je je ermee 
vermaken en 1 ding stond vast; je moest 
altijd eten of naar huis als je net bij de 
laatste eindbaas was.

Mocht een spel vastlopen omdat je niet 
lang genoeg geblazen had, dan zat er 
maar 1 ding op; Op de resetknop druk-
ken en weer helemaal van voor af aan 
beginnen. Je kon immers niet tussentijds 
je spel opslaan en verdergaan waar je ge-
bleven was. Ja jeugd, zo ging dat toen, 
erg hè?

Dit bovenstaande stuk had ik al een tijdje 
opgeslagen op mijn laptop (dat opslaan 
kan nu natuurlijk wel) en wil verder gaan 
waar ik gebleven was. Maar hoe?

In deze coronatijd is er veel tijd om thuis 
op je console te spelen, maar wat er om-
heen gebeurd is verre van een spel te 
noemen. Het leven staat stil. De maat-
schappij is vastgelopen. En die is niet 
zomaar op gang te helpen door even op 
“reset” te drukken en jezelf bewusteloos 
te blazen. Sterker nog, mensen die nu 
bewusteloos zijn vechten. Niet om een 
volgend level te halen, maar om verder 
te kunnen met hun leven. Een leven dat 
nooit verder zal gaan waar het gebleven 
was, tussentijds opgeslagen. Al doet 
de naam misschien anders vermoeden,  

Covid-19 is geen spel. Het is de harde re-
aliteit, en we moeten allemaal meedoen 

RESET.

om deze eindbaas te verslaan. Om over 
die andere knop op de console te spre-
ken, er wordt nogal wat power van ons 
gevraagd.

Grappig zijn in deze periode is moeilijk. 1 
Aprilmoppen van voorgaande jaren wer-
den  herhaald, niemand durfde nieuwe 
te bedenken. Al is dat nu juist hetgeen 
dat een beetje lucht geeft aan een maat-
schappij die het zo ontzettend benauwd 
heeft.

Ik merk dat ik zelf ook verzand in frustra-
tie en bezorgdheid, maar laat ik positief 
proberen af te sluiten.

Er wordt weer meer omgekeken naar el-
kaar, hulp aangeboden. Zoals het ideaal-
beeld van een maatschappij er misschien 
wel uit zou moeten zien. Reset.

Wc papier overal op: gebruik een nat 
washandje zoals vroeger. Beter voor de 
billetjes ook. Reset.

Thuis worden kinderen liefdevol ver-
maakt, zodat zij zo min mogelijk slachtof-
fer zijn. Reset.
Het bellen met vrienden (wanneer deed u 
dat voor het laatst?) Reset.
De oude Nintendo onder het stof van-
daan halen, blazen, blazen, blazen… Yes.

Bart.                                                        

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit

Do. 30 april 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

13 t/m 15 juni  Kermis Zieuwent.

Vr. 3 juli 14.30 uur Stichting Fratsen : Modderdag.

Zo. 6 sep. 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival.

23 en 24 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 07-03-20 : Grol JO8-3 – RKZVC JO8-1 : 0-13
DOELPUNTENMAKERS:  Dirk Verhoeven (4x), Niek Spekschoor (3x), Liam Gerritsen 

(3x), Janniek (1) en eigen doelpunt (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Samenspel van Dirk naar Niek en mooi binnengetikt.
MOOISTE MOMENT: -----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jilles Roorda. Goed verdedigend werk !

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 22-02-20 : RKZVC JO9-1 – Rekken JO9-1 : 6-0
DOELPUNTENMAKERS: Siem (4x), Teun (1x) en Juul (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Siem. Via zijn voet/hak, per ongeluk in de goal.
MOOISTE MOMENT: Het samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Siem.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 07-03-20 : RKZVC JO9-1 – Lochem JO9-3G : 3-4
DOELPUNTENMAKERS: Pepijn (2x) en Siem (1x).
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: De goede samenwerking
MAN v.d. WEDSTRIJD: Chris. Goed verdedigd.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 07-03-20: Erix-KSH 1 – RKZVC 1 : 4-2
DOELPUNTENMAKERS: Ruben en Sep.
MOOISTE DOELPUNT: Beide mooi.
MOOISTE MOMENT: Mooi samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim.

WEDSTRIJD :  UITSLAG:  07-03-20 : RKZVC JO11-1 – Winterswijk JO11-2G : 
11-2

DOELPUNTENMAKERS: Roy (5x), Thijmen (3x), Jur (2x) en Rein (1x).
MOOISTE DOELPUNT: De 3e van Roy. (Moeilijk kiezen met zoveel goals.)
MOOISTE MOMENT: Na rust vol gas om de 2e helft met 8-0 te winnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Fedde Rouwhorst.

VOETBAL : RKZVC
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Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het 
rare tijden zijn. Naar men zegt is het ook 
de grootste crisis waar we met zijn allen 
in zitten naast de twee Wereldoorlogen. 
De derde wereldoorlog hing een tijd terug 
in de lucht met de oplopende spanningen 
tussen Iran en de VS, maar zo ver kwam 
het gelukkig niet. Of, zoals geschetst 
in het redactiewoord; zitten we nu dan 
alsnog in een (biologische) wereldoorlog?

Ik herinner me nog goed begin januari: 
online las ik de eerste berichten over 
een nieuw coronavirus dat ontstaan 
was in Wuhan. Wie had er toen kunnen 
bedenken dat we wereldwijd met zijn allen 
vier maanden later in deze situatie zitten. 
Men maakte zich nog weinig zorgen; de 
SARS uitbraak in 2003 eiste ‘slechts’ 800 
slachtoffers dus geen reden tot paniek, 
en er werd zelfs een carnavalsnummer 
geschreven: “Voorkomen is beter dan 
Chinezen”. Ja, wie had de huidige 
situatie kunnen bedenken? Nou, de 
complottheorieën op internet weten er wel 
raad mee.

De “intelligente lockdown” leidt ertoe 
dat velen van ons verplicht thuis komen 
te zitten. Naast dat dit kan leiden tot 
veel verveling, kan het ook leiden tot 
nieuwe en creatieve initiatieven. Enkele 
mooie voorbeelden zijn het videobellen 
met een groep (ook juist de ouderen) 
om zo toch met elkaar verbonden te 
blijven, geïmproviseerde pubquizzen 
via Youtube, maar ook lokale initiatieven 
zoals de Timp drive-through. Dat vind ik 
het mooie aan deze tijd, iedereen probeert 
er (soms uit noodzaak) creatief mee om te 

gaan. Ook wordt bijvoorbeeld de natuur 
weer opgezocht. Ik woon hier aan de 
centrale verbindingsweg van Vragender-
West richting de schans. Normaliter 
is het meeste verkeer hier agrarisch 
bestemmingsverkeer, maar deze weken 
is het totaal anders. Soms lijkt het hier 
net zo druk te zijn als de Nijmeegse 
vierdaagse. Er is inderdaad ook zo veel 
meer te doen dan alleen Netflix & Chill. 
Ik wil daarom ook iedereen motiveren 
om bij deze verveling, die waarschijnlijk 
nog wel even zal aanhouden, eens 
nieuwe dingen te proberen of te leren in 
plaats van Facebook van A tot Z door 
te scrollen of de toch wat vermoeiende 
talkshows te bekijken dag in dag uit. Ook 
een bordspelletje kan al voor wat vertier 
zorgen. Zo heb ik, Jur “Genghis Khan” 
Eekelder al regelmatig mijn tegenstanders 
van de wereldkaart vervaagd tijdens een 
gezellig spelletje Risk.

Om leuke gespreksonderwerpen voor 
het groepsvideobellen te hebben kun je 
bijvoorbeeld de talloze complottheorieën 
over de uitbraak van het virus opzoeken. 
Lijkt het jou waarschijnlijk dat het virus 
door mensen ‘gebouwd’ is? Of denk je 
toch dat het patent van de Bill Gates 
Foundation er iets mee te maken heeft 
(Google op EP3172319A1). Ook bevat 
Youtube een schat aan informatie. Wil je 
eens een nieuw recept maken? Kijk eens 
bij Gordon Ramsey op Youtube of bij de 
iets wat simpelere “Koken met Nick”. Ik 
kan inmiddels topkwaliteit gepocheerde 
eieren maken. Of kies een wat technischer 
onderwerp om jezelf wat bij te leren. 

De co lumn
VAN CORONAAR TOT COROGOED.
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Ben je benieuwd waar de “Flatten-the-
curve-modellen” op gebaseerd zijn, 
kijk eens op het Youtubekanaal van 
Numberphile! En natuurlijk staat ook de 
lente voor de deur; ga lekker de tuin in en 
probeer je eigen Keukenhof te maken. 

Deze rare tijden brengen dus ook wat 
goeds met zich mee, en hopelijk blijft dat 
zo wanneer deze crisis voorbij is. Laten 
we deze “intelligente lockdown” ook 
inderdaad intelligent maken! Let goed op 
elkaar en blijft gezond!

Jur.
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AFGELAST
AFSTAND
BOODSCHAP
BRANDHAARD
CORONA
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COVID
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EVENEMENTEN
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KWETSBAAR
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QUARANTAINE
SAMEN
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STIL
TUINIEREN
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