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Wat een teaser hé, misschien was 
bovenstaande titel wel het spannendste 
dat u in tijden hebt meegemaakt. Het is een 
beetje een saaie boel zo met die Corona. 
Het is stil op straat, uit de kroeg komt 
geen geluid, de terrassen zijn leeg en in 
de sporthal gebeurt ook niet veel, het lijkt 
Lievelde wel.

Gelukkig kunnen we de laatste weken weer 
langzaam een beetje opstarten. Pijnlijk 
langzaam. Zo langzaam dat ik zelfs blij ben 
dat we weer mogen trainen. Oefeningen 
zijn zo uitgezet dat je 1,5 meter bij elkaar uit 
de buurt kunt blijven dus geen partijspellen 
en geen duels. Voor mij vormt dit echter 
geen enkele belemmering in het spel. Door 
de jaren heen ben ik steeds iets langzamer 
geworden dus ik zou willen dat ik binnen 
die 1,5 meter kon blijven.

Wat ook mag in de nieuwe anderhalve-
meter-maatschappij is lekker op het terras 
zitten. Dit heeft er mede voor gezorgd dat 
we onze eerste “echte” vergadering weer 
hebben kunnen houden op het terras. Geen 
computer, etherdiscipline en krakende 
chips zakken over je speakers maar 
(nieuwe) gewoon bij elkaar. Op anderhalve 
meter met elkaar een biertje drinken en 
overleggen is overigens niet handig. Op 
een rechthoekig terras zitten de twee 
buitensten toch nog 4,5 meter van elkaar af 
en dat zal resulteren in een wat luidruchtige 
communicatie. Naast de geluidsoverlast 
zult u nu dus al precies weten wat er in 
de volgende PIOT komt waarvoor onze 
excuses. 

Het mooiste feest van het jaar gaat niet door. 



Niet strijden om een plek in de top 5 tijdens 
de zeskamp, geen vogelschieten en ga zo 
maar door. Fijn dat de Feestcommissie en 
CaFreek een alternatief programma hebben 
opgezet. Je krijgt er de kermis niet mee 
terug maar dit verzacht tot nog iets de pijn. 
In deze PIOT lees je hoe het alternatieve 
programma beleefd is door enkele van de 
redactieleden.

Hopelijk proosten we volgend jaar weer 
“normaal”. Arm in arm omdat we allemaal 
weer een top 5 plek hebben bemachtigd bij 
de zeskamp! 

Stefan.

HET LAATSTE NUMMER?
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Kermis in tijden van corona: buurten 
en vriendengroepen kwamen samen 
om een borrel te drinken, op maandag 
je opgenomen snipperdag alsnog op 
het terras bij Freek doorbrengen en 
vogelschieten op eigen terrein met 
je vriendengroep. Dit jaar was je zelf 
de Feestcommissie om er tijdens het 
kermisweekend wat van te maken. Want 
waar andere kerkdorpen activiteiten 
organiseerden bleef het bij onze 
feestcommissie lang stil. Maar alsnog, 
10 dagen voor de kermis, kwam de 
feestcommissie met activiteiten! We 
spraken met Hans te Molder en Laurens 
Onstenk om te horen hoe ze toch de 
kermis een klein beetje door wilden laten 
gaan dit jaar én u leest over de grootse 
plannen rondom het 75 jarig bestaan van 
FC Zieuwent.

Een autosterrit met zeskamp onderdelen 
dit jaar. Vertel. ‘We hebben de autosterrit 
georganiseerd samen met Luuk Domhof 
en Freek. Luuk kwam al vroeg met mooie 
ideeën voor tijdens het kermisweekend. 
We zijn toen samen om tafel gaan zitten 
en hebben de plannen uitgewerkt. 
Vervolgens moesten we akkoord krijgen 
van de gemeente, dit was nog niet zo 
makkelijk. Met wat hulp en de versoepelde 
maatregelen kon het uiteindelijk toch 
doorgaan. Vandaar dat het zo laat 
bekend werd gemaakt. Uiteindelijk is 
het een autosterrit van ongeveer 55 km. 
geworden voor jong en oud. Tijdens de 
sterrit zijn er allerlei opdrachten die vanuit 

de auto uitgevoerd kunnen worden. Het 
zijn vragen en opdrachten voor jong 
en oud en iedereen blijft in principe in 
de auto zitten. De route komt langs de 
verschillende locaties van de Timp Drive 
waar de opdrachten zijn, de drankjes 
koel staan en de mensen zichzelf van een 
hapje kunnen voorzien.

Er zijn 3 prijzen te verdelen tijdens de 
sterrit, waaronder punten voor je buurt 
die meetellen bij de buurtuitslag in 2021. 
Verder zijn er 2 totaalprijzen van de dag. 
We hebben ook met de buurten bij elkaar 
gezeten om er samen voor te zorgen dat 
er zoveel mogelijk deelnemers meedoen. 
De eerste op- en aanmerkingen rondom 
de buurtuitslag in 2021 komen via 
verschillende wegen nu al binnen………… 

Voor de jeugd hebben we op maandag 
een stormbaan en bubbelbal geregeld.’

En dan vieren jullie het gehele jaar jullie 
75 jarig jubileum. Ligt het draaiboek al 
klaar? ‘Ja zeker! Hier zijn we met onze 
jubileumcommissie al twee jaar mee 
bezig. De hele maand november zal het 
feest zijn in Zieuwent! Ieder weekend, op 
het weekend van de Sinterklaasintocht 
na, zijn er festiviteiten en activiteiten voor 
jong en oud. Het valt of staat allemaal 
met de maatregelen rondom corona. We 
hebben alles al vast staan, maar nog niet 
betaald. De agenda voor november zullen 
we binnenkort bekend maken.’

IN GESPREK MET DE FEESTCOMMISSIE
OVER DE VOORBEREIDING VAN HET 
KERMISWEEKEND TIJDENS CORONA.

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum  Aanvang  Activiteit

Vr. 3 juli  14.30 uur  Stichting Fratsen : Modderdag.

Do. 16 juli  20.00 uur  PIOT : Kopie inleveren.

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

23 en 24 oktober     Stichting Fratsen : Houtdorp.

Voor gedetailleerde informatie: zie 

Horizontaal
1. Vincent Bokkers - Bekkenboer
4. Koetouw’n Willy - Jans
6. Laurens Donderwinkel - Sjoes
10. Ruud Donderwinkel - Bekkenringels
11. Het Lange Verdreet - Gais
14. Rob Hulshof - Lammas
15. Vincent Hulshof - Trienen
16. Jos Hoenderboom - Diekat
17. Derby Groot Zevert – Droepat

Verticaal
1. Hanneke Kolkman - Harmes
2. Rene Spekschoor - Nejs
3. Edmond Wopereis - Bombartels
5. Willy Hummelink - Winterink
6. Frank Hummelink - Stieneman
7. Rene Klein Holkenborg - Hospels
8. Erik klein Goldewijk – Bekkelina
9. Rene Wopereis - Eimas
12. Bob klein goldewijk - Tillas
13. Bern Hummelink – Sniedas
18. Eugene Hoenderboom - Eeklas

ANTWOORDEN KRUISWOORDPUZZEL VORIGE PIOT.
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Willen jullie verder nog iets kwijt? ‘We 
willen nog aandacht schenken aan het 
ontwerpen van de Zieuwentse Vlag. Ter 
ere van het 75 jaar bestaan hebben we 
een ontwerpwedstrijd om de mogelijke 
vlag van Zieuwent te ontwerpen. Op dit 
moment hebben we 14 vlaggen binnen 
gekregen, maar we denken dat er nog wel 
meer creatief talent in Zieuwent zit die 
mee wil denken. Vandaar dat we opnieuw 
een oproep doen tot het ontwerpen van 
de Zieuwentse vlag. De vlag zal tijdens de 
feestmaand in November voor het eerst 
gaan wapperen in Zieuwent. Daarna zal 
de vlag gaan wapperen tijdens onder 

andere de kermis en je hangt hem zelf 
buiten wanneer je wil!’

Wat moet je doen?:
• Maak een ontwerp
•  Stuur je ontwerp voor 1 september op 

naar info@fczieuwent.nl, inclusief je 
mobiele nummer

•  Op Facebook zullen nadien alle 
vlaggen te zien zijn en mag iedereen 
meestemmen voor de uiteindelijke vlag

•  De feestcommissie zal het gewonnen 
ontwerp laten afdrukken.

Nienke.

IN GESPREK MET DE FEESTCOMMISSIE DE KERMISSTERRIT: 
DE -RAZENDE-REPORTERVERSIE.
Zondagmorgen 14 juni 2020. Een fantas-
tische dag in de kalender voor de mensen 
uit Zieuwent. Kermiszondag, de kermis-
dag voor de nieuwe koning en koningin.

Maar ja, 2020 is een heel ander jaar. Niets 
kermis, niets koning en koningin, geen 
schutterij baterend en harmonie swin-
gend door de straten. Niets geen geklets 
van kogels in de vangbak achter de hou-
ten vogels. Geen gejuich bij het neerdalen 
van het hout en omhangen van een cape. 
In 2020 geen kermis. Een gemis voor alle 
kerkdorpen, ieder in zijn of haar eigen 
weekend.

Maar Zieuwent zou Zieuwent niet zijn als 
er niet toch iets werd georganiseerd. En 
dat wordt er. Een autosterrit door de ach-
terhoek, met spelelement. Hierbij gaan de 
punten die vergaard worden een begin 

zijn voor de puntentelling van 2021. Wordt 
het toch nog een beetje spannend, mini-
maal rivaliserend. Om dit alles in beeld te 
brengen doen twee van onze redactiele-
den zelf mee en beschrijven vanuit hun 
rol van deelnemer de sterrit. Ik ga, als een 
razende reporter, de verschillende onder-
delen af en probeer zo een sfeer op te 
snuiven die recht doet aan het spel.

Dus deze zondagmorgen loop ik om 
10.30u het terras van Freek op en zie daar 
de gehele feestcommissie in vol ornaat 
zitten, aan de koffie. Het is een moeilijk 
moment omdat het direct verwijst naar 
datgeen wat we dit jaar gaan missen. Het 
is ook wel van de gezichten af te lezen 
dat iedereen zin heeft in de sterrit, maar 
vooral ook veel liever nu bezig was met 
de voorbereiding van de zeskamp mor-
gen.
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DE KERMISSTERRIT 

In Etten, bij de drive-in aldaar van de Timp, 
moeten de deelnemers vanuit de auto met 
een windbuks op een schietschijf schie-
ten. Ook hierbij is links- of rechtshandig 
zijn wel een issue. De meeste schutters 
zijn in mijn aanwezigheid vrouwen. De 
bijrijdersstoel is namelijk vooral door 
vrouwen bezet. Succes is zeer wisselend. 
Het geweer wordt telkenmale vakkundig 
schoongemaakt en is daarmee corona-
vrij. Benno Stoverink houdt de score bij 
en doet dat met een ongelofelijk arends-
oog. Ik heb namelijk met alle gaatjes in 
het papier geen idee welk gat er bij ge-
komen is, maar Benno loopt gedecideerd 
naar de kaart na elk schot en komt met 
een vastberaden blik terug. “Ik heb het 
gezien” zijn dan zijn mystieke woorden. 
Zonder persoonlijk resultaat worden de 
deelnemers naar de volgende tafel gedi-
rigeerd voor een gratis ijsje. “De uitslag 
komt later” zegt Benno. Hij neemt een 

hap van een broodje dat hem is aange-
boden en het begint zachtjes te regenen. 
Ook Benno en Casper hebben weinig be-
schutting, maar of hen dit gaat opbreken 
kan ik niet zeggen, want ik ga verder naar 
het volgende onderdeel.

In het Slangenburg zit een Abraham langs 
een zandweg. Alle deelnemers krijgen 
een minuut om de naam van de man te 
raden, waarbij ze maar drie vragen mogen 
stellen. De meesten lezen wel één minuut, 
maar niet de drie vragen. Ik kan me niet 
helemaal aan de indruk onttrekken dat 
het antwoord op WhatsApp rondzingt. 
Want een groepje jongens met speciaal 
aangeschafte auto’s komen aangereden, 
onder veel geclaxoneer en extra gas en 
wielspin. Ze stoppen naast de Abraham 
en één voor één delfde vraag; “Wark i’j bi’j 
Roemaot?” Als het antwoord “Ja” is; “’t 

Ik besluit, samen met Hans te Molder, de 
voorzitter, en andere leden hoe ik het best 
kriskras tussen de onderdelen kan swit-
chen zodat ik zo veel mogelijk verschil-
lende deelnemers zie en alles kan mee-
krijgen.

Ik begin bij het onderdeel in Varsseveld. 
Marco en Rianne staan onbeschut te-
gen weerssituaties van de deelnemers 
te vragen vanuit de auto elk drie ballen 
in een bak te gooien. Echt een zeskamp-
element. Dit valt voor velen nog niet mee. 
Vooral bestuurders hebben veel moeite, 
omdat hun veelal sterkere rechterhand 
moeilijk te gebruiken is. Dus velen gooien 
wat te krampachtig met rechts of toch 
maar met de mindere linkerhand. Links-
handigen zijn hier sterk in het voordeel. 
Maar dat geldt voor de bijrijderskant na-
tuurlijk voor de rechtshandigen. Gemid-
deld waarschijnlijk voor iedere buurt even 
veel voor- als nadeel. Later hoor ik dat 
Marco en Rianne drijfnat en verkleumd de 

middag hebben afgerond. Gelukkig voor 
hen zaten ze vooraan in de route en duur-
de de middag niet al te lang.

Ik ga naar het onderdeel Ballon-blazen. 
Bij de drive-in van de Timp in Lichten-
voorde moeten de deelnemers een bal-
lon kapot blazen. Een zware klus die niet 
door iedereen met succes binnen een mi-
nuut lukt. De knal van de knappende bal-
lon is buiten de auto best hard, binnen zal 
het nog iets erger zijn. Kan ik hier zien dat 
mensen bezig zijn om persoonlijk succes 
te vieren? Of zie ik ook fanatisme voor de 
puntentelling voor de buurt? Ik wil gelo-
ven dat ik ook dat laatste tegenkom. 

Ik kom bij toeval veel mensen tegen van 
Reurlseweg en Sprenkelderhook. Als in-
woner van de Zegendiek maak ik me toch 
wat zorgen over de verbeten gezichten 
van deze deelnemers. Nadat ik de dames 
van de feestcommissie voorzien heb van 
koffie en gebak ga ik op weg naar Etten. 
De weersconditie is alleen nog maar ver-
ontrustend. Een bui lijkt mogelijk.
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is Erik Stemerdink” en vol gas, slingerend 
door het mulle zand, vertrekken ze weer. 
Anderen doen het heel rustig en stellen 
vragen, maar hebben werkelijk geen idee 
wie de man is. Hans te Molder is mis-
schien wel het meest genoemde foute 
antwoord.

Ik ga ook weer verder naar de laatste 
stopplek. Het regenen is overgegaan in 
een ware wolkbreuk. Bij het Timpterrein in 
Zieuwent moeten de bijrijders een spiraal 
volgen met een metalen lus. Elke aanra-
king is straftijd. De auto moet daarbij ook 
voor- en achteruit meebewegen. Een pit-
tige opdracht waarbij samenwerking tus-
sen berijder en bijrijder met wisselend 
succes verloopt. De inmiddels ontstane 
zondvloed, maakt het er voor de deelne-
mers niet gemakkelijker op.

Als razende reporter heb ik een goed 
beeld gekregen wat de deelnemers pre-
cies voor de kiezen hebben gekregen, 
maar ik heb geen enkel zicht gekregen op 
de prestaties van de afzonderlijke deelne-
mers, laat staan van de successen voor 
de buurten voor de zeskamp van volgend 
jaar. Dit gaat dus nog spannend worden.

De wolkbreuk is voor een gezamenlijk 
einde bij Freek een ware spelbreker. Bijna 
iedereen gaat tevreden over de sterrit, 
maar teleurgesteld over het weer huis-
waarts. 

Ik heb weer kunnen genieten van waar 
Zieuwent sterk in is. Het was een erg 
leuke middag, maar volgend jaar gewoon 
weer op het kermisterrein. 

Mark Lankveld

DE KERMISSTERRIT 
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PLUKTUIN ZIEUWENT

Hallo Zieuwentenaren!
 
De Pluktuin aan De Waareise staat weer in 
volle bloei: voor ieder wat wils !
 
Wij, als vrijwilligsters, zijn en blijven er druk 
mee: hoe fijn zou het zijn dat jullie hier 
massaal groente komen halen! Er zijn o.a. 
volop tomaten, komkommer, courgettes, 
slasoorten, prei, uien, sjalotten, rode kool, 

bosbessen, blauwe bessen, frambozen en 
straks ook wildbloemen: een lust voor het 
oog!
 
Het is gratis. Voor diegene die hier moeite 
mee heeft: er staat een bakje voor vrije gift.
 
Tot snel in de Pluktuin!

Groeten vrijwilligers Pluktuin

Wij willen graag dat de jeugd weer meer 
gaat tennissen. 

Gelukkig hebben we hiervoor van de on-
dernemersstichting ONZ 1000 euro gekre-
gen. Met deze bijdrage kunnen we maxi-
maal 10 jongeren een aanbieding doen 
voor 1 jaar. Dit gaat over de periode van 
september 2020 t/m juni 2021.Voor deze 
ene keer vragen we komend jaar de helft 
van de normale bijdrage, namelijk 10 euro 
per maand per persoon. 

Hiervoor moeten jongeren onder de 18 jaar 
zich met een groepje van 4 of 5 meiden / 
jongens met de ongeveer van gelijke leef-
tijd aanmelden. Het maximaal leeftijdsver-
schil binnen een groep van 4 of 5 personen 
mag maximaal 2 jaar zijn. 

Voor de 10 euro per maand krijgen zij:
1.  Eén les per week september tot half 

december 2020 en februari tot eind juni 
2021.

2.  Deelname aan najaarscompetitie 2020 
en voorjaarscompetitie 2021. 

3. Jeugdtoernooi (1 avond) begin juli 2021
4. Een leen shirt van ZTV.

De Kia Tenniskids competitie t/m 12 jaar 
wordt gespeeld op zondagochtend. 
De juniorencompetitie van 11 t/m 17 jaar 
wordt gespeeld op zaterdag of zondag.

Wil je meedoen?
Stuur voor 28 juni een email met de namen, 
adressen en telefoonnummers van 4 of 5 
meiden/ jongens naar info@ztv-zieuwent.nl 

Namens het bestuur van ZTV,
René Spekschoor

AANBIEDING TENNIS VOOR DE 
JEUGD 2020/2021



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 PaasPop Iris Weelink Schoppenweg 8 A 7136 KH Zieuwent 06-25568117

Gymclub dames R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136 LC Zieuwent 351532 Stichting Paasvuur Michiel Verhoeven Rouwhorsterdijk 16 7136 KW Zieuwent 06-45168391

Handbalver. Pacelli Annette Vosters Boersweg 12 7136 KK Zieuwent 487783 Stichting Speelvoorziening Nanda Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301

Harmonie Zieuwent Armarja Beerten-Peppelman Werenfriedstraat 3 7136 LZ Zieuwent ………. Stichting Website Zieuwent René Spekschoor Doorndijk 3 7136 KG Zieuwent 352363

Jong Nederland ('t Gilde) Tom Schepers Dorpsstraat 47-03 7136 LG Zieuwent 06-30346568 Stg. Welkom in de Waareise Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 0573-491330

K.B.O. Afd. Zieuwent Henri Krabbenborg Ruurloseweg 8 A 7136 MD Zieuwent 351912 Stichting Zieuwent Live! Stef Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 377223

Karateclub MU CHIN Alwin Ikink Kerkhoflaan 26 7131 TD Lichtenvoorde 370794 Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970

Klootschietver. De Hemmele Sabine Spil Tongerlosestraat 14 7131 EW Lichtenvoorde ………. Schutterij St. Sebastiaan Nienke Krabbenborg Vosdijk 19/A 7134 RD Vragender 06-18721065

Koor "De Medeklinkers" Henriëtte Hulshof Zieuwentseweg 53 7136 LA Zieuwent 351890 Tennisvereniging ZTV Monique Lensink De Haare 61 7136 MG Zieuwent 06-21600883

Koor "NOIR" Elise Roelofsen Brandersdijk 10 A 7136 KV Zieuwent 351416 Toneelver. Semper Avanti Marja Fuchs Zegendijk 10 7136 LS Zieuwent 06-42055290

L.T.O. Noord afd. Oost Gelre Erica Lensink Lieversdijk 4 7121 KT Aalten 06-46774121 Tourclub Velocé Rita Arink Lichtenvoordseweg 83 A 7141 DW Groenlo 06-20418707

Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951 Volleybalvereniging TOHP Henk Krabbenborg A. Mollemanhof 38 7136 MS Zieuwent 351875

Lourdeswerk (N.B.V.) Pastoraatgroep Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Vrouwen Vereniging Zieuwent Christa Mentink Dorpsstraat 15 7136 LE Zieuwent 06-12944488

Ouderraad Basisschool Heidi Klein Holkenborg Maatweg 4 7136 KP Zieuwent 352589 Zaalvoetbal Z.V.Z. Gerdo ten Barge Engelse Schans 14 7137 SE Lievelde 06-12824537

Oudheidkundige Ver. "Zuwent" Cecile Hulshof Zieuwentseweg 46 A 7136 LC Zieuwent 06-27476204 Zangkoor R.K. Erna Karnebeek Verdelingsweg 3 7263 SR Mariënvelde 06-38574224

Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Zieuwents Belang Mieke Stortelder Zegendijk 12 7136 LS Zieuwent 06-42162086

PCI Caritas locatie Zieuwent Leo Nijenhuis De Haare 11 7136 MH Zieuwent 351846 Zonnebloem De Angela Bokkers De Steege 95 7136 MN Zieuwent 06-20765516

Perfect Running Lisa te Molder Dorpsstraat 20 A 7136 LL Zieuwent 06-20744965 Zonnig Zieuwent Ruud Krabbenborg p.a. Boekelderweg 3 7136 KL Zieuwent 06-20521539

Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 8 7131 BJ Lichtenvoorde 487150

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (14 juni 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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We naderen het volgende lid van de FC; 
Laurens Onstenk! Waar Laurens normaal 
op het zeskampterrein onze buurt nog wel 
eens het voordeel van de twijfel wil geven 
hebben we er vandaag geen voordeel 
van. Met een afvalprikker geeft hij ons de 
routebeschrijving en een antwoordblad 
aan.  “Succes kearls, dat het dit joar eer-
lijk mag goan”. Glimlachend verlaten we 
het kerkplein en rijden richting Harreveld. 

Achter het antwoordblad zit een 2e pa-
gina. Het is een fotoronde met zeven 
foto’s van de keukens van de FC-leden. 
Boven deze foto’s staat de vraag “welke 
vrouw kookt hier?”. We gaan eerst een 
rondje “keukens-kijken” voor we de route 
af gaan leggen. Zo hebben we met alle 
thuisgebleven vrouwen van deze zeven 
leden een leuke kennismaking gehad. We 
vervolgen de route naar Lichtenvoorde en 
komen terecht bij de TimpDrive. Eenmaal 
aan de beurt in de drive is het tijd voor 
het eerste spel onder leiding van regis-
seur Wilma Schutten. Het spel: zo snel 
mogelijk een ballon opblazen tot dat deze 
knapt. In de 27 seconden die het duurt 
voordat de ballon knapt is Bob niet de 
enige die (Zegendiek)rood aanloopt; de 
temperatuur van Bob zijn auto kwam ook 
in de buurt van de 130 graden. Wat is nou 
een autosterrit zonder autoproblemen? 

Na een heerlijk ijsje en kopje koffie van 
Willy en Marion Toebes vervolgen we 
onze route in de buitenwijken van Zieu-
went (dachten we…). Voor we er erg in 
hebben rijden we in Varsseveld. Op het 
antwoordblad waren pas de eerste 4 
vragen beantwoord. Om de problema-
tiek zoals die zich voordeed in Lievelde 
te voorkomen besloot de feestcommissie 
om ons maar een mooi eind van Zieuwent 
weg te sturen. Het volgende spel vindt 
plaats bij de doorregende Rianne IJzereef 

en Marco Spekschoor. Of we zo vriende-
lijk wilden zijn om 6 tennisballen vanuit de 
auto in een speciekuip te gooien. Met een 
degelijke score van 4/6 rijden we richting 
Ulft. Ook onderweg is de rivaliteit tus-
sen de buurten groot. We doen ons best 
om andere deelnemers te verwarren. Zo 
stoppen we abrupt bij willekeurige bo-
men om net te doen of we een vraag zien 
hangen die er natuurlijk niet hangt. Ja, we 
hebben er zin in! 

Vele kilometers en enkele vragen later 
komen we bij de volgende pitstop, een 
andere TimpDrive. Op dit veld zijn meer-
dere leden van de FC actief. De meesten 
zijn met frikandellen en kroketten in de 
weer maar het is Casper Woltas die de 
aandacht trekt met zijn activiteit: vogel-
schieten. Casper geeft mij het geladen 
geweer en ik schiet vervolgens vanuit 
het autoraam de kraai van de maiskuil 
af. “Oh, ik had dat papieren schietschijfje 
niet gezien” zeg ik tegen Bob wanneer hij 
me wat raar aankijkt. Wellicht krijgen we 
nog een puntje voor de moeite.

Verder op het terrein stappen veel deel-
nemers even uit de auto om de benen te 
strekken. Zo ontstaan er mooie groepjes 
van buurten die samen nog even de goe-
de antwoorden aan elkaar door kunnen 
spelen. 

Na een korte pauze begint het opnieuw 
te regenen en besluiten we om in een 
lange stoet van auto’s het veld te verlaten 
richting Mariënvelde. Het briefje met de 
routebeschrijving is overbodig geworden. 
Onderweg vinden we de benodigde vra-
gen, al blijkt het vinden van de benodigde 
antwoorden lastiger. Zo hangen er tal van 
jeugdfoto’s van FC-leden aan de boom 
met de vraag “wie was dit in de jongere 

AUTOSTERRIT  2020 

Normaal gesproken is de gemiddelde 
Zieuwentenaar al wekenlang onrustig in 
de aanloop naar de Söwentse karmisse. 
De kinderen, van de verschillende buur-
ten, zijn avonden lang druk met het oe-
fenen van de spelletjes en de volwasse-
nen zeggen thuis dat ze druk zijn met het 
oefenen van de spelletjes. Helaas is dit 
jaar deze gezelligheid binnen de buurt-
verenigingen niet mogelijk. Gelukkig is er 
wel die andere vereniging die bezig blijft 
achter de schermen: de feestcommis-
sie! Deze enthousiaste groep vrijwilligers 
heeft een improvisatie-zeskamp in elkaar 
gezet in de vorm van een autosterrit. Daar 
moeten wij als zeskamp-diehards en Ra-
zende PIOT-reporters natuurlijk meer van 
weten.

Het is denk ik de eerste keer dat we met 
de auto naar Zieuwent gaan op de ker-

miszondag. We treffen elkaar voor CaF-
reek en sluiten aan in de lange rij auto’s 
die zich al heeft gevormd op het kerk-
plein. Menigeen heeft de gezinswagen 
weten op te vrolijken tot leuke propagan-
da-achtige voertuigen. Overal zie je leuke 
teksten, geschilderde auto’s, hangende 
bh’s en kleurrijke ballonnen. We hebben 
ons goed voorbereid op de sterrit; Bob 
heeft de voorgaande autosterritten van 
de FC nogmaals gereden. We zijn er klaar 
voor en kijken nergens meer van op! 

De rij auto’s schuift langzaamaan op en 
we treffen daar het eerste lid van de FC; 
Jos Bartels. Jos had niet veel te melden 
behalve dat we verder mochten rijden. 
Aangezien hier normaal de botsauto’s 
staan lijkt het ons wel grappig om de auto 
voor ons in de rij een flinke beuk te geven, 
helaas zijn wij de enigen die het grappig 
vinden.

14
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jaren?”. Wij hebben nu al moeite om de 
leden uit elkaar te houden, laat staan die 
van 70 jaar geleden.

We toeren mooi door de vierhoek Zelhem, 
Ruurlo, Lichtenvoorde en Varsseveld en 
sluiten aan in de file bij het knooppunt 
Halle-Nijman. In deze zandweg zit een 
abraham op een stoeltje. We krijgen 60 
seconden de tijd om drie ja/nee vragen 
aan deze abraham te stellen. Vervolgens 
moeten we kunnen raden wie deze per-
soon is. Om verwarring te voorkomen 
was onze eerste vraag: “Spreekt u Neder-
lands?”. De abraham knikt van ja. Onze 
tweede vraag luidt “Vindt u het leuk om 
voor de Feestcommissie hier in de regen 
te zitten in Halle-Nijman?”. Na enige twij-
fel kinkt de abraham wederom van ja. Met 
nog enkele seconden op de klok is onze 

laatste vraag “Woont u in de bebouwde 
kom van Zieuwent?”. Wederom knikt de 
man van ja. De tijd is op en we moeten 
ons antwoord kenbaar maken. We maken 
onze keus niet op basis van de vragen 
maar op basis van een observatie eerder 
die middag. In hartje Lichtenvoorde za-
gen wij Martin Wossink alleenig rijden en 
we waren hem nog niet tegen gekomen. 
Zonder enige twijfel zeggen we dus ook 
“Martin Wossink”. 

Na het verlaten van dit spel komen we te 
rijden in de “Chasse patate”, dus zijn we 
weer aangewezen op onze routebeschrij-
ving. We maken een aantal deelnemers 
belachelijk omdat zij verkeerd waren ge-
reden – “Als je hier verkeerd rijdt, heb je 
ze echt niet alle 16 in het kratje zitten”. 
Iets verderop vinden we weer een vraag: 
“Tel het aantal lantaarnpalen tot aan vraag 
18”. Toen we al snel zo’n 70 lantaarnpalen 

AUTOSTERRIT 2020 hadden geteld kregen we het vermoeden 
dat we ergens verkeerd waren gereden. 
Typisch gevalletje karma?

Uiteindelijk in Zieuwent rijden we het ter-
rein van De Timp op om bij Nick ten Have, 
in de stromende regen, het “zenuwspi-
raal” te doen. Na een zeer scherpe tijd 
van 37,5 seconden vervolgen we de weg 
over het terrein van De Timp. Veilig onder 
het dak zitten daar de harmonie-leden 
opgesteld die ons begeleiden richting de 
snackwagen. Twee bitterballen later rijden 
we naar het finalespel bij het schoolplein. 
Ido Hospels tikt op de ruit. Na wat wik-
ken en wegen besluiten we het raam toch 
maar te openen. Het slotstuk is een snelle 
quiz waarin we zoveel mogelijk goede 
antwoorden moeten geven op de 40 vra-
gen. De kennis van Ido valt ons wat tegen 
en we besluiten om zelf de antwoorden 
maar te bedenken. We constateren hier 

nog even dat er een FC-lid waarschijnlijk 
dyslectisch is, aangezien hij/zij niet het 
woord ‘feestcommissie’ kan spellen.

We rijden door naar het beginpunt; Ca-
Freek. Op het kerkplein staan Jos Pierik 
en Laurens Onstenk ons op te wachten. 
“Stop de tijd! Stop de tijd!” schreeuwen 
we uit het raam. Jos en Laurens kijken el-
kaar aan en denken waarschijnlijk hetzelf-
de: die twee snappen er echt helemaal 
niks van.

We parkeren de auto op het kerkplein en 
lopen richting het bier; net alsof het de 
kermis maandag rond 12 uur is. Wij vin-
den dat we de sterrit hebben gewonnen 
maar moeten alleen nog even wachten op 
de uitslag… 

Jur en Bob.

ZIEUWENTS BELANG

Gezien de situatie omtrent het Corona vi-
rus en de bijbehorende maatregelen ten 
bate van een ieders gezondheid is de 
jaarvergadering van de Feestcommissie 
en Zieuwents belang dit jaar niet door 
gegaan. In deze vergadering hadden wij 
ons, als nieuw bestuur, graag aan u voor-
gesteld.

Om u toch zo goed mogelijk te informeren 
over hetgeen er afgelopen bestuursjaar is 
opgepakt staat er een samenvatting van 
onze activiteiten op de website (www.
zieuwentsbelang.nl). Daar is ook een 
smoelenboek met korte introductie van 
onszelf te vinden.

Het oude bestuur willen wij via deze weg 
nogmaals bedanken voor alle jaren van 
grote inzet en voor hun blijvende betrok-
kenheid bij Zieuwent.

Heeft u een vraag voor Zieuwents Belang? 
dan kan u ons bereiken via info@zieu-
wentsbelang.nl of bellen met 0642162086 
(Mieke Stortelder; Secretaris)

Met vriendelijke groet, 
bestuur Zieuwents Belang. 

Beste inwoner van Zieuwent en omstreken,
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Als ik voor mijn doen ongebruikelijk laat 
het kermisterrein opkom (de Raboklok 
geeft 10.34 aan) is het geluid van spelende 
kinderen al te horen vanuit de tuin bij het 
Witte Paard. Ik parkeer de auto op de plek 
waar normaal gesproken de botsauto’s 
staan en ontsmet mijn handen voor ik de 
tuin inloop.

Zo’n 25 kinderen van groep 1 t/m 4 van de 
basisschool vermaken zich prima met de 
bubbelballen en op de stormbaan die daar 
door Bubbelkoning Mart en zijn collega’s 
is neergezet. Harm Bokkers begeleidt de 
spelletjes voor de kinderen op deze ker-
mismaandag. Vanmorgen voor de onder-
bouw en vanmiddag de bovenbouw, waar 
zo’n 50 opgaven zijn.

Een paar ouders en een enkele oma zijn 
meegekomen en genieten van een kopje 
koffie in de zon. Even napratend over de 
sterrit van gister en de pubquiz van zater-

dag blijkt dat iedereen complimenteus is 
over de alternatieve activiteiten. De sterke 
verhalen zijn niet zo sterk als normaal op 
de kermismaandag, maar men heeft weer 
genoeg meegemaakt dit weekend.

Vandaag de laatste dag, is traditioneel 
voor de zeskamp gereserveerd. Maar nu 
mogen de kinderen de kermis afsluiten. Ze 
staan ongeduldig in de rij te wachten tot 
ze om de beurt tegen elkaar racen over de 
stormbaan. Harm telt af en in tweetallen 
beginnen ze te klimmen en klauteren over 
de baan. Voor de allerkleinsten is het nog 
een hele opgave, maar ze komen allemaal 
over. Bij de finish een oranje pion op je 
hoofd zetten en de tijd wordt gestopt. Het 
lijkt zowaar op een zeskampspel.

Na deze prestatie lopen de kinderen naar 
de grote ranja ton waar ze onbeperkt de 
beker mogen bijvullen. Het droge weer en 
fijne zonnetje helpen goed mee, de kinde-
ren hebben dorst. Bijna net zoveel dorst 

de ouders normaal hebben op de maan-
dag na het presteren. De tweede ronde 
gaat beginnen, nu wordt de tijd écht op-
genomen en doen de kinderen nog harder 
hun best. Ze vliegen over de baan en de 
meesten hebben inmiddels het shirt al uit. 
Ik denk voor een betere stroomlijn. Tijden 
van 11 a 12 seconden worden gemeld, en 
met 10,93 is uiteindelijk een van de meiden 
het snelst.

Als iedereen geweest is mogen ze als prijs 
voor het harde rennen nog een zakje chips 
pakken. Deze wordt met smaak opgege-
ten en de kinderen vertellen enthousiast 
hoe leuk het is en hoe snel ze waren. Waar 
gisteren na 4 uur rijden sommige kinderen 
een beetje verveeld achterin zaten, bij de 
sterrit, is dit echt een activiteit voor hen. 
Ook voor de kinderen een beetje kermis.

Een enkel kind komt met een zere knie 
even bij mama zitten, maar voor de rest is 
er alom plezier. Wat goed dat er ook in dit 
alternatieve ‘kermis’ weekend aan de kin-

deren wordt gedacht, die toch vrij zijn van 
school vandaag.

Na nog even het weekend doorgenomen 
te hebben met Freek, die toch graag vol-
gend jaar weer een echte kermis zou wil-
len, stap ik in de auto naar huis. Onge-
bruikelijk vroeg voor mijn doen voor een 
kermismaandag. Ondanks de superleuke 
alternatieven vrees ik dat ik het met Freek 
eens ben, hopelijk volgend jaar weer een 
echte kermis voor iedereen.

Bart

STORMB(M)AANDAG.
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1. Meest favoriete sport:
 Bootcamp. 

2. Minst favoriete sport:
 Voetbal. 

3. Mooiste sportherinnering:
  De eerste keer winst van Max Ver-

stappen in Oostenrijk. Hier was ik zelf 
bij aanwezig, geweldige sfeer.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Rico Verhoeven. Hij is rustig en zeer 

imposant. 

5. Lekkerste eten:
  Gebakken aardappels, Sla en een 

schnitzel/biefstuk.

6. Beste boek/schrijver:
  Ik lees bijna niks. Ik ben meer van de 

som dan van de tekst.

7. Mooiste film:
 Dancing with Wolves.

8. Beste Nederlandse lied:
 The Scene & Thé Lau – Blauw

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  Een mooie Amerikaanse Barrel met 

de tekst “Tillas” er op. Het houten 
blad is op perfecte hoogte.

10. Grootste miskoop:
   Een zitmaaier. Vanaf dag één aan 

moeten sleutelen. Het werd een 
soort sport om dat ding weer aan de 
praat te krijgen. Uiteindelijk heeft hij 
het 12 jaar lang volgehouden. 

11. Omscholen tot:
  Autocad tekenaar / Revit tekenaar. 

12. Tent opzetten in:
  Oostenrijk, bij de F1. 

13. Hekel aan mensen die:
   Geen initiatief tonen of de kantjes 

eraf lopen. 

14. Uit bed halen voor:
    Een tentfeest met een goede live 

band.

15. Welke droom is wederkerend:
   Over problemen waar ik tegen aan 

loop bij een (nieuwe) bouw. 

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

   Toen ik op zeer grote hoogte naar 
beneden keek. 

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

  Ik word er niet jonger op.

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

   Knappen in de schuur. Muziek hard 
aan en het liefst een biertje er bij. Of 
een beetje in de tuin rondlopen. Die 
spaarzame momenten daar geniet ik 
van.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   Ed Sheeran. Ik vind een aantal van 

zijn nummers geweldig!

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

   Het huis van ‘prins’, daar heb ik 
altijd al iets mee gehad.

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

   Bij vrijwilligers van de Zwarte Cross, 
bij zo’n steward. 

22.  Wat zou je geen tweede keer 
doen:

   Maar zo met de fiets een zandpad 
af sjeezen. Het was een gravelpad 
waar ik in de spoelgoot belandde en 
toen vloog ik over de kop. Eerste va-
kantiedag gelijk ’s avonds nog even 
naar het ziekenhuis in Falkenburg. 
Eindstand: sleutelbeen gebroken en 
een aantal ribben gekneusd.

23.  Wat staat er boven aan jouw buc-
ketlist:

   Een keer drie maanden, op de bonne-
fooi, rondtrekken door een land waar 
ze nog (ver) achter zijn met de tijd. Dat 
lijkt me ontzettend gaaf om te doen.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Eigenwijs, betrokken, nauwkeurig, 

trouw, eerlijk.

Nico bedankt voor de gastvrijheid. Leuk 
om je zo wat beter te leren kennen. Heel 
veel succes en plezier met de bouw/rea-
lisatie in ons geliefde Zieuwent. 

Bob.

Dit maal in de PIOT de profielschets met Nico Klein Goldewijk. Het interview wordt 
afgenomen in het altijd zonnige Mariënvelde waar Nico samen met zijn partner Tanja en 
kinderen Twan en Ruth woont. Je kent hem waarschijnlijk wel van zijn bedrijf, Bouwbedrijf 
NKG. Misschien heb je hem ook al wel aan het werk gezien in Zieuwent. Hier is hij met 
een mooi project bezig waar een stuk jeugdsentiment zit; De Welkoop. Ook bekend als 
de Bond.  
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Deze tekst van Normaal uit 1977 is 
misschien nu wel actueler dan ooit. De 
zonne steet hoge boaven ’t Söwentse 
dorp, de portemonnee hadden wi’j extra 
zwoar….en daar houdt het voor dit jaar 
op. Helaas toch niet zo van deze tijd, maar 
eerder een verlangen naar schitterende 
tijden.

Dit had een versie voor dit jaar kunnen 
zijn, van ‘het nieuwe Normaal’;
“Wi’j holt de portemonnee nog steeds 
extra zwoar, de kermisattracties stoat 
neet op de Dorpsstraat, moar in Den Haag 
op het Malieveld, en ‘t duurt nog heel 
lange veur wi’j weer feest meugt vieren.” 
Het rijmt voor geen meter, maar het is wel 
de realiteit.

Al kan niemand er iets aan doen, de ‘mis’ 
in kermis is nog nooit zo dichtbij geweest. 
Veel is er aan gedaan om deze leegte te 

vullen. De Feestcommissie heeft zoals in 
deze PIOT beschreven staat een prachtig 
alternatief bedacht met de auto-zeskamp, 
aan de kinderen is gedacht op de toch al 
vrij gevraagde maandag, de pubquiz was 
een mooi last-minute idee op de zaterdag.

Maar toch blijft er een zuur gevoel achter 
in mijn maag.

Een zuur gevoel dat je normaal hebt na 
ruim 3 dagen kermis, Zieuwentse kermis.

Een mix van bier en wijn, gebakken vis, 
loempia’s van de Timp, dropballen van de 
snoepkraam, een heerlijk broodje Jos of 
Herman na de zeskampen, en dag na dag 
de beste sfeer die je je maar kunt wensen 
als Söwentenaar. Dat zure gevoel dat je 
weer een heel jaar moet wachten tot het 
allemaal weer opnieuw begint. 

De co lumn
ZIEUWENTSE KARMIS.

“Zo midden in de zommer, als de zonne hoge steet 
Dan duurt 't neet meer lange en dan vieren wi-j weer feest
't Gerei van de karmisse stond al dagen kloar 
De portomonnee hadden wi-j extra zwoar”
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Noem iedereen bij-naam

Horizontaal
3. Joep Donderwinkel
4. Leo Nijenhuis
7. Conny te Molder
10. Huub Wopereis
12. Rene Bokkers
13. Erik Rouwhorst
15. Erik Waalderbos
16. Stan ten Have
17. Tonnie Berendsen
20. Bennie Wopereis

Verticaal
1. Han Rouwhorst
2. Ton Hulshof
5. Guus Wopereis
6. Richard Spexgoor
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19. Leo Spexgoor
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Dat je op zaterdag al veel te vroeg wakker 
bent omdat je té veel zin hebt in de 
Jeugdzeskamp. De borden met leuzen 
lagen al dagen klaar. Iedereen is topfit om 
de versierde wagen op te gaan. Ongeduldig 
wachten tot de kleinste dorpelingen de 
ballonnen hebben losgelaten en je je mag 
storten op de zeskampspellen. Nadien 
in de tent met z’n allen het begin van de 
kermis vieren en kijken hoe slecht je als 
buurt de onderlinge strijd begonnen bent 
(voor mij als Hoenderboomer is dit helaas 
elk jaar de realiteit). Maar de muziek zwelt 
aan en iedereen is het al weer vergeten.
 
De sfeer neemt het over.

Op zondag veel te vroeg gewekt worden, 
omdat je ondanks tegenstribbelen toch 
bent opgegeven voor het vogelschieten 
en je zeker weet dat je dit jaar wél koning 
wordt. Dat het eerste biertje op het veld 
beter smaakt dan de koffie is een teken 
dat je de 2e kermisdag goed begonnen 
bent. Na een uurtje weet je het al; je bent 
het weer nét niet geworden. Als man dan 
althans, want bij de vrouwen schieten ze 
nog rustig 2 uur door.

Zondagmiddag na het feliciteren van het 
nieuwe koningspaar zet de traditie zich 

voort; met een paar kameraden naar de 
schiettent speelkaarten schieten. Niet de 
normale pakjes speelkaarten, maar met 
“bepaalde plaatjes” erop. Als het mooie 
dames betrof, dan werd er nadien mee 
gekruusjast in de kermistent of bij Freek 
op het terras. Mochten we zo gelukkig 
zijn dat er naakte mannen op de kaarten 
stonden, dan werden deze uitgedeeld aan 
alle moeders in de tent. En er zat altijd wel 
een kaart tussen die verdacht veel op een 
van je vrienden leek…

Maandag begon dan het grote 
buurtenspel, na een flink ontbijt bij ieders 
buurthonk. Niet de zeskamp, daar was 
iedereen veel te brak voor. Het ‘hoe doe 
ik aan zo weinig mogelijk spellen mee’ 
spel, en het ‘wat is de juiste timing om 
thuis te gaan poepen’ spel. Nadien trots 
met je nog schone shirt de tent in, en 
niemand vroeg zich af waar je geweest 
was. Iedereen roept leuzen naar elkaar, 
elk jaar dezelfde, maar dat is prachtig. 
Al was Zegendiek-ziek dit jaar misschien 
iets te actueel geweest. De uitslag is maar 
voor 5 seconden van belang, dan worden 
er al biertjes uitgewisseld. De Millennium 
showband komt op in een shirt van een 
van de buurten en Harrie Kroekenstoel 
heeft alweer een rood lint in zijn haar. De 
kermis is compleet…

Met je laatste krachten sleep je jezelf 
huiswaarts en moet je weer een heel jaar 
bijkomen.

Wat hoop ik dat ik volgend jaar weer in 
de tegenwoordige tijd mag schrijven over 
dit feest, dit zielsfeest van Zieuwent. Voor 
deze column wist/weet ik het even niet 
meer. En mocht het volgend jaar slecht 
weer zijn, misschien toch maar niet 
uitwijken naar de kerk…

Bart


