
1

47E JAARGANG, NUMMER 10

 

WOENSDAG 5 AUGUSTUS 2020 

NUMMER 467, OPLAGE 1.075

 

REDACTIE: MARK LANKVELD, 

BART KOLKMAN, NIENKE HULSHOF, 

STEFAN BEERTEN, BOB KLEIN 

GOLDEWIJK, JILL TE PLATE, HUUB 

WOPEREIS FREE LANCE: IRIS 

WEELINK, JUR EEKELDER

CONTACT: 

HUUB WOPEREIS 

H.WOPEREIS@CHELLO.NL 

06 - 12844614

VORMGEVING: ROMEO DELTA

INHOUD 
P03 VOEDSELBOS: DAAR PLUK 
 JE DE VRUCHTEN VAN!
P08 SECRETARIATENLIJST 
P10 ACTIVITEITENAGENDA
P11 COLUMN IRIS
P13 PROFIELSCHETS
P16 KRUISWOORDPUZZEL

AFSTAND
De meeste lezers van de titel denken direct 
aan ‘1,5 meter afstand’ of ‘houdt afstand 
om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen’. Als ik ‘afstand’ intik op mijn 
laptop dan verschijnen er advertenties van 
verschillende websites: ‘op voorraad: set 
van 4 vloerstickers’. Je weet wel, die gele 
stickers die in menig winkel op de vloer 
geplakt zijn.
De definitie van afstand is: niet (meer) mee-
doen. Veel mensen in Nederland en over 
de hele wereld doen/deden even niet meer 
mee. De regie over je leven (even) kwijt. 

‘Afstand’ was een begrip dat vóór de 
coronacrisis heel ver van mij af stond als 
mens, maar ook wat betreft mijn beroep 
als verpleegkundige. Afstand associeer 
ik met afstandelijk en gevoelloos. Nu ik 
tegenwoordig voor de klas sta leren we 
onze studenten dat mensen groeien als 
je hen aandacht geeft. Als persoon, maar 
ook wat betreft het in stand houden van 
hun algemene dagelijkse vaardigheden. 
“Afstand en nabijheid” is een vast thema 
binnen ons onderwijs. Als je de letterlijke 
betekenis hiervan neemt houdt dit in dat 
meer afstand samengaat met minder nabij-
heid, als aanduiding voor de fysieke ruimte 
tussen mensen. In de praktijk probeer je 
als professional de balans te bewaken tus-
sen vertrouwde en veilige nabijheid en het 
behouden van een gepaste afstand. Zo 
behoudt de zorgvrager zoveel mogelijk zijn 
eigen regie over zijn leven.

Wat nu als deze ‘gepaste afstand’ voor jou 
bepaald wordt, zoals in deze tijd het geval 
is. 
Je zal maar gedwongen afstand moeten 
nemen van je personeel of zelfs van je 
bedrijf waar je jarenlang hard voor geknokt 
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en keihard voor gewerkt hebt. Van een 
afstand toekijken hoe je toekomst in elkaar 
valt, zonder dat je daar invloed op uit kunt 
oefenen. Je zal maar afstand hebben moe-
ten nemen van je kind die in een zorginstel-
ling woont of van familie of dierbaren voor 
wie het verzorgingshuis hun thuis is.

Verdrietige studenten die ik sprak via 
‘Teams’ worstelden met deze manier van 
afstand en wisten niet goed wat ze aan 
moesten met eenzame ouderen waar ze 
mee werken op hun stageplek. Mensen die 
mentaal en fysiek ineens enorm achteruit 
gaan. Verwardheid die ontstond of verer-
gerde bij mensen die dementerend zijn en 
niets begrijpen van contact achter een raam 
of via de iPad. Ontroerend om te horen hoe 
familieleden hun dierbare terminaal lieten 
verklaren om in hun nabijheid te kunnen en 
mogen zijn. Je wil toch de hand van je dier-
bare vast kunnen houden in de laatste fase 
van zijn leven en samen zijn? Je wil er dan 
zijn voor iemand. Hoe kan je afstand nemen 

van iemand die rouwt? Dat is zo onnatuur-
lijk. Zeker als ik terug denk aan de steun die 
ik heb ervaren toen mijn vader overleed. 
Een knuffel of een arm om je heen en letter-
lijk iemand in je nabijheid hebben voor een 
kop koffie helpt dan enorm. 

Mensen worden gelukkig ook heel creatief 
om nabijheid te creëren. Berichten of film-
pjes werden opgenomen of in gesproken 
voor dierbaren. Er werden allerlei mooie 
acties georganiseerd om elkaar een hart 
onder de riem te steken. Dit werkt verzach-
tend en verkleind de afstand tussen elkaar. 
Die nabijheid is ook in Zieuwent voelbaar. 

Neem geen afstand van elkaar, blijf betrok-
ken en laten we VOORAL ons boerenver-
stand blijven gebruiken.

Ik wens jullie een fijne zomer met veel oog 
voor elkaar!

JILL

AFSTAND

Uit kostenoverweging worden de advertenties in de PIOT voor het gehele jaar 
in één keer gedrukt. Dit heeft als inherent nadeel dat eventuele inhoudelijke wij-
zigingen in een advertentie niet gelijk kunnen worden doorgevoerd, waarvoor 
onze excuses en hopelijk begrip.

Schildersbedrijf Waenink is verhuisd waardoor in hun advertentie een foutief 
huisadres is afgedrukt. Het nieuwe adres is: De Steege 26 , 7136 MP Zieuwent. 
De overige gegevens in de advertentie zijn ongewijzigd.

VAN DE REDACTIE

Via verschillende kanalen hoorden en 
lazen we over het voedselerf ’t Bokeler 
van Stephan en Marlies Papen aan de 
Boekelderweg. Geboeid door verha-
len en nieuwsgierig naar de drijfveer 
werd het de hoogste tijd eens contact 
op te nemen. Een aantal dagen na dat 
eerste contact zitten we bij de familie 
Papen aan de keukentafel, benieuwd 
naar het verhaal!

Hoe kom je bij het idee om een 
voedselbos te maken?
Oorspronkelijk kwam het idee in 2017 tij-
dens een dag in het teken van omgaan met 
droogte, hitte en wateroverlast georgani-
seerd in samenwerking met de gemeente, 
waterschap, provincie en LTO. Daar hadden 
ze o.a. Dyon Temming, van het Buitenburo 
uitgenodigd voor Agroforestry (bosland-
bouw). Die is de hele wereld over geweest 

en kwam terug met de boodschap dat boe-
ren meer bomen moesten poten. Dat heeft 
ons aan het denken gezet en zodoende zijn 
wij samen met Wouter van Eck in contact 
gekomen. Wouter is in Nederland de pio-
nier en goeroe wat betreft voedselbossen. 
Hij heeft een kale maisakker gekocht in 
Groesbeek en heeft daar een voedselbos, 
het Ketelbroek, gerealiseerd dat er nu 10 
jaar staat.

Wat is jullie drijfveer?
Ons streven is om te leven als Naoste Nao-
ber voor en met onze omgeving, zodat deze 
zich zo duurzaam mogelijk kan ontwikkelen 

DAAR PLUK JE DE VRUCHTEN VAN!

VOEDSELBOS: een door mensen gecre-
eerde plantengemeenschap (planten, bo-
men en struiken) met een extreem hoog 
aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, 
(ecologische) veerkracht en productiviteit 
van een voedselbos zijn hoog. Een voed-
selbos is volledig zelfvoorzienend en kli-
maatbestendig.
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voor het nageslacht. Daar hoort ook bij dat 
we hier graag zolang mogelijk willen blij-
ven wonen. We hopen natuurlijk ook dat 
dit een inspiratie kan zijn voor anderen. 
We beseffen ons dat het misschien een 
druppel op de gloeiende plaat is maar niks 
doen is ook maar niks. Het voedselerf is 
heel educatief voor kinderen, verhoogt de 
biodiversiteit, bindt CO2, houdt water vast, 
geeft verkoeling en geeft mensen de kans 
met elkaar, de natuur en zich zelf in con-
tact te komen, kortweg: een voorbeeld hoe 
het ook kan! Het geeft ook nog eens lekker 
gezond lokaal voedsel. Misschien nog wel 
het belangrijkste; het geeft ons gewoon een 
goed gevoel!

Het idee en de drijfveren zijn er...  
en dan?
Toen het idee enige vorm had hebben we 
eerst de buurt en andere belangstellenden 

waaronder de basisschool en de toenma-
lige kinderopvang De Knuffel  uitgenodigd 
bij de Waareise. Op deze informatiemid-
dag hebben we uitgelegd wat onze ideeën 
waren en gevraagd wat ze ervan vonden. 
Die inbreng heeft ons in het verdere verloop 
geholpen. 
Daarna ben ik, Stephan, naar een cursus 
geweest waarin je je eigen casus uit kon 
werken. Die casus was dus de ontwikke-
ling van ons eigen halve hectare voedselerf 
’t Bokeler.  Een voedselbos is een gesloten 
systeem, het houdt zichzelf in stand. Er 
komt dus geen bemesting, bestrijdingsmid-
del of sproeiers aan te pas. Een voedselbos 
heeft totaal 7 verschillende lagen waarmee 
je het principe van een bosrand nabouwt. 
Je doet dit van hoog naar laag zodat er 
goed licht bij kan komen. Het beplantings-
plan wilden we eerst  allemaal ook zelf 
doen maar dat was erg lastig. De plek van 

de grote bomen hadden we snel gevonden. 
Op de tweede laag zijn we al helemaal vast-
gelopen. Je moet rekening houden met de 
soorten omdat sommigen soorten het goed 
naast elkaar doen en sommigen juist niet, 
en dan al die Latijnse namen. Daarnaast wil 
je ook dat het hele seizoen iets in bloei staat 
voor de kleur en ook dat je het hele seizoen 
door voedsel hebt. Daar heeft Dyon Tem-
ming, die ook het ontwerp heeft gemaakt, 
ons uiteindelijk ook meegeholpen.

Het skelet van het voedselerf zijn de grote 
bomen zoals de walnotenboom, de pecan-
notenboom, tamme kastanje, de linde en 
maar ook grote fruitbomen zoals verschil-
lend soorten appels, peren, en kersen. 
Daartussen is nu nog kaal grasland waar 
de eerste pioniersplantjes komen zoals bij-
voorbeeld zuring, distels en brandnetels en 
kweekgras. Die hebben hun rol in de trans-
formatie van kale grond naar bos en moe-
ten dus gewoon blijven staan. Over een 
aantal jaar gaan ze vanzelf weer weg. Dat 
laatste geloof ik (Stephan) nog niet hele-
maal maar dat is wel de gedachte. Binnen 
dat skelet van hoge bomen staat een soort 
lager, de kleine fruitbomen. Denk daarbij 
aan hazelaar, dadels, nectarines, pruimen 
en mispels. Daaronder weer de struikach-
tige zoals verschillende soorten bessen, 
frambozen, bramen, krenten en vijgen, 
maar ook de wat minder bekende soorten 
als Paw Paw en Nasipeer. Over een aantal 
jaren, als de bomen een flinke kruin hebben 
komen daar de bodembedekkers (zoals 
bosaardbei) en klimmers (druiven) nog bij. 
Binnen het ontwerp is ook plek voor moes-
tuinen en er ligt een Hügel Kultur. Midden 
in ons voedselerf hebben nog twee stukken 
grasveld waar we eventueel een paar kip-
pen en/of varkens kunnen laten genieten 
van ons afval. Daar geeft Marlies ook haar 
rustgevende buiten (kinder)yogalessen. 

Heb je nog andere hulpbronnen 
ingeschakeld?
We zijn heel lang met subsidie bezig 
geweest bij verschillende partijen maar dat 
is eigenlijk allemaal op niets uitgelopen. Het 
lastige van een voedselbos is dat het vol-
gens de overheid niet bestaat. Het is geen 
landbouw, geen natuur maar ook geen 
tuin. Hierdoor is het lastig om in een vakje 
van een  subsidieregelingen te passen. Op 
een gegeven moment hebben we gezegd, 
mede op advies van de Stichting Pak An, 
dat we het dan maar op eigen kracht doen.

Pieter Holkenborg van Zieuwents belang 
heeft ook meegedacht in het kader van het 
aanbrengen van landschapselementen. Ze 
hebben meegedacht met een aantal zaken 
en het uitzoeken van kruidenmengsel. 
Groen Goed heeft gezorgd voor het plant-
klaar maken van het voormalig weiland.

Daarnaast zijn we op zoek naar dorpsgeno-
ten die het leuk vinden om ons te helpen bij 
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de verdere ontwikkeling. Dit kan gaan over 
moestuinieren, conserveren van groente en 
fruit, kennis van de natuur, geschiedenis, 
communicatie en  organiseren.

Jullie hoeven niet te klagen over 
belangstelling toch?
Nee, groep 6 en later groep 7 van de basis-
school zijn hier geweest en aan de hand 
hiervan hebben ze nu zelf op school een 
moestuintje gemaakt. Mooi om kinderen en 
de leerkrachten zo enthousiast te zien. Ook 
hebben de kinderen geholpen bij de ‘offi-
ciële’ aanplant van de eerste boom door 
wethouder Bart Porskamp. We waren blij 
verrast  dat we daarmee de voorpagina van 
de Elna hebben gehaald en dat RTV Slinge-
land er een item over heeft uitgezonden. De 
oudheidkundige vereniging was net met het 
project van de droebels bezig. Een aantal 
dagen geleden hebben we de eerste Voed-
selerf Experience gehad. Dit is een com-
binatie van een rondleiding en een Yoga 
clinic. Daarover maakten we ons wel een 
beetje zorgen, hoe kunnen we de tijd “vol-
praten”. Dat bleek absoluut niet moeilijk. 
Onze kennis is met de tijd gegroeid zonder 
dat we het zelf in de gaten hebben. Mensen 
komen hier blanco en daardoor kunnen we 
veel vertellen. Voor we het wisten waren we 

anderhalf uur verder! Ook de combinatie 
met de Yoga clinic viel goed in de smaak bij 
de deelnemers die zeiden. “Fijn dat jullie dit 
allemaal met ons willen delen”.

Hoe ziet de toekomst er uit?
Het duurt nog een hele tijd voordat het 
voedselbos volgroeid is. Daarna kan het, 
volgens de geleerden, zichzelf 400 tot 
500 jaar in stand houden. Over 10-15 jaar 
kunnen er 20 monden 9 maand van eten. 
Niet volledig, want er is in principe weinig 
of geen vlees en geen graan. We hopen in 

de toekomst hier zo lang mogelijk te kun-
nen blijven wonen en daarom kijken we 
ook geïnteresseerd naar het concept “erf-
delen”. Hoe mooi zou het zijn dat we ons 
erf kunnen delen met de jonge generatie. 
We willen in ieder geval wel zorgen dat het 
voedselerf in stand blijft dus we zijn aan het 
uitzoeken hoe we dat kunnen borgen.
Na het interview krijgen we van Stephan en 
Marlies een rondleiding langs het buiten-
leslokaal door het voedselerf. Ze vertellen 
ons vol passie de belevingen, de succes-
sen en de mislukkingen. We mochten de 

eerste perziken proeven. Een aantal uur 
nadat we het erf opkwamen fietsen we er 
nieuwsgieriger vanaf dan dat we er kwa-
men. Erg benieuwd hoe in de toekomst het 
voedselerf zich ontwikkeld. De natuur doet 
zijn werk als het goed is. Stephan en Mar-
lies en hun eventuele toekomstige erfdelers 
zijn voorlopig de bos-wachters!

Stephan en Marlies bedankt voor jullie 
gastvrijheid en enthousiasme!

BOB EN STEFAN
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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 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

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   (26 juli 2020)

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

Het emailadres piot@hetnet.nl, voor het aanleveren van kopij, is vervallen.  
U kunt uw bijdrage sturen naar: h.wopereis@chello.nl 

De redactie
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NORMAAL DOEN
Ik weet nog goed, hoe ik mijn vorige column hunkerde naar vrij-
heid, weer terug naar normaal. Inmiddels ben ik erachter dat dat 
‘nieuwe normaal’ toch iets minder fijn is dan dat ik het toen had 
voorgesteld. Hoe makkelijk je weer aan je vrijheden went en hoe 
beperkingen dan tegen kunnen zitten. 1.5m afstand houden lijkt 
steeds belachelijker en onhoudbaarder te worden.

Sinds 1 juli mogen er binnen weer contactsporten worden uitge-
oefend en dat is natuurlijk heel erg fijn. Gewoon, normaal, weer 
volleyballen in het Sourcy met de leukste teamies is iets wat ik 
enorm gemist heb de afgelopen maanden. En nu mag het weer! 
We spelen de bal weer over, verdedigen en blokkeren weer naast 
elkaar en geven elkaar zelfs weer een high-five voor goede bal-
len. Maar zodra de training af is en we de kantine binnenstappen, 
treedt de krampachtigheid van de anderhalve meter samenleving 
weer in werking. Nu is dat nazitten, kletsen en borrelen nogal 
een belangrijk aspect binnen ons team, dus het is af en toe even 
schakelen in waar we nu wel en geen afstand kunnen houden. 
Natuurlijk snap ik ook dat afstand nog steeds bewaard moet blij-
ven en dat het hele Coronavirus nog lang niet weg is. Nu vele 
Nederlanders weer lekker op vakantie gaan, vraag ik me af wat 
ze allemaal mee zullen brengen. En ik ben bang dat de hoofdluis 
niet de enige onwelkome gast gaat zijn die meegebracht wordt.

column iris

Horizontaal

3. Joep Donderwinkel - Velver
4. Leo Nijenhuis - Zwoagas
7. Conny te Molder - Breursken
10. Huub Wopereis - Vossnieder
12. Rene Bokkers - Maiwilms
13. Erik Rouwhorst - Petas
15. Erik Waalderbos - Hinnen
16. Stan ten Have - Kaaster
17. Tonnie Berendsen - Schoppensnieder
20. Bennie Wopereis - Boers

Verticaal

1. Han Rouwhorst - Reinder
2. Ton Hulshof - Haverkamp
5. Guus Wopereis - Olthuus
6. Richard Spexgoor - Jenten
7. Ruud Holkenborg - Beerenholder
8. Martin klein Holkenborg - Ennekes
9. Theo Wolters - Vellas
11. Martin Krabbenborg - Jennekes
14. Jan te Molder - Schoppen
18. Wilco Wopereis - Hammer
19. Leo Spexgoor - Drieks

ANTWOORDEN KRUISWOORDPUZZEL VORIGE PIOT

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit

Vr. 7 aug. 19.30 uur Jaarvergadering Oudheidkundige Vereniging.

Wo. 19 aug. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 30 aug. t/m Za. 5 sep. Zieuwent Open Tennistoernooi 2020.

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

23 en 24 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

'Eén van de dingen die  
ik wél kan waarderen aan onze 
nieuwe samenleving is het afstand 
houden in de supermarkt' 
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Vervolg van vorige pagina

Veel dingen zullen nog een lange tijd ‘abnormaal’ blijven en beho-
ren intussen echt al wel een beetje tot het nieuwe normaal. Zelf 
komt het thuiswerken me volledig de neus uit, maar ik start nog 
netjes ’s ochtends vroeg m’n laptop op en videobel wat af. Al kijk 
ik er naar uit om weer naar kantoor te mogen, ik moet toegeven 
dat thuiswerken soms een stuk efficiënter is. Sommige nieuwe-
normaal-ontwikkelingen zijn zo slecht nog niet.

Eén van de dingen die ik wél kan waarderen aan onze nieuwe 
samenleving is het afstand houden in de supermarkt. Iedere tante 
die zich tussen mij en het schap wil wurmen, kan een knal van mijn 
karretje verwachten. Rustig dame, niet in m’n aura AUB. Toch wel 
superhandig zo’n verplicht karretje! Maar sommige mensen vin-
den het blijkbaar zo vervelend dat ze een karretje moeten pakken 
bij de supermarkt dat ze weigeren om deze netjes weg te zetten. 
Ik wil niet zeggen dat de winkelwagens je om de oren vliegen, 
maar ze rollen in ieder geval wel de parkeerplaats over. En dat 
vind ik nu echt aso gedrag. Het is niet opeens zo dat je meer 
bacillen krijgt als je je karretje twee seconden langer vast houdt 
om hem netjes in de andere karretjes te schuiven. Sinds wan-
neer hoort dat bij het nieuwe normaal? Dat is gewoon een kwestie 
van normaal doen, lijkt mij toch. Misschien herken je dit probleem 
niet, en dat kan kloppen. In de Spar gaat het er gelukkig nog heel 
beschaafd aan toe. Deze aso-praktijken spelen zich voornamelijk 
in big-city Lichtenvoorde af.

Vanmiddag ben ik weer de uitverkorene van de familie Weelink 
die de wekelijkse boodschappen gaat doen. Iedere troela die nu 
haar karretje niet netjes terug zet, zal ik eens even zeggen waar 
het op staat. Normaal doen, zo moeilijk hoeft het niet te zijn. 

Ik heb er nu al zin in.
IRIS

1. Meest favoriete sport:
Zwemmen. Bij Livo; 
vroeger fanatiek wedstrijd-
zwemster, nu nog training 
met de recre-actief groep.

2. Minst favoriete sport:
Alle vechtsporten.  
Helemaal niets voor mij.

3. Mooiste sport-
herinnering:
Die heb ik niet echt  
specifiek.

4. Favoriete 
sportman/vrouw:
Maarten van der Weijden. 
Voor die man heb ik res-
pect. Ik weet hoe zwaar 
zwemmen is.

5. Lekkerste eten:
Ik vind heel veel eten 
lekker. Als voorbeeld 
een goede risotto. Zelf 
gemaakt of door moeders.

6. Beste boek/schrijver:
“De meeste mensen deu-
gen” van Rutger Bregman.

7. Mooiste Film:
“Man on Fire” met o.a. 
Denzel Washington.

8. Beste Nederlands-
talige lied:
“Ik Hou Van Mij” van  
Harrie Jekkers.

9. Mooiste cadeau 
dat je ooit kreeg:
De ringen met de namen 
van onze zonen.

10. Grootse miskoop:
Een Nintendo Wii, een  
spelcomputer. Uiteinde-
lijk na 3x spelen, is het 
verkocht.

11. Omscholen tot:
Een actuele vraag. Op 
dit moment weet ik het 
nog niet, maar ik ben het 
wel aan het uitzoeken. 
Dit jaar valt de beslis-
sing. Een levenslange 
carrière in de “zure mat-
ten” zie ik niet zitten.

12. Tent opzetten in:
Geen tent, maar een vouw-
wagen. Met de kleine man 
blijven we voorlopig in 
Nederland. Daarna gaat het 
naar de bergen. Welk land 
maakt dan niet zoveel uit.

PROFIELSCHETS
In deze profielschets maken we nader kennis 
met Mieke Stortelder. Zij is 39 jaar oud en doch-
ter van vaderszijde “Bokkat” (Lichtenvoorde) 
en moederszijde Hulzink/”Roolf” (Zieuwent). 
Mieke is getrouwd met Danny Wopereis en 
ze wonen samen met hun zoon Joep van 19 
maand aan de Zegendijk. Van beroep is zij 
Product Manager bij Katja-Fassin (de fabriek 
van de “zure matten”).
Mieke is secretaris van Zieuwents Belang. 
Daarnaast zit ze in de stichting ‘Distelkring” 
(o.a. initiatiefnemers van de “Greune kathe-
draal”) en is ze medeorganisator van de regi-
onale herdenking van 'Wereld Lichtjes Dag'.
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13. Hekel aan 
mensen die:
Commanderen !!!

14. Uit bed te halen voor:
Niks. Echt niet. Laat mij 
maar liggen.

15. Welke droom is 
wederkerend:
De dromen met en over 
Willem. Onze zoon die op 
een leeftijd va 3,5 maand  
in 2016 is overleden.

16. Wanneer was je 
voor het laatst bang:
Toen mijn schoonvader  
in het ziekenhuis lag.

17. Wat denk je als je 
in de spiegel kijkt:
Een paar kilo’s eraf zou 
mooi zijn.

18. Als je een uur vrije 
tijd hebt, wat doe je dan:
Op blote voeten tuinieren 
en dan met name in de 
moestuin.

19. Wie zou je nog 
willen ontmoeten:
Nick Vujicic. Een man 
geboren zonder armen en 
benen. Hij is een gewel-
dige motiverende spreker.

20. Wiens Zieuwents 
huis zou je van binnen 
willen zien en waarom:
Het huis van Tonnie en 
José Peters. Ik ben met 
name benieuwd naar hun 
uitzicht.

21. Met welke vrijwilliger 
zou je wel eens een 
dagje mee willen lopen:
Met Ben Freriks, de 
 Lichtenvoordse initiatief-
nemer van voedselcoöpe-
ratie GOED-VOLK. 

Ik zou graag een  
gesprek met hem willen 
voeren om te kijken of ik 
wat kan betekenen hierin. 
Ik vind het namelijk een 
geweldig initiatief.

22. Wat zou je geen 
2e keer doen:
Paragliden. Van een berg 
afrennen met een para-
chute. Ik was kots- en 
kotsmisselijk. Luchtziek.

23. Wat staat er boven-
aan jouw bucketlist:
Niks, ik heb géén bucketlist.

24. Beschrijf jezelf 
in vijf woorden:
Creatief, enthousiast, eigen-
wijs, trouw en betrokken.

Mieke, bedankt voor het prettige 
gesprek in een zonovergoten 
giga tuin aan de achterzijde van 
Zegendijk 12. Coronaproof is daar 
géén probleem. 

HUUB WOPEREIS

Een fijne 
vakantie
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