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EVEN 
KALIBREREN...

Z
o af en toe heb je een moment, 
eens in de zoveel tijd, dat je denkt: 
“Waar ben ik nou eigenlijk mee 
bezig?”. Zo’n gedachte kan bij mij 
op ieder moment opkomen. Wan-

neer ik aan het werk ben, wanneer ik brood-
nuchter ben of vaker wanneer ik een kater 
heb. ‘Was dit gisteren echt nodig?’ of ‘Kon je 
gisteren niet iets eerder weg gaan?’ zijn dan 
vaak zinnen die door mijn gedachten spo-
ken. Eens in de zoveel tijd zit de gedachte 
‘Ik drink nooit meer…’ er tussen maar ook 
die houdt geen stand. Zonder drank in het 
spel is het ook goed om jezelf af en toe af 
te vragen waar je op dit moment mee bezig 
bent. Kijk dan gelijk even of je hier iets aan 
moet veranderen. ‘Even kalibreren’ noem ik 
dat dan.
Wanneer je een bepaald voornemen hebt 
uitgesproken, ga je kijken hoe dat nu 
loopt. ‘Ben ik meer gaan bewegen?’ of 
‘Ben ik minder gaan eten/drinken?’ zijn 
misschien wel de bekendste voornemens. 
Natuurlijk zijn er ook andere voornemens 
die je voor jezelf hebt bedacht. Misschien 
wilde je wel minder Netflix gaan kijken of 
meer tijd met je gezin doorbrengen of je 
gezin gaan uitbreiden. Misschien wilde je 
wel een rondreis gaan maken of wilde je 
een nieuwe taal gaan leren. Hoe dan ook.. 
er komt een moment dat je moet gaan zit-
ten om te reflecteren. Kijken wat je precies 
voor hebt genomen en hoe dat nu gaat. 
‘Als ik door ga zoals ik het nu doe, haal 
ik dan mijn doel?’. Is het antwoord ‘ja’? 
Chapeau! Vooral zo doorgaan. Helaas is 
het antwoord vaker ‘nee’. Je gaat kijken of 
je doel nog steeds hetzelfde is als in het 
begin en vervolgens wat je nu moet gaan 
veranderen om dat doel wèl te behalen. 
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Vaak is het niet eens zo lastig als je denkt. 
Alleen moet je er wel aan beginnen!
Persoonlijk had ik begin dit jaar nog andere 
doelen dan op dit moment. Ik heb een an-
dere baan en ik woon sinds juli weer in Zieu-
went. Dusdanige veranderingen dat je ook 
moet kijken of je doelen nog wel reëel zijn. 
Zijn ze nog SMART? Nee. Prioriteiten stellen 
en weer door. Ik vind het heerlijk om te fan-
taseren over wat ik wil, dan te gaan kijken 
hoe ik daar kan komen en vervolgens daar 
echt aan gaan werken. Dat laatste is moei-
lijk en daarom blijven voornemens vaak bij 
voornemens. Niet erg, wel jammer.
Zo ben ik sinds enkele weken tevreden met 
mijn woning en voel ik me er thuis. Nadeel 
is dat ik merkte dat ik lui begon te worden, 
lichamelijk zwaarder en de conditie werd 
(veel) minder. Ik had al een tijdje niet ge-
sport, de was en de afwas werden opge-
hoopt en er werd steeds meer uitgesteld. 
Kleine taakjes werden al te veel. Erg zielig 
eigenlijk.
‘Gelukkig’ was daar weer een kater-mo-
mentje en werd ik even flink met de neus 
op de feiten gedrukt. Waar die avondjes 
CaFreek wel niet goed voor zijn… - zeg ik 
met een knipoog. 
Het tennissen is inmiddels (weer) opgepakt 
en de sportschool ook. De cursus Duits 

ben ik mee begonnen en het huishouden is 
weer op orde. Zo ‘makkelijk’ kan het zijn.
Het zijn allemaal maar kleine dingetjes en 
het zijn ‘mijn’ dingetjes. Nu wil ik voorstellen 
aan heel veel mensen, zo niet alle mensen, 
dat je eerst even bij jezelf gaat kijken en dan 
pas naar anderen. Voorbeelden zijn het hu-
welijk van minister Grapperhaus en de foto 
van Prins pils en Maxima die te dicht bij de 
eigenaar van het restaurant staan. Iedereen 
zit hier over te muggenziften terwijl ik dan 
denk: laat lekker gaan. Iedereen maakt wel 
eens een foutje. Maar gelijk die ophef over 
dat soort kleine dingen.. bah!
In deze Corona-tijden heeft iedereen de 
tijd voor ‘even kalibreren’, lekker met jezelf 
bezig zijn en onderneem iets leuks in plaats 
van telkens op anderen en hun fouten/te-
kortkomingen te letten. ‘Wie met één vinger 
naar de ander wijst, wijst met 4 vingers naar 
zichzelf’ zei mijn techniek-docent eerder en 
zo is het maar net.

BOB

EVEN CALIBREREN...

W
e waren naar Amsterdam 
omdat we vonden dat we 
toch wat moesten doen, 
vonden we. Net als velen 
hadden ook wij het idee dat 

ons van alles was afgenomen. Paaspop, 
kermis, Zwarte Cross, onze vaste feesten 
om naar uit te kijken, allemaal afgelast. Het 
afgelopen schooljaar zou Jasper examen 
doen en dan slagen natuurlijk. Het toeval 
wilde dat op de vrijdag van PinkPop 2020, 
ná het eindexamen van Jasper, de favoriete 

band van hem, Twenty One Pilots en één 
van mijn favoriete bands, The Red Hot Chili 
Peppers, allebei op het programma ston-
den. Wij natuurlijk direct kaarten bestel-
len en vanaf toen uiteraard verheugen op 
dit moment. Iedereen kan zich de periode 
vanaf maart natuurlijk nog goed herinneren. 
“Vervelend dat alles stil ligt, maar de kermis 
gaat toch wel door?” “Al iets gehoord van 
de Zwarte Cross?” “PinkPop is nog steeds 
niet afgelast.” Uiteindelijk werd het een 
zomer van doodse stilte.

THIS IS THE END, BEAUTIFUL FRIEND

Het blijft moeilijk (óf wordt het steeds moeilijker?) de anderhalf-meter-maatschap-
pij. Niet alleen is het moeilijk dát je afstand moet houden. Méér en méér is het ook 
moeilijker om de afstand te bewaren. Hoe goed je dit ook probeert. De afstand die 
je neemt wordt door een ander juist weer opgevuld of gebruikt. Afgelopen zomer 
was ik met mijn zoon voor het eerst sinds de intelligente lockdown in het theater 
in Amsterdam voor een toneelvoorstelling. Wel lekker ruim zitten als iedereen 
op afstand moet blijven. Financieel voor geen enkel theater haalbaar natuurlijk. 
Maar in de hoofdstad zelf neemt bijna niemand de anderhalf-meter afstand. Is ook 
eigenlijk bijna niet te doen.

Uit kostenoverweging worden de advertenties in de PIOT voor het gehele jaar in één 
keer gedrukt. Dit heeft als inherent nadeel dat eventuele inhoudelijke wijzigingen 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



54

Of toch niet? De jongens van de Timp zijn 
vanaf dag één van de coronacrisis bezig ge-
weest zich aan te passen. Drive-thru’s waar 
ze hun snacks op creatieve wijze aanbie-
den verschenen op verschillende plekken 
in de achterhoek. Op één van deze plekken, 
op het terrein van Knufing in Lichtenvoorde 
hebben ze zelfs een waar festivalterrein(tje) 
ingericht en speelt Lawrence Mul de tribute 
van Creedence Clearwater Revival en een 
andere avond die van The Doors. Deze laat-
ste heb ik bezocht.

Instructies vooraf waren scherp gesteld. 
Kom op tijd. De muziek begint om 20.30u 
en dan moet je een plek aan tafel hebben. 
Drank wordt aan de tafel geserveerd, ech-
ter niet tijdens het optreden, enkel ervoor, in 
de pauze en erna. Iedereen moet aan eigen 
tafel blijven zitten.

Om 20.15u zijn we op het terrein aanwezig. 
We zijn duidelijk één van de laatsten. De 
tafels zijn bijna allemaal al gevuld. “Heeft 
iemand ziekteverschijnselen?” is de vraag 
aan de ingang. Na ontkenning gaan we 
aan onze tafel. De bestelling wordt opge-
nomen. We slaan voor het komende uur 
voor de zekerheid ruim in. Als de drank 
bezorgd wordt krijgen we een gezellig 
emmertje met bier gekoeld in ijsblokjes. 
Werkelijk ideaal.

Lawrence en zijn band beginnen te spelen. 
De vaste lezer van de Piot kent mijn be-
wondering voor Lawrence op het podium. 
Ook in de bijzondere setting waarbij zijn 
publiek gebonden is aan tafel en stoel, laat 
Lawrence zich op bekende wijze helemaal 
gaan. Mensen vinden het moeilijk om stil te 
blijven zitten. Tot twee keer toe vraagt Law-
rence namens de organisatie of mensen 
niet  willen gaan dansen. Dat doen ze goed. 

Voordat mensen in de verleiding komen de 
regels wat te laten vieren, grijpen de orga-
nisatoren vroegtijdig in. Dit werkt perfect. 
Er valt geen onvertogen woord. Iedereen 
vermaakt zich opperbest. Voor we het in de 
gaten hebben is het pauze. Mensen maken 
gebruik van de toiletruimte, en ook hier is 
het niet moeilijk om de afstandsregel te 
hanteren.

Het slotakkoord is voor Lawrence. Zijn ver-
tolking van “The End” is een schitterend 
melancholisch einde van een optreden, 
maar ook een grandioos einde van een fes-
tival-arme periode. We hebben inmiddels 
de kaartjes al besteld voor de Nirvana-tri-
bute van 26  september aanstaande. Deze 
avond is inmiddels al uitverkocht.

Ik hoop voor de band, maar zeker ook voor 
de mensen van de Timp, dat er ook nog 
wat aan verdiend wordt. Dat deze zomer 
voor hen tot nu toe desastreus verloopt 
staat natuurlijk als een paal boven water. 
Op hetzelfde terrein vinden nog meer op-
tredens plaats. Niet alleen de liefhebber 
van popmuziek, maar ook die van klas-
sieke muziek kan er terecht. Ik ga nog naar 
het boerenerfconcert bij Tonnie Peters in 
de tuin. Kijk ik ook erg naar uit. Niet alleen 
het optreden, maar ik ben ook erg nieuws-
gierig naar zijn uitzicht over de meande-
rende Baakse beek. Meer hierover verder-
op in dit nummer.

Luuk en medewerkers van de Timp,  
bedankt voor de organisatie en keep up 
the good work. 
En Lawrence, opnieuw bedankt voor een 
geweldig optreden. Zwarte Cross kwam 
toch even een beetje tot leven.

MARK
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THIS IS THE END, BEAUTIFUL FRIEND

Wie wil dit nou niet… genieten van het 
mooie uitzicht in de tuin van Tonnie 
en José Peters en tegelijkertijd luiste-
ren naar de boerencantate van Johan 
Sebastiaan Bach?! Vandaag, zondag 
23 augustus gaan we dit meemaken. 

D
e Boerencantate van J.S. Bach 
is een ‘CantateBurlesque’, een 
mini opera vol humor waarin 
alle aardse genoegens voorbij 
komen van het boerenleven, 

verpakt door Bach in populaire deuntjes 
uit de 18e eeuw. Het wordt uitgevoerd in 
een Nederlandse vertaling en in een arran-

gement voor twee zangers. Dit zijn Klaar-
tje van Veldhoven, sopraan en Mattijs vd 
Woerd, bariton. Ze worden begeleid door 
Renee Bekkers op de accordeon en Ben-
jamin Glorieux op de cello. Je wordt mee-
gevoerd naar het boerenleven uit de 18e 
eeuw.

Iets voor half één stap ik op de fiets. Aange-
komen op de dorpsstraat, sluiten Mark en 
Annemarie aan en gaan we op weg naar de 
Oude Maat.
We worden op de plek van bestemming 
door Jette welkom geheten en we krijgen 
korte duidelijke instructie wat betreft het 
Corona-beleid. We pakken een pen (uit de 
ongebruikte bak), noteren onze gegevens 

BOERENERFCONCERT
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en deponeren onze pen in de bak met de 
gebruikte pennen.
We desinfecteren onze handen en pakken 
een schoongemaakte klapstoel. Deze zijn 
keurig gereinigd na het eerste optreden van 
11.00 uur. Alice wijst ons de plek waar we 
plaats kunnen nemen. Ze houdt door mid-
del van een bezem van 1,5 meter de juiste 
afstand in de gaten. Op het gras in de tuin 
zijn lijnen uitgezet waar we onze stoel te-
genaan kunnen zetten. Zo is zowel voor als 
naast ons de juiste afstand gewaarborgd. 

De dames die ook een blik willen werpen 
binnenshuis, kunnen dat ongegeneerd 
doen door gebruik te maken van het klein-
ste kamertje van het huis. De mannen onder 
ons kunnen alleen ‘de schoppe’ van binnen 
bezichtigen. “Wat is dit allemaal strak gere-
geld’: denk ik als we gaan zitten. Het begint 
zachtjes te regen en de paraplu’s verschij-
nen in het publiek.
Voor ons zien we ‘de schoppe’ en twee 
medewerkers die wat zenuwachtig heen 
en weer lopen. Ook staan er twee stoelen 
en muziekstandaards klaar onder het afdak 
waar zo de boerencantate gaat beginnen. 
‘Accordeon’ en ‘cello’ nemen plaats. Ach-
ter ons het mooie uitzicht over de boeren 
velden en natuurgebied. Deze locatie leent 
zich uitstekend voor een boerenerfconcert.

Tonnie neemt het woord en geeft aan dat 
de regen nog vijf minuten gaat duren. Ver-
volgens komen er twee medewerkers naar 
voren lopen en geven aan dat de zangers 
nog niet zijn gearriveerd. Er ontstaat wat ge-
roezemoes in het publiek. Tonnie vervolgd 
zijn verhaal en vertelt over hun mooie, duur-
zame en off-grid woning. Stroom wordt op-
gewekt door zonnepanelen. Ook rijden ze 
elektrisch. Regenwater wordt opgevangen 
en gebruikt voor het doorspoelen van het 
toilet en het wassen van de bonte was.

De muzikanten geven aan dat ze in de tus-
sentijd alvast iets gaan spelen van Piazolla. 
Hier wordt verheugd op gereageerd door 
een aantal kenners. Terwijl de zon ver-
schijnt klinken de eerste noten door de tuin. 
Her en der zien we voeten meebewegen op 
het ritme van de muziek. Een aantal men-
sen in het publiek heeft nog niet door dat 
de humoristische boerencantate al gestart 
is. Al snel komen ook zij daarachter, want 
twee tellen later staan beide medewerkers 
als boer en boerin hun longen uit hun lijf te 
zingen. De ene na de andere schunnige aria 
komt voorbij. In de tussentijd wordt er door 
hen een boerensoepje gemaakt. Met wei-
nig middelen wordt er direct een huiselijke 
sfeer neergezet op het ‘boerenerf’.

Humor en interactie met het publiek wis-
selen elkaar af, waardoor het uur voorbij 
vliegt. Erg leuk bedacht dit arrangement. 
Het publiek klapt luid aan het einde van het 
concert. We volgen een aangegeven route 
en je kan een vrije gift pinnen of contant 
geld deponeren in de aanwezige pot. We 
kunnen nog een laatste blik werpen op de 
mooie omgeving.
Met de laatste aria nog in mijn hoofd fietsen 
we terug naar het dorp. Glimlachend fiets ik 
langs Cafreek naar huis.

“mijn schat, gesnopen!
We zijn hier klaar
dus laten we nu maar 
zo zoetjes aan stap voor stap
naar ons vertrouwd cafeetje gaan
om lekker vol te lopen”

MARK EN JILL

Wil je ook een keer zo’n leuke mid-
dag/ochtend bijwonen? Kijk dan op: 
www.paaspopklassiek.nl

BOERENERFCONCERT
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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

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

Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 8 7131 BJ Lichtenvoorde 487150 Zonnebloem De Angela Bokkers De Steege 95 7136 MN Zieuwent 06-20765516

Zonnig Zieuwent Ruud Krabbenborg p.a. Boekelderweg 3 7136 KL Zieuwent 06-20521539

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (30 augustus 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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HET NIEUWE NORMAAL
Het is nu half september dus dat betekent dat we al een half jaar 
in deze coronatoestand zitten. Ondanks dat het leven er nu on-
getwijfeld anders uitziet dan dat we ons in januari dit jaar voor-
gesteld zouden hebben vind ik dat het vandaag de dag eigenlijk 
prima te doen is. 

Als ik voor mezelf kijk wat ik nou echt mis in het dagelijks leven 
dan kan ik eigenlijk niet zo veel verzinnen. We kunnen onze bood-
schappen doen, wat we niet lokaal kunnen kopen kunnen we wel 
bestellen (gelukkig voor de vrouw des huizes), we kunnen werken 
(wellicht in een andere setting), we kunnen weer sporten, we heb-
ben Nederland herontdekt tijdens de vakantie, we kunnen gezel-
lig met elkaar een paar biertjes drinken (en dit kan zelfs escaleren 
tot ‘onszelf knuppeldik zoepen’), enzovoort. Dus als ik mezelf ver-
gelijk met de Jur van vorig jaar zijn die op een paar kilo na aardig 
hetzelfde in doen en laten.

Natuurlijk had ons dagelijks leven er een stukje kleurrijker uit kun-
nen zien, en met name voor de ondernemers natuurlijk die het 
zwaar hebben in deze tijden. Maar ach, voor ons went alles ook 
wel weer en we moeten het positieve er maar uit zien te halen. Er 
zijn dagen bij dat je niet eens meer bewust bent van het corona-
virus totdat je weer een viroloog op de televisie ziet. Natuurlijk is 
dit wellicht wat kortzichtig allemaal, maar ik denk dat wij als regio 
zijnde gewoon goed gehandeld hebben en zo voorkomen heb-

column jur

...in geval van hoge nood een paar 
keer flink hoesten en proesten in de 
nek van de aanvallers...

Vrijdag 25 september start de recre-
anten Zaalvoetbalcompetitie in het 
Sourcy Center te Zieuwent.voor het 
31e jaar. Een competitie die al die 
jaren erg aantrekkelijk is omdat men 
slechts één keer per drie of vier weken 
hoeft te spelen.

Z
o is het voor velen een extraatje 
naast het veld voetbal of vervan-
ging van trainingen. Uit die jaar-
lijkse grote deelname blijkt wel 
weer dat deze vorm van recre-

anten zaalvoetbal enorm aanspreekt bij de 
deelnemers. Zij zijn onderverdeeld in 2 of 
3 poules naar sterkte, zodat ze bijna altijd 
gelijkwaardige tegenstanders treffen en zo 
dus interessante wedstrijden hebben.

Het zijn vooral vrienden-, buurten-, bedrij-
ven- en caféteams die hieraan meedoen 
en die komen uit alle plaatsen van de ge-
meente Oost Gelre en verder uit de gehele 
regio, zoals teams uit Groenlo, Winterswijk, 
Aalten en Ruurlo.

Vooral het sportieve karakter en omdat 
elders bijna nergens op gunstige uren de 
recreanten aan bod komen zoals in het 
Sourcy Center, dat  maakt deze competitie 
zo interessant. Bijna alle wedstrijden wor-
den op de vrijdagavonden gespeeld .Ook is 
er de mogelijkheid op de maandagavonden 
indien daar belangstelling voor is.

Alle teams komen zeker 8  keer per seizoen 
in het veld, gemiddeld ongeveer dus 1 keer 
per maand en dat spreekt de teams ook erg 
aan, evenals het feit dat men altijd alleen 
huiswedstrijden heeft.

Opmerkelijk is dat er ook steeds meer in-
teresse ontstaat bij jongere spelers. Moge-
lijk is dat het gevolg omdat velen wegens 
studie op kamers zitten en dit zien als ex-
traatje.
Van elke poule plaatsen zich uiteindelijk 
de twee of drie hoogst geëindigde teams 
voor de finale. Die finale vindt half mei 2021 
plaats.

Wij  hopen op een goede Zieuwentse deel-
name.

Aanmelden
Tot en met eind oktober. 
Sourcy Center 
tel. 0544-352222 
of B. ten Bras 

Meer informatie
Bennie ten Bras 
T: 0544-351257  
E: b.bras8@chello.nl

DE ORGANISATIE

SOURCY CENTER RECREANTEN ZAALVOETBALCOMPETITIE
VOOR HET 31E JAAR IN ZIEUWENT START EIND SEPTEMBER
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ben dat het virus hier veel slachtoffers kon maken. “Het aantal 
besmettingen in Oost-Gelre is gelukkig laag en daar wil ik ieder-
een een groot compliment voor maken”, aldus burgemeester An-
nette Bronsvoort. Graag gedaan, Annette! 

In deze tijd zijn er natuurlijk ook zaken die we hebben moeten 
inleveren. We zitten nu eenmaal in deze anderhalvemetersamen-
leving en daardoor zijn er leuke dingen van ons (tijdelijk) afgepakt: 
geen kermissen, geen overbeladen cafés, geen feestjes, geen 
volle stadions, en ga zo maar door. Zo filosofeerden we bijvoor-
beeld wel eens welk kapsel ik op de Zwarte Cross zou kiezen of 
om hoe laat we in de gracht zouden liggen op de Zieuwentse ker-
mis. Na deze filosofeersessies bleek dat er telkens iets was dat 
niet actief in mijn gedachten opkwam: het kelderklassevoetbal op 
zondagochtend.

De prestatieteams van RKZVC en ander sportverenigingen zijn al 
weer actief begonnen met trainen.  En ja hoor, deze week was het 
raak. Onze Whatsappgroep van het team was bij mij al wel zo’n 
drie minuten scrollen weggezakt in de lijst op Whatsapp, maar 
deze week stond hij ineens weer bovenaan. De groepsnaam was 
veranderd: “Zundag 10.45 @DGW”. “Ohja, ik zit ook nog op voet-
bal”. We hadden altijd de vrijbrief om te stoppen met voetbal “als 
we kampioen geworden zijn”. Al met al hebben velen de strijd 
al tijdig gestaakt. Mijn laatst gespeelde wedstrijd dateert alweer 
van eind oktober 2019, dus de scherpte zal er aan mijn kant wel 
af zijn. Al zal ik net als deze laatste strijders mijn beste beentje 
voor zetten om dit jaar de hoge verwachtingen waar te maken; 
kampioen worden!

Om dit te bereiken stel ik voor om onze laatste linie, “de veilig-
heidsregio van het vierde”, gebruik te laten maken van de hui-
dige situatie. We kunnen aanvallers weren door onze eigen maxi-
maal-1,5-meter-regel in de defensie toe te passen, en in geval van 
hoge nood een paar keer flink te hoesten en proesten in de nek 
van de aanvallers. Ieder nadeel heb zijn voordeel.

JUR

1. Meest favoriete sport:
Wandelen, lekker ontspan-
nen genieten van de na-
tuurgeluiden.

2. Minst favoriete sport:
Boksen, elkaar de hersens 
inslaan heeft niks met spor-
ten te maken.

3. Mooiste sport-
herinnering:
Toen Willem in 2013 en 
2014 beide keren 5 keer de 
finish van de Alpe ‘d Huez 
overkwam. Wat een pres-
tatie!

4. Favoriete 
sportman/vrouw:
Max Verstappen, hij maakt 
Formule 1 weer aantrekke-
lijk om te kijken.

5. Lekkerste eten:
Ik ben niet kieskeurig, maar 

ik hou van de Italiaanse 
keuken. Wat betreft de 
Hollandse keuken vind ik 
stamppot raapsteeltjes 
met een sukadelapjes erg 
lekker.

6. Beste boek/schrijver:
Op dit moment ben ik bezig 
met het vierde boek in de 
serie Zeven Zussen van 
Lucinda Riley. Verder hou 
ik ook van Esther Verhoef 
en Simone van der Vlught. 

7. Mooiste film:
Shawshank Redemption. 

8. Beste Nederlands-
talig lied:
Mag ik dan bij jou van 
 Claudia de Breij.

9. Mooiste cadeau 
dat je ooit kreeg:
Dat heb ik pas nog gekre-
gen. Een fotolijstje met 
blauwe en witte muisjes 
en de mededeling dat we 
opa en opa worden! Verder 
heeft dat geen uitleg nodig, 
denk ik.

10. Grootste miskoop:
Nissan Juke automaat. 
Mooie auto, maar trekt 
voor geen meter op.

11. Omscholen tot:
Die tijd heb ik gehad. Af en 
toe een workshop op crea-
tief gebied.

12. Tent opzetten in:
Liever rondtrekken met 

PROFIELSCHETS
Afgelopen schooljaar werd Marion 
Rouwhorst (64) in corona stijl uitge-
zwaaid door de leerlingen van de St. 
Jozefschool. Na 45 jaar voor de klas in 
Zieuwent is het klaar. Ze gaat tijd vrij-
maken voor haar hobby’s wandelen, 
fietsen en tuinieren en natuurlijk voor 
haar man Willem. Haar twee kinderen 
Marleen (35) en Thijs (33) wonen in de 
buurt en in november wordt Marion 
voor het eerst oma, hier zal ze zeker 
gaan oppassen.
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camper of caravan in 
Noorwegen. 
 
13. Hekel aan mensen 
die:
Demonstreren om te de-
monstreren. En diegenen 
die te gemakkelijk met de 
Corona maatregelen om-
gaat.

 14. Uit bed te halen voor:
Een hele vroege wandeling 
bij extreem warm weer. 
 
15. Welke droom is 
wederkerend:
Dat ik door iets of iemand 
achtervolgt word en dat ik 
dan net op tijd wakker word.
 
16. Wanneer was je 
voor het laatst bang:
Toen we op vakantie in 
Zwitserland de weg kwijt 
waren. We zagen alleen 
maar rotsen, het was ruim 
30 graden, het water was 
op en we waren erg moe. 
Als je dan gras ziet begint 
de adrenaline wel weer te 
stromen.

17. Wat denk je als je in de 
spiegel kijkt:
Dat wat langere corona 
haar is eigenlijk best wel 
leuk.

18. Als je één uur vrije 
tijd hebt, wat doe je dan:  
Tuinieren, lezen of wande-
len.
 
19. Wie zou je nog wel 
eens willen ontmoeten:
Mark Rutte. Rustige en in-
telligente man vind ik dat.
 
20. Wiens Zieuwents 
huis zou je nog wel eens 
van binnen willen zien:
Het schijnt dat Norman 
en Petra een prachtig 
huis gaan bouwen aan de 
Dorpsstraat. Daar ben ik 
wel benieuwd naar.
 
21. Met welke vrijwilliger 
zou je wel eens een 
dagje mee willen lopen:
Het zijn geen vrijwilligers. 
Maar de mensen die bron en 
contactonderzoeken afne-
men in verband met corona.

22. Wat zou je geen 2e 
keer doen:
Aan een staalkabel, vastge-
maakt aan een rots en met 
de voeten op een smalle 
richel een diepe kloof over-
steken.
 
23. Wat staat er bovenaan 
jouw bucketlist:
Mijn gezondheid is het 
belangrijkst. Het liefst een 
verdere reis naar Madagas-
kar of Costa Rica.
 
24. Beschrijf jezelf 
in 5 woorden:
Spontaan, betrokken, ge-
voelig, perfectionistisch, 
moeite-met-loslaten.

NIENKE.

Aantal boerderijen op hoogte - Droebel
Architect kerk – Boerbooms
Bouwpastoor – Zanderink
Niveau 1e elftal RKZVC – Hoofdklasse
Achter-Zieuwent – Mariënvelde
Organiseert het vogelschieten – Schutterij
Koning in 2017 – Bokkers
Winaar zeskamp 2015 – Kevelder
Stoppende juf St. Jozefschool – Rouwhorst
Kerk voor St. Werenfridus – Waterstaatskerk
Opvolger Bakker Jos – Haverkamp
Eerste woord afkorting TOHP – Tevreden (Over Hun Prestaties)
Voorzitter HV Pacelli – Wassink
Boom met veel voedsel – Spar
In Zieuwent bekend gewas van vroeger – Vlas
Nieuwste straat van Zieuwent - Op den Bond
Naam Coöperatie plan Welkoop - Bondgenoten
Nieuwe trainer RKZVC 1 - Spies
Vaste dag Zieuwents Koffie en Thee uurtje – Maandag
Onderkomen ’t Gilde - Waareise

ANTWOORDEN KRUISWOORDPUZZEL VORIGE PIOT

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit

Zo. 13 sep. 09.00 uur Fietstocht ’t Kevelder

Zo. 13 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – Purmersteijn 1 (Speelronde 2)

Zo. 20 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – HBS 1 (Speelronde 3)

Do. 24 sep. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren

Zo. 27 sep. 14.00 uur TAC’90 1 – RKZVC 1 (Speelronde 4)

Zo. 4 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – RKAVV 1 (Speelronde 5)

Zo. 11 okt. 14.00 uur Hoogeveen 1 – RKZVC 1 (Speelronde 6)

Zo. 18 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – SJC 1 (Speelronde 7)

23 en 24 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com
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Noem de straat.


