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NE STROEVE 
HOTTE.

I
k vind het altijd een mooie Achterhoekse 
uitdrukking voor een fase waarin alles 
even tegen lijkt te zitten, ne stroeve hotte. 
Iedereen die een beetje sportief is kent 

het wel. Zonder aanwijsbare reden kan het 
hardlopen, de bal ‘passen’ bij hand-, voet- of 
volleybal, of welke beweging bij welke sport 
dan ook, net even niet lukken zoals je zou 
willen. Terwijl je het anders prima kunt. ’t Wil 
effen niet zo. Deze ‘stroeve hott’n’ komen in 
verschillende vormen in verschillende grada-
ties voor. En de gevolgen zijn soms positief, 
soms ook negatief.

Voor sommigen onder ons is er de voorjaars- 
en/of najaarsdip. Een moeilijke fase in het 
jaar voor hen die daar gevoelig voor zijn. De 
komst van de zomer óf juist het einde ervan 
en het begin van een doods jaargetijde, kan 
de stemming in menig hoofd doen verande-
ren. Een vervelend verschijnsel als je er ge-
voelig voor bent, vooral als je weet dat het 
telkens terugkomt. 

Een andere gevoelige stroeve hotte is de 
moeilijke fase die heel veel huwelijken en 
relaties (moeten) doorstaan. Vooral als de 
kinderen opgroeien en op-één-lijn-zitten niet 
altijd even gemakkelijk is, óf juist als de kin-
deren de ouders minder nodig lijken te heb-
ben en de ouders merken dat ze meer op één 
lijn leken te zitten dóór de kinderen dan ná de 
indringende fase van de opvoeding van hen. 
Ik maak hier opzettelijk gebruik van het werk-
woord ‘lijken’, omdat dit woord sterk verbon-
den is met het begrip ‘stroeve hotte’. Het is 
een fase van bewuste bekwaamheid waarbij 
het goed is stil te staan bij wat er speelt, wie 
je bent of misschien wilt worden. 

0303
>>>



2

Een fase om voorzichtig te zijn met de keuzes 
die je hebt en vooral ook de gevolgen ervan. 
Niets hoeft hierbij te zijn wat het lijkt.

Als je iets in je leven radicaal ten goede wilt 
veranderen, moet je ook vaak door een stroef 
moment. Bijvoorbeeld als je wilt afvallen of 
van het roken af wilt. Het stroeve moment is 
dan de cruciale fase. Het is moeilijk van vet-, 
suiker- en nicotinezucht af te komen als je het 
gevoel hebt dat je het niet meer mág hebben. 
Het wordt dan een gevecht met een innerlijke 
drang die moeilijk te winnen is. Als je in deze 
fase ontdekt dat bevrijding van de drang aan 
de horizon gloort en die vrijheid ook fysiek 
gaat ervaren, kan je er voor je leven vrij van 
komen. En ga je er vanzelf van genieten.

Ik probeer de coronatijd ook als een stroeve 
hotte te zien. Een moeilijke fase waarin we el-
kaar missen. Mondkapjes en social distance 
maken het leven minder aantrekkelijk. Met el-
kaar het leven en de samenleving niet kunnen 
vieren, is een groot gemis.
Echter is er ook de herbezinning. Velen heb-
ben bijvoorbeeld afgelopen zomer Nederland 
als vakantieland herontdekt. Vooral in de ste-
den ontdekten velen dat hun huis wel een 
prachtige keuken had, maar hun huisgenoten 
niet konden koken. Het wonen in één groot 
restaurant maakte dat heel veel Nederlanders 
amper nog koken. Sommigen zijn dit weer 
gaan leren.

In het onderwijs komen we daar ook meer 
en meer achter. De leerling loopt niet kritisch 
door de winkel om te zien hoe hij of zij waar-
devolle en voedzame ingrediënten bijeen 
verzamelt om thuis een heerlijk smakende 
maaltijd te bereiden, om er langzaam achter 
te komen dat hij of zij een begenadigd kok is. 
Nee, de leerling krijgt steeds meer een kant 
en klare maaltijd voorgeschoteld en maakt 

gebruik van magnetronmaaltijden. Sommi-
gen komen zelfs liever als het ware dagelijks 
bij de febo en trekken iets-van-kennis zo uit 
de muur. Ze raken er slecht van verzadigd en 
weten niet wat ze eten, laat staan dat ze een 
verzadigende maaltijd zelf klaar zouden kun-
nen maken.

Dat mensen het moeilijker vinden om bij el-
kaar te blijven, gezond te leven, zelf het leren 
te ontwikkelen, heeft veel te maken met onze 
tijdsgeest. De verleidingen van de gemakke-
lijke route zijn te groot. Het aangaan van ‘ne 
stroeve hotte’ vaak te moeilijk, waarbij het 
uitzicht op een betere situatie vertroebelt is. 

Ik gebruik de ellendige coronatijd vooral om 
leerlingen sterker te maken in het oplossings-
gericht denken. In mijn metafoor staat dan 
niet alleen het nuttigen óf het koken centraal, 
maar de gehele totstandkoming van de maal-
tijd.  De afstand tussen leraren en leerlingen 
is dan niet altijd prettig, maar soms wel ge-
zond. We komen op heel andere manier bij el-
kaar.  Ik zal de komende maanden veel bezig 
zijn om de leerlingen die in gevecht komen te 
helpen om te leren werken en met de leerlin-
gen die ontdekken wat ze in hun mars heb-
ben te vieren wat ze bereiken. Eerlijk gezegd 
beleef ik er al veel plezier aan.

Ik wens iedereen een goede en verrijkende 
‘stroeve hotte’ toe en dat het maar vooral 
heel kort als stroef moge worden ervaren.

MARK.

VEROLG NE STROEVE HOTTE.
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S
tel jezelf eens voor:  
’Ik ben Jacques Janssen, ge-
trouwd met Yvonne, heb drie kin-
deren en twee kleinkinderen. 62 

jaar geleden ben ik geboren in Milsbeek, 
Noord Limburg. Als boerenzoon in een 
gezin van zes kinderen heb ik een fantas-
tische jeugd gehad. Ik had maar één grote 
hobby en dat was sport. Mijn grootste 
wens was om naar de sportacademie te 
gaan. Helaas kreeg ik een scheur in mijn 
knie, waardoor ik niet werd aangenomen. 
Toen ben ik naar de PABO gegaan om zo 
uiteindelijk gymles te kunnen geven. In mijn 
jeugd ben ik begonnen als jeugdtrainer van 
de voetbal aan zowel jongens als meisjes. 
Dit heb ik 35 jaar gedaan. Na de Pabo ben 
ik gaan werken als leerkracht op een kleine 
school in Limburg. Al snel merkte ik dat ik 
niet alle kinderen op maat kon geven wat 
ze nodig hadden en heb ik verschillende 
cursussen en opleidingen gedaan: spe-
ciaal onderwijs, IB’er, RT’er en preventief 
ambulant begeleider. Ik vind scholing en 
ontwikkeling belangrijk, ook voor mijn col-
lega’s. De laatste jaren is er veel weten-
schappelijk onderzoek naar leren gedaan 
en daar moeten we gebruik van maken. Na 
5 jaar op de “lagere school” werkte ik 12 

jaar op een LOM school (voor leerlingen 
met leer en ontwikkingsmoeilijkheden). 
Naast mijn gezin, werk en hobby’s heb 
ik ook altijd verschillende langdurige be-
stuursfuncties gehad. Mijn omgeving heeft 
mij 25 jaar geleden geholpen richting het 
directeurschap. Toen ik de vacature las van 
directeur op de basisschool in Harreveld, 
heb ik de stoute schoenen aangetrokken 
en heb ik gesolliciteerd. De Achterhoek? 
Harreveld? Geen idee had ik waar het lag. 
Ik had er ook niet op gerekend dat ik aan-
genomen zou worden. Toen ik aangeno-
men was, ben ik me gaan verdiepen in een 
woonplek en zeiden ze dat Lichtenvoorde 
een fijne plek zou zijn. Het is een groot 
dorp en een ruim aanbod van sporten, uit-
gaansgelegenheden en verenigingen. (Ik 
ben een enthousiast corsowagenbouwer.) 
Ik werk en woon hier inmiddels alweer 25 
jaar met ontzettend veel plezier. 
 
Je bent directeur in Zieuwent en Har-
reveld. Hoe ben je in Zieuwent terecht 
gekomen? 
‘In Harreveld ben ik 25 jaar geleden begon-
nen. Hier stond ik nog drie dagen voor de 
klas en had twee dagen voor de directeur-
staken. Na 35 jaar voor de klas vond ik 

KENNIS MAKEN MET 

JACQUES JANSSEN

Al een jaar fietst hij iedere werkdag tussen Lichtenvoorde, 
Harreveld en Zieuwent. Het nieuwe gezicht voor de veelal 
jongere gezinnen in Zieuwent: Jacques Janssen, spreek uit als Sjaak. Sinds 2019 
is hij directeur van de Sint Jozefschool. Een goede reden om eens nader kennis 
te maken met hem en te horen hoe de toekomst van de basisschool er uit ziet. 

>>>
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het wel mooi geweest. Zeven jaar geleden 
ben ik daarom ook directeur geworden van 
de Pastoor van Arsschool in Lichtenvoorde. 
Intussen kwamen ook de voorbereidingen 
voor het IEKC* in Lichtenvoorde, waarvan 
de bouw inmiddels is gestart. Dat beteken-
de naast het leiden van twee scholen ook 
veel voorbereidingen voor dat IEKC, wat 
voor mij eindigde in een fusietraject met de 
St. Jozefschool (Lichtenvoorde). Ondanks 
dat ik het een erg leerzame en fantastische 
tijd vond, had ik het gevoel dat ik op alle 
drie de plekken niet genoeg aanwezig kon 
zijn. Na de fusie werd Teun Wassink (die 
ik goed ken en waarmee ik veel mee heb 
samengewerkt en gestudeerd) directeur 
van de fusieschool “Bijeen”. In uitruil kreeg 
ik naast Harreveld de Sint Jozefschool. Ik 
wist al het één en ander over de sfeer, de 
cultuur en de manier van lesgeven op de 
Jozefschool, ik heb samen met Teun in 
het verleden veel studies gedaan. Nicolien 
(de IB-er) werkte naast Zieuwent ook al in 
Harreveld, die klik was er al. Nu ben ik op 
beide scholen 5 dagdelen en dat voelt fan-
tastisch, ik ben er altijd! Op beide scholen 
hebben we in grote lijnen dezelfde werk-
wijze en doordat ik er bijna iedere dag ben, 
blijf ik overal van op de hoogte, wat ik heel 
belangrijk vind. 

Wat drijft jou om directeur te zijn? 
‘Wat ik het belangrijkst vind is dat kinde-
ren een fijne tijd hebben op school. Ik vind 
het zo leuk om door de school te lopen en 
bijvoorbeeld te horen: ‘’ hé meester Jac-
ques ik heb nieuwe schoenen’’! Ik ben van 
mening dat alle kinderen willen leren en het 
over het algemeen prettig vinden om op 
school te zijn. Ze willen betrokken zijn en 
meedoen. Mijn onderwijsvisie bestaat uit  
uit 25 V’s. Ik noem er 3.

De eerste is Vrijheid, de tweede is Verant-
woordelijkheid en de derde is Volgen. Voor-
beeld: de leerlingen krijgen van mij de vrij-
heid om overal in de school aan het werk te 
gaan, maar zij zijn wel verantwoordelijk voor 
hun werken op een andere plek. Daarvoor 
volgen we ze, we volgen ze op hun werk-
plek, maar ook kunnen we via het volgsys-
teem zien hoe ze de opdrachten uitvoeren. 
De driehoek ouders-leerling-school is erg 
belangrijk. We hebben niet alleen te maken 
met de leerlingen, daar horen altijd betrok-
ken ouders bij. Daarom vind ik het heel be-
langrijk om goed contact te hebben met de 
ouders en te weten wat er leeft. Afgelopen 
jaar heeft Marion afscheid genomen op de 
basisschool, zij zat in de ouderraad. Nu zit 
ik zelf in de ouderraad.’ 

4

VERVOLG JACQUES JANSSEN
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Hoe omschrijf jij jullie team? 
‘Vanaf dag 1 voel ik me enorm thuis. Ik 
heb een goed, hardwerkend en zelfstandig 
team dat de visie van de Sint Jozefschool: 
‘ruimte om te groeien’ ontzettend goed 
naleeft. Ze hebben allemaal een groot hart 
voor de kinderen.’ 
 
Het onderwijs is de afgelopen jaren ver-
anderd. Werken jullie nog met “visible 
learning”? 
‘Wij werken nog steeds met “visible lear-
ning”. In het kort gezegd gaat dit onderwijs 
veel over het stellen van doelen en het be-
lang van leren. De kinderen hebben zicht 
op hun eigen kunnen en worden daardoor 
beter in hun eigen leren. Gesprekken met 
kinderen over hoe zij leren en wat ze daar-
voor nodig hebben, zijn essentieel.  

Zo wordt er bijvoorbeeld bij rekenen een 
“voortoets” gemaakt. Vanuit daar kan het 
kind zien wat hij/zij al beheerst of wat er 
nog geleerd moet worden om uiteindelijk 
alle onderdelen van de eindtoets te beha-
len. De benodigde leerstof wordt gefilterd 
per kind en aangeboden door de leer-
kracht en het systeem. Aan het einde van 
een blok wordt de toets weer afgenomen 
en de resultaten met de leerlingen be-
sproken. Het geeft een goed inzicht voor 
zowel de leerkracht als de leerling. De rol 
van leerkracht is ook flink veranderd. De 
‘oude stempel’: voor de klas staan en de 
hele dag doceren, is niet meer. Ik zeg altijd 
dat de leerkracht minder hard moet wer-
ken dan het kind zelf. Van elkaar helpen, 
uitleggen en samenwerken leert het kind 
meer. De leerkracht moet regelmatig ach-
terin de klas gaan zitten om de leerlingen 
te observeren.’ 
 

Een aantal jaren geleden hebben we 
met Teun gesproken over de krimp en 
de toekomst van de Sint Jozefschool in 
Zieuwent. Kun jij meer vertellen over de 
toekomst van de Sint Jozefschool? 
‘We zien nu dat de krimp stabiliseert. Er is 
absoluut geen sprake van sluiten van de 
school. We hebben laatst een ontzettend 
fijn gesprek gehad met Zieuwents Belang 
om samen op één lijn te komen wat betreft 
de toekomst van de school. Het meest be-
langrijk is dat we goed onderwijs kunnen 
blijven geven en financieel rond kunnen 
komen. Het Sociale aspect vind ik ook heel 
belangrijk. Als een schooljaar maar twee 
meisjes heeft dan zijn zij toch op elkaar 
aangewezen. Je moet kunnen kiezen wie 
je vriendjes/vriendinnetjes zijn. Een klei-
nere school heeft ook veel voordelen zoals 
gemoedelijkheid, korte lijntjes, we ken-
nen de leerlingen heel erg goed en dingen 
worden erg snel geregeld. De Jozefschool 
heeft als groot voordeel dat we genoeg 
ruimte hebben waar de kinderen kunnen 
werken. De volgende tabel laat het aantal 
leerlingen van de komende jaren ongeveer 
zien. Deze kinderen wonen nu in Zieuwent 
en misschien komen er nog wat bij. Het zijn 
in ieder geval mooie aantallen om goed on-
derwijs te kunnen geven!’ 

 
Jaartal    Aantal leerlingen

2020 112
2021 100
2022 100
2023 100
2024 85
2025 95
 

Hoe is het voor jullie om te werken in 
corona tijd? 
‘De collega’s hebben de eerste lock- >>>
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down als zwaar ervaren. We hebben gepro-
beerd het onderwijs zo goed mogelijk door 
te laten gaan. Door instructies via telefoon 
of device (Teams) en werkpaketten. Het 
grootste verschil was dat veel kinderen die 
met weinig instructie aan het werk konden 
door de stof heen raasden, terwijl er ook 
leerlingen zijn die meer leerkrachtafhanke-
lijk zijn. Voor hen was onderwijs op afstand 
lastiger. Als leerkracht stond je de hele dag 
‘aan’ om de leerlingen hulp te bieden. Ook 
op dagen en tijdstippen dat zij normaal 
niet voor de klas stonden. Mocht er in de 
toekomst weer een lockdown komen, dan 
hebben we daar al een plan voor klaarlig-
gen. We willen dan ook bijvoorbeeld lap-
tops gaan uitlenen. 

Op school is er ook wat veranderd. Ou-
ders waren voor de corona altijd welkom 
op school, nu moeten ze buiten de poort 
te blijven.  

Normaal gesproken ben ik ontzettend van 
de excursies en buiten de school te leren, 
maar helaas kan dat nu ook niet. Dat is ook 
iets wat we zo snel mogelijk weer op willen 
pakken als dit weer kan. 

Waar staat de basisschool over 5 en 10 jaar? 
Lachend: ‘Over 5 jaar moeten ze op zoek 
naar een nieuwe directeur.’ ‘Ik verwacht 
dat er geen grote veranderingen komen. Ik 
denk dat de gemoedelijke dorpssfeer zal 
blijven, voor de leerkrachten en voor de 
leerlingen. We zijn continu bezig met ver-
betering van het onderwijs, dus er zal nog 
steeds goed onderwijs gegeven worden.’ 
 
Jacques; we wensen je nog ontzettend 
veel werkplezier op de Jozefschool. Dat je 
je enthousiasme, plezier en leergierigheid 
maar mag blijven overdragen aan de kin-
deren en je team! 

JILL EN NIENKE.

VERVOLG JACQUES JANSSEN

* Het IEKC is de afkorting voor Integraal Educatief Kind Centrum. Het is een plek waar basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 3 en 4, Stichting Zozijn (zorg), en de Achthoek 
(kinderdagverblijf en BSO) op één plek word aangeboden en gecombineerd.
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Z
onder de steun van hun trouwe aan-
hang werd RKAVV uit Leidschendam 
in de slotfase, weliswaar een beetje 
gelukkig, over de knie gelegd en heel 

Nederland had door de live-uitzending via 
YouTube kennis gemaakt met onze plaatse-
lijke Sierd de Vos in de persoon van Stefan 
Beerten. Samen met Sjors Storkhorst be-
commentarieerde dit duo een tweetal unie-
ke bijzonderheden. Zoals gezegd, voor het 
eerst een competitiewedstrijd zonder pu-
bliek en eveneens voor het eerst een voet-
balwedstrijd van RKZVC live op internet, 
dankzij de inzet van onder meer Manfred 
Harbers en de technische ondersteuning 
van Patric Nijenhuis deze winstpartij van 
commentaar had voorzien.

De gasten uit Leidschendam hadden net bij-
zonder teleurgesteld afscheid genomen en 
ook ik had mijn jas alweer aangetrokken om 
in de auto te stappen richting Winterswijk, 
toen gezegd werd dat Jos Knippenborg op 
mij stond te wachten op de parkeerplaats. 
Pensionado Bakker Jos feliciteerde me 
eerst met de winstpartij en gaf natuurlijk 
meteen ongevraagd een korte analyse van 
het gewonnen duel, maar stond daar te 
wachten met een vreemde houten kist in zijn 
handen. Ik had geen idee, wat die kist moest 
voorstellen, maar toen ik het van dichterbij 

mocht aanschou-
wen bleek om de 
Schrijfkist van de 
PIOT te gaan. Jos 
vond dat ik de ge-
schikte persoon 
was om als nieuwe 
voorzitter die Schrijfkist van hem over te 
nemen. Uiteraard gaf hij me daarbij ook een 
aantal vragen. ,,Ik heb die kist aan je door-
gegeven, omdat je een voetbaldier bent in 
hart en nieren en ik ben blij dat RKZVC jou 
heeft gestrikt voor het voorzitterschap. Ik 
wil graag van je weten wat je wilt bereiken 
en waarom je het gedaan hebt?’’, aldus de 
bakker-in-ruste. 

Ik heb die Schrijfkist een aantal weken laten 
liggen, maar uiteindelijk toch maar eens 
in de pen geklommen om antwoorden te 
geven op de vragen van Jos. Een aantal 
van jullie zal misschien bij het lezen van de 
eerste alinea gedacht hebben, in de auto 
naar Winterswijk? Die Weikamp woont toch 
op de Haare? Nou dat zit zo. Toen ik begin 
juni door Dick Schieven en René Doppen 
namens het bestuur van RKZVC werd ge-
vraagd of ik voorzitter van die mooie voet-
balclub aan de Harreveldseweg wilde wor-
den, had ik net met mijn vriendin Rianne 
besloten dat we onze beide huizen te koop 
zouden zetten om op zoek te gaan naar een 
huis in Winterswijk met het doel om samen 
een nieuwe start te maken. Ik snap dat 
niet iedereen in Zieuwent van dit feit op de 
hoogte was, ik had dit immers ook niet in de 
Elna gezet. Gelukkig is nu heel Zieuwent via 
dit veel gelezen medium PIOT op de hoogte 
van dit nieuws. Bijna 60 jaar oud en dan 
gaan samenwonen is natuurlijk een grote 
stap, maar dan ook nog voorzitter wor-

GEEF DE KIST DOOR …
Na de eerste thuiswedstrijd als nieu-
we voorzitter van RKZVC stond ik op 
het punt om naar huis te gaan. We 
hadden zojuist voor het eerst in de 
historie een competitiewedstrijd van 
de Zieuwentenaren gezien, die zonder 
publiek werd afgewerkt. 

sc
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den van de bewoners van de Greune Weide 
maakt het jaar 2020 wel heel bijzonder en 
dan laten we dat vervelende virus nog maar 
even buiten beschouwing. 
En dan nu die vragen van Jos Knippen-
borg…..waarom ben je ingegaan op het ver-
zoek om voorzitter te worden van RKZVC 
en wat ik wil bereiken? Over het eerste 
deel van die vraag – wat wil je bereiken - 
kan ik kort zijn. Ik streef persoonlijk geen 
enkel doel na, want ik ben dan misschien 
wel voorzitter geworden, maar ik doe niets 
in mijn eentje. Uiteraard besef ik heel goed, 
dat de voorzitter vaak als uithangbord of 
spreekbuis wordt gebruikt, maar het grote 
werk wordt door al die vrijwilligers gedaan 
die de club dragen. Al die mannen en vrou-
wen, jongens en meiden, die dag in, dag uit 
klaar staan om trainingen te geven, spelers 
te begeleiden, de kantine te bemensen of 
de accommodatie tiptop in orde te houden. 
Daarnaast is er een aantal mensen die die 
groep mensen moet aansturen. Zowel in 
het jeugd- als hoofdbestuur zitten gedreven 
voetbaldieren met een groen-wit hart en ik 
ben trots dat ik leiding mag gaan geven aan 
die groep enthousiastelingen. Samen willen 
we doorgaan op de in het verleden ingesla-
gen weg en natuurlijk zal ik in de toekomst 
mijn eigen bestuurlijke ervaring meenemen 
bij de te volgen route. 

Jos veronderstelde dat ik een voetbaldier 
ben en daar slaat hij de plank niet bepaald 
mis. Toen ik op mijn tiende lid werd van de 
voetbalclub in mijn geboortedorp Mariën-
velde werd mij al snel duidelijk dat het niet 
allemaal vanzelf ging. Ik zag veel mensen, 
die vrijwillig hun handen uit de mouwen 
staken en er zo voor zorgden dat ik onge-
stoord van mijn hobby kon gaan genieten. 
Toen ik een jaar of zestien was werd ik dan 

ook lid van het jeugdbestuur en ben dat ge-
bleven tot het moment dat ik vertrok bij de 
vv Mariënveld in 1984 en overstapte naar 
RKZVC. Daarna heb ik een aantal jaren aan 
mijn eigen voetbalcarrière gewerkt, speelde 
van 1984 tot 1988 bij RKZVC en van 1988 tot 
1993 bij AZSV. Bij mijn overstap naar AZSV 
werd ik al gevraagd of ik op zondag dan 
geen leider/grensrechter bij RKZVC 2 wilde 
worden. En als man alleen had ik naast een 
volledige baan in het onderwijs, twee voet-
baltrainingen, een zaalvoetbalavond, een 
wedstrijd met AZSV op zaterdag natuurlijk 
de hele zondag nog vrij en als veel je leuk 
lijkt en NEE-zeggen niet je sterkste punt is, 
dan doe je dat. Zo was ik bijna elke dag wel 
met voetbal bezig, dus het woord voetbal-
dier is dan wel van toepassing. 

Vanaf 1993 heeft mijn vrijwilligerswerk zich 
verder ontwikkeld, omdat ik het voetbal 
en de trainingen wat minder aandacht gaf. 
Eerst een aantal jaren bestuurslid bij AZSV 
en tevens PR-man bij het eerste elftal, ter-
wijl ik wel bleef voetballen in Zieuwent in 
het tweede, derde en later het zesde elftal. 
Ook het zaalvoetbal bleef een hobby van 
me. Ooit leerde ik die sport kennen door in 
de beginjaren 80 met vrienden op vrijdag-
avond in de sporthal van Appie Happie in 
de Veldhoek elke week een tegenstander 
uit te dagen. Al snel werden Jos Beening 
en ik gevraagd om bij Longa’30 in de zaal 
te komen spelen en in de Hamalandhal en 
later in het Sourcy Center bij ZVZ hebben 
we veel mooie voetbalmomenten in de zaal 
mogen beleven, waarbij de derde helft op 
maandagavond berucht werd. Dat heb ik 
volgehouden tot eind 2018, toen merkte ik 
dat mijn lichaam niet meer wilde uitvoeren 
wat ik in mijn hoofd allemaal bedacht. 

VERVOLG GEEF DE KIST DOOR …



9

Rond de eeuwwisseling had ik even genoeg 
van al dat vrijwilligerswerk en stopte ik bij 
AZSV. Al snel werd ik door Gijs Eijsink ge-
beld of ik geen zin had om PR-man te wor-
den bij de volleybalvrouwen van Longa’59. 
Een totaal andere sport en ook een to-
taal ander sportklimaat, maar een prach-
tige ervaring die ik niet had willen missen. 
Longa’59 groeide uit tot een vaderlandse 
topvolleybalclub en klopte ook internatio-
naal aan de deur. Dat leverde in ruim acht 
jaar veel mooie reisjes op naar sporthallen 
in Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Spanje, 
Portugal, Zwitserland, Turkije, Wit-Rusland, 
Roemenië, Rusland of Azerbeidzjan op. 
Trieste dieptepunten waren de twee fail-
lissementen die de Stichting Topvolleybal 
Lichtenvoorde trof, mede veroorzaakt door 
een economische crisis en een in mijn ogen 
falend beleid van de Nederlandse volleybal-
bond.

In diezelfde periode wilde RKZVC haar 
Pinkstertoernooi gaan uitbouwen naar een 
internationaal toernooi voor profclubs. Een 
ambitieus plan en ik werd in 2003 door Marc 
Kemkens gevraagd om deel uit te gaan 
maken van die organisatie en het Sourcy 
Center jeugdtoernooi zag het levenslicht. 
In 2020 kon het toernooi helaas geen door-
gang vinden vanwege Corona, maar we 
hopen in 2021 de 18e editie te organiseren. 
Naast Niels Kolkman en Peter Valen ben 
ik nog steeds actief in deze organisatie, 
maar door de acceptatie van mijn voorzit-
terschap van RKZVC zal dat voor het laatst 
zijn in 2021. Als je terugkijkt op die periode 
mag je als klein Achterhoeks dorp bijzonder 
trots zijn om een dergelijk evenement ieder 
jaar opnieuw te mogen en kunnen organi-
seren. Jeugdspelers van diverse Europese 
topclubs hebben een bezoek gebracht aan 

Zieuwent en ik weet zeker dat Memphis 
Depay zich nu nog zijn twee overnachtingen 
bij boer Buiting kan herinneren. Het organi-
seren van dit jaarlijkse Pinkstertoernooi was 
alleen mogelijk door de vele vrijwilligers, 
gastouders en sponsors, die allemaal op 
hun eigen manier een bijdrage leverden aan 
dit unieke toernooi. Er stond en staat een 
degelijke organisatie gecombineerd met 
Achterhoekse gezelligheid en nuchterheid. 

Na het definitieve faillissement van 
Longa’59 klopte AZSV opnieuw aan. Net als 
bij RKZVC ben ik ook van deze club al sinds 
1984 lid, maar de Aaltense roodwitten had 
ik een klein beetje uit het oog verloren. Een 
paar wedstrijden zag ik wel per jaar, maar ik 
was op zaterdag vooral op pad met de vol-
leybalvrouwen van Longa’59. In 2010 keer-
de ik terug bij AZSV als teammanager en op 
dat moment werd Dennis van Toor trainer 
van de toenmalige tweedeklasser. Samen 
maakten we deel uit van een mooie groep, 
die in drie jaar tijd de opmars maakte naar 
de hoofdklasse waar AZSV op dit moment 
nog actief is. 

Terug naar juni 2020. René Doppen belde 
me op met de vraag of hij samen met Dick 
Schieven langs kon komen. En toen dit twee-
tal een dag of vijf later bij mij op de bank zat 
kwam de vraag of ik Johnny Cuppers wilde 
opvolgen als voorzitter van RKZVC. Natuur-
lijk speelde dit al wel door mijn hoofd vanaf 
het moment van telefoneren van René, want 
ik begreep ook wel dat ze niet voor een so-
cial talk langs kwamen. Aan de ene kant was 
ik bijzonder vereerd dat ze bij mij uit waren 
gekomen als opvolger van Johnny, maar ik 
had zojuist samen met Rianne besloten om 
Zieuwent te gaan verlaten. En ik had AZSV 
mijn woord gegeven om nog een jaar >>>
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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 Jeugdraad Andre te Molder De Steege 8 7136 MP Zieuwent 351429

Buurtver. Zegendijk Frank Hummelink Dorpsstraat 64 7136 LN Zieuwent 06-25344110 Stichting Jeugdwerk Zieuwent Mariël Domhof Churchillstraat 9 7136 MA Zieuwent 06-34975877

Dames gym R. Spexgoor Reindersweg 7 7136 KE Zieuwent 351481 Stichting Kerkepaden G. Molleman Dorpsstraat 32 7136 LM Zieuwent 351598

E.H.B.O. Rianne IJzereef Ruurloseweg 17 A 7136 MC Zieuwent 352163 Stichting PaasPop Iris Weelink Schoppenweg 8 A 7136 KH Zieuwent 06-25568117

Feestcommissie Laurens Onstenk Hemmeledijk 4 7137 RB Lievelde 06-22960979 Stichting Paasvuur Michiel Verhoeven Rouwhorsterdijk 16 7136 KW Zieuwent 06-45168391

Gymclub dames R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136 LC Zieuwent 351532 Stichting Speelvoorziening Nanda Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301

Handbalver. Pacelli Annette Vosters Boersweg 12 7136 KK Zieuwent 487783 Stichting Website Zieuwent René Spekschoor Doorndijk 3 7136 KG Zieuwent 352363

Harmonie Zieuwent Armarja Beerten-Peppelman Werenfriedstraat 3 7136 LZ Zieuwent ………. Stg. Welkom in de Waareise Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 0573-491330

Jong Nederland ('t Gilde) Tom Schepers Dorpsstraat 47-03 7136 LG Zieuwent 06-30346568 Stichting Zieuwent Live! Stef Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 06-24996823

K.B.O. Afd. Zieuwent Henri Krabbenborg Ruurloseweg 8 A 7136 MD Zieuwent 351912 Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970

Karateclub MU CHIN Alwin Ikink Kerkhoflaan 26 7131 TD Lichtenvoorde 370794 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 Dorpsstraat 83 7136 LJ Zieuwent 06-12967527 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   (25 oktober 2020)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl
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teammanager te zijn, dus allemaal factoren 
die het verzoek wat lastiger maakten. Die, in 
mijn ogen, belemmerende factoren werden 
al snel door Dick en René van tafel geveegd 
en ik beloofde er goed over te gaan naden-
ken. Ik heb alle voors en tegens op een rijtje 
gezet en half juli de knoop doorgehakt en 
vervolgens heb ik René gebeld dat ik deze 
mooie uitdaging aan zou gaan. 

Van Johnny Cuppers had ik al gehoord dat 
er goede ploeg bestuursleden klaar stond, 
aan wie hij achttien jaar leiding heeft gege-
ven. Het is in Zieuwent natuurlijk niet niks 
om voorzitter van RKZVC te worden, want 
in de 75-jarige geschiedenis van de dorps-
club heeft 49 jaar een Cuppers aan het roer 
gestaan. Sinds eind jaren 60 hebben Jan 
en Johnny Cuppers, onderbroken door drie 
jaar André van de Wetering, de richting be-
paald van RKZVC. Het lijkt mij een enorme 
uitdaging om samen met mijn bestuursle-
den die club te gaan leiden. Ik begin in een 
onstuimige periode nu ons leven bepaald 
wordt door het Coronavirus en voetbal nu 
echt tot bijzaak gepromoveerd is. Laten we 
hopen, dat we onze mooie club draaiende 
kunnen houden in deze financieel lastige 
periode. 

Gelukkig heeft Johnny een gezonde club 
achtergelaten, die met het eerste elftal op 
een prachtig niveau actief is. We willen dit 
hoofdklasserschap graag zo lang mogelijk 
handhaven met de middelen die RKZVC tot 
zijn beschikking heeft. Daarnaast is er ook 
aandacht nodig voor de jeugdafdeling, die 
in de komende jaren steeds meer te maken 
zal krijgen met krimp, zodat samenwerking 
met andere regionale voetbalverenigingen 
wederom op de agenda zal moeten komen. 
Dat dit bij sommige mensen gevoelig ligt, 

begrijp ik heel goed, maar we moeten de re-
aliteit niet uit het oog verliezen en ons open 
stellen voor elke vorm van gesprek. 

Daarnaast hopen we in 2021 alsnog het 
75-jarig jubileum te kunnen vieren, in welke 
vorm dan ook. We hebben inmiddels al het 
prachtige jubileumboek gelezen samenge-
steld door vooral Bennie Storkhorst, maar 
het zou toch geweldig zijn als we in de 
zomer van 2021 kunnen proosten op 75 jaar 
historie van RKZVC en vooruit kunnen kij-
ken op een mooie toekomst samen op de 
Greune Weide in goede gezondheid, in de 
eerste plaats voor alle leden van RKZVC 
maar uiteraard geldt deze wens voor ieder-
een. Op een mooie toekomst samen, want 
samen zijn wij RKZVC. Blijf gezond!

HENRI WEIKAMP.

VERVOLG GEEF DE KIST DOOR …

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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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Za. 5 dec. ----- Sinterklaas.
Do. 10 dec. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.
Vr. 25 dec. ----- Eerste Kerstdag.
Za. 26 dec. ----- Tweede Kerstdag.
Vr. 1 jan. ----- Nieuwjaarsdag.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

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.

Gastouderopvang de Wensboom is verhuisd waardoor in hun advertentie momenteel 
een foutief huisadres wordt afgedrukt. Het nieuwe adres is Waalderweg 53 , 7263 RT 
Mariënvelde. De overige gegevens in de advertentie zijn ongewijzigd.

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

VAN DE REDACTIE
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1. Meest favoriete 
sport:
Voetbal. Ik heb ook een 
seizoenkaart van NAC, 
helaas door de Corona 
kunnen we nu geen 
wedstrijden bezoeken.

2. Minst favoriete 
sport:
Vechtsporten. Elkaar 
in elkaar rammen, dat 
vind ik maar niets.

3. Mooiste sportherin-
nering:
Ik heb niet speci-
fiek één mooiste 
sportherinnering. Als 
iemand wint (ongeacht 
welke sport) waar je het 
niet van verwacht, daar 
kan ik van genieten. 

4. Favoriete sportman/
vrouw:
Heb ik niet echt. Als 
een sporter veel voor 
zijn/haar sport doet 
en laat, daar heb ik 
respect voor. Bijvoor-
beeld Rob Penders 
(NAC – oud-speler) 
die zo lang (12 jaar) op 
een hoog niveau heeft 
gevoetbald en trouw 
bleef aan zijn club.

5. Lekkerste eten:
Friet!

6. Beste boek/schrij-
ver:
Ik lees niet.

7. Mooiste film:
The Green Mile en 
Schindler’s List

8. Beste Nederlandsta-
lige lied:
‘Brabant’ van Guus 
Meeuwis. 

9. Mooiste cadeau dat 
je ooit kreeg:
Mijn kinderen!

10. Grootste miskoop:
De luieremmer; er 
kunnen maar 3 luiers 
in en dan is hij vol. 
Daarnaast zou er geen 
stank vrij komen vol-
gens de beschrijving… 
wel dus…

11. Omscholen tot:
Op dit moment werk ik 
met veel plezier bij een 
administratiekantoor in 
Doetinchem. Ik zou wel 
iets willen doen waarbij 

PROFIELSCHETS
Ditmaal verschijnt in de profielschets Sa-
mantha Lankveld – Smans. Ze is in Don-
gen (Brabant) opgegroeid en sinds 2012 
woonachtig in Zieuwent. Samantha is 
getrouwd met Roel en samen hebben 
ze twee zoons, Sepp en Finn. Sinds 
een jaar is ze penningmeester bij Zieu-
wents belang. Toen ze hier net kwam 
wonen werd ze leider bij het Gilde, dit 
heeft ze een jaar gedaan en werd toen 
gevraagd als trainster en leider voor 
het meisjes voetbalteam bij RKZVC. 
Dit heeft ze een aantal jaren met veel 
plezier gedaan. Je kan Samantha ook 
tegenkomen op haar mountainbike, 
want dit doet ze graag.

14
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ik echt wat kan bete-
kenen voor een ander. 
Wat dat ‘iets’ is dat 
moet ik nog ontdekken. 

12. Tent opzetten in:
Nergens! We gaan 
nooit op vakantie met 
de tent.

13. Hekel aan mensen 
die:
Liegen of achter je rug 
om over je praten.

14. Uit bed halen voor:
Als er iets is met de 
kinderen.

15. Welke droom is 
wederkerend:
Nog een keer terug 
gaan naar Namibië en 
Zuid – Afrika, maar dan 
samen met de jongens. 

16. Wanneer was je 
voor het laatst bang:
Na de operatie van 
Finn. Al die doctoren 
die rondom zijn bedje 
stonden en ons kwa-
men vertellen hoe de 
operatie verlopen was.

17. Wat denk je als je 
in de spiegel kijkt:
Oh, weer een grijze 
haar.

18. Als je een uur vrije 
tijd hebt, wat doe je 
dan:
Een rondje fietsen op 

de mountainbike. Heer-
lijk in de buitenlucht.

19. Wie zou je nog wil-
len ontmoeten:
Robert Maaskant (oud 
trainer van NAC). We 
hebben hem jaren 
geleden ontmoet met 
het programma ‘Hart 
in actie”. Mijn opa be-
wonderde hem. Ik zou 
graag deze dag nog 
eens willen herbeleven 
en willen vertellen aan 
Robert hoe bijzonder 
deze dag voor ons 
was.

20. Wiens huis in Zieu-
went zou je van binnen 
willen zien en waarom:
Ons nieuwe huis! Roel 
heeft zelf een schets 
gemaakt van de buiten 
– en binnenkant van 
het huis. Deze ideeën 
heeft de tekenaar 
toegepast en het gaat 
heel mooi worden.

21. Met welke vrijwil-
liger zou je wel eens 
een dagje mee willen 
lopen:
Materiaalverzorger van 
NAC. Ben van Bilzen. 
Er hangen allemaal 
shirts aan de muur van 
verschillende clubs. Ik 
zou graag de verhalen 
erachter willen horen 
van hem.

22. Wat zou je geen 2e 
keer doen:
Op Valentijnsdag naar 
Kaapstad gaan. Geen 
hotelkamer meer te 
krijgen. Lachend: “We 
hebben uiteindelijk een 
hele dure kamer weten 
te bemachtigen en ’s 
avonds zijn we naar de 
MC Donalds gegaan, 
omdat alle restaurants 
vol zaten”. 

23. Wat staat er boven 
aan jouw bucketlist:
Een mooie, verre reis 
maken met de kin-
deren. Naar Afrika of 
Australië. We kwamen 
in Zuid – Afrika een 
Nederlander tegen 
die een vrachtwagen 
had omgebouwd en 
hiermee de hele wereld 
rond reisde. Fantas-
tisch lijkt ons dat.

24. Beschrijf jezelf in 5 
woorden:
Rustig, eigenwijs, 
doorzetter, bescheiden 
en zorgzaam.

Dank je wel voor het 
leuke interview!

JILL 
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FEESTCOMMISSIE: 
STEMMEN VOOR VLAG VAN ZIEUWENT

B
egin dit jaar hebben we als 
Feestcommissie een prijsvraag 
uitgeschreven en hebben daarin 

inwoners van Zieuwent gevraagd om 
een vlag voor Zieuwent te ontwerpen. 
Om een juiste keuze te kunnen maken 
uit de ingezonden ontwerpen, stellen 
we voor om inwoners van Zieuwent zelf 

een keuze te laten maken uit de ont-
vangen ontwerpen. Het stemmen kan 
plaats vinden tot 25 november a.s. door 
op onze site www.fczieuwent.nl een 
stem te geven op de mooiste vlag. In de 
volgende uitgave van de PIOT wordt het 
winnende ontwerp bekend gemaakt.

Voor de viering van het 75-jarig bestaan 
van de Feestcommissie is een prijsvraag 
uitgeschreven met het verzoek een vlag 

voor Zieuwent te ontwerpen.  
Wat vind jij de beste vlag voor Zieuwent? 

Ga naar de  site www.fczieuwent.nl en 
stem op jou favoriete vlag.  

De winnende vlag wordt gepresenteerd 
als de vlag van Zieuwent.     

 Vlag 1, Zieuwentse buurten Vlag 2 Vlag 3 
 
    

    

Vlag 4 Vlag 5 Vlag 6 Vlag 7 
 
  

 
  

    

Vlag 8 Vlag 9, Droebels, rust en eenheid Vlag 10, Zieuwents volkslied Vlag 11, Samen Zieuwent 
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DE MOOISTE DAG VAN DE 
WEEK 2.0
In eerste instantie wilde ik het c-woord deze editie achterwege 
laten maar helaas is de situatie vandaag de dag anders. In mijn 
stukjes tot dusver probeerde ik vaak de positieve kanten van de 
huidige tijd te belichten; wat we allemaal nog wel kunnen en wat 
we nog kunnen leren van elkaar. Door de escalerende situatie was 
het noodzakelijk dat het kabinet weer zou ingrijpen en draait het 
helaas veelal weer om het c-woord. Het dagelijks leven is ook weer 
dusdanig veranderd om de sociale contacten te beperken. Hier-
door voelen veel doelgroepen, voornamelijk de jongeren natuurlijk, 
zich erg bezwaard. Deze groepen kregen ook bij Jinek de laatste 
tijd aandacht vanwege de hashtags. Het waren vermakelijke tv-
avonden met beïnvloedster (ik ben allergisch voor het woord “in-
fluencer”) Famke Louise en nationale held in bange dagen Diederik 
Gommers. Vooral het tweede jinek-debat waarin Famke geen brief-
je bij zich had was goed vond ik, al zaten er ook een paar studenten 
in de zaal die het voor elkaar kregen meer onzin te verkondigen 
dan Famke mét haar briefje in de eerste uitzending. 

“Het is wel lastig om na een dag college ‘s avonds nog een moei-
lijke persconferentie te moeten volgen. Het zou ook fijn zijn als er 
daarna een samenvatting van zou staan ergens”, zei een meisje. 
Als degene die dat zegt op WO niveau studeert dan wil ik wel graag 
emigreren, alsjeblieft. Zet al deze mensen samen met Ron Bosz-
hard in een seizoen van “Wie is de Mol” en je hebt een hit te pak-
ken. Nee sorry hoor, maar hoe sommige mensen hun eigen kleine 
probleempjes erger vinden dan deze situatie waar we met zijn allen 
in zitten vind ik triest. Nog erger zijn de complottheoristen (Willem 
Engel, Lange Frans, en meer van dit soort) die geloven dat Mark 
Rutte het hoofdpersonage is in “Wie is de Mol”. Als ik dan op tv 
weer zie dat er teststraten van de GGD worden gesloopt, dagelijks 
politici worden lastiggevallen en er demonstraties zijn, dan denk ik 
zelf echt in wat voor land leven wij. 

column jur
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Gelukkig zijn 
wij hier vrij ver 
verwijderd van 
dat soort gek-
heid. Suzan, 
Freek & Snelle 
slaan de spijker 
op hun kop in 
het nummer “De 
Overkant”. Met al 
dat gedoe in deze 
tijden kijk ik altijd 
uit naar de mooiste 
dag van de week. 
Iris, ik ben het 100% 
met jou en 

All Stars eens dat dit de zaterdag is! Al is jouw argumentatie niet ge-
lijk aan die van mij. Nee, voor mij geen volleybal in de zaal, maar om 
4 uur een piepke vertikaal! Wat ben ik dan blij wanneer zaterdagoch-
tend de wekker weer gaat om 7 uur: de simpelste dag van de week 
kan weer beginnen! Dan gooi ik de schop, de bats en wat gereed-
schap van Vaders achterin de grijze Mazdaratti en ik twijfel tussen 
werkschoenen of klompen. De radio gaat weer van 104.1 richting 
de piratenfrequenties bij de 97.0. De beundag kan weer beginnen! 

Het is geweldig: dom ouwehoeren, gezelligheid en zwarte grond tot 
halverwege onder de nagels! In de straat is het gezellig, de buren 
komen kijken, meehelpen waar nodig (en denken wat een afgeta-
kelde lijkwagen is dat) en komen ook optijd een biertje meedrinken 
als de zaterdagmiddag bijna om is. 

Ja, het is stil hier aan de overkant maar wat is dat toch ook fijn, we-
tende hoe het aan de andere overkant is.

DE MOOISTE DAG VAN DE WEEK 2.0
VERVOLG COLUMN JUR
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