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HOOP DOET 
LEVEN.

E
r schijnt licht aan het eind van de tun-
nel en hopelijk is het geen tegemoet-
komende trein. Met een grootschalige 
inentingscampagne kan de Covid-19 

pandemie de kop worden ingedrukt en kun-
nen we terugkeren naar een samenleving 
waarin we samen leven en mogen genieten 
van elkaar en de leuke dingen in ons dage-
lijkse bestaan.

Het duurt denk in nog wel enkele maanden 
en tot die tijd blijft het behelpen. Misschien 
worden de huidige beperkende maatrege-
len zelfs nog strenger, maar er is hoop en 
perspectief op lange(re) termijn. Ik weet dat 
velen het moeilijk hebben, maar hou moed en 
vol.

Op dit moment is de evenementenagenda in 
de PIOT helemaal leeg. Geen sportwedstrij-
den, kaartavonden, evenementen of geza-
menlijke activiteiten. Persoonlijk ook geen 
gang naar de kroeg (“mijn tweede huiska-
mer”), (familie)verjaardagen of concerten 
om maar eens wat anders te noemen. Onder 
strikte voorwaarden gelukkig nog wel naar 
mijn moeder in het verzorgingstehuis en het 
hoogtepunt van de week: op gepaste afstand 
4 potjes klaverjassen met mijn kaartclubje. 
Op de andere dagen praat ik meestal alleen 
met de kassière bij de Spar.

Sinds half maart werk ik voor 95% thuis. Eén 
morgen in de 14 dagen wil ik mijn schoon-
maakster niet voor de voeten lopen en voer ik 
opgespaarde speciale acties uit op kantoor. 
Op mijn gecombineerde afdeling bij Kramp in 
Varsseveld zijn ongeveer 50 werkplekken. 
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De laatste keer waren we met z’n tweeën, 
dus voor de gezelligheid hoef je daar voorlo-
pig ook niet te zijn. Wel veilig natuurlijk.  

Het thuiswerken bevalt overigens prima. 
Een eigen kantoorruimte, een groot bureau, 
prima stoel, supersnelle glasvezelverbinding 
en uitstekende IT-apparatuur. Ik heb niets te 
klagen in vergelijking tot veel thuiswerkers 
die bijvoorbeeld verbannen zijn naar zolder-
kamertjes of garages, opgescheept zijn met 
onhandelbare kinderen of gevangen zitten in 
een slechte relatie. Ik moet alleen zelf de kof-
fie zetten en mis de uitgebreide lunch in de 
bedrijfskantine en het dagelijkse “geneuzel 
en gezeik” van collega’s. 

’s Avonds en in het weekend denk ik gere-
geld terug aan een periode van 45 jaar gele-
den uit mijn studententijd. Toen op een klein 
zolderkamertje in een oude versleten fauteuil, 
muziek uit een krakkemikkig transistorra-

diootje, de goedkoopste zoete wijn van een 
buurtkruideniertje uit de straat en een zakje 
chips. Nu in een eigen woning op een mo-
derne Ikea zitligbank, mijn favoriete Spoti-
fylijst op de interactieve breedbeeld-tv, een 
speciaal biertje en een bakje cashewnoten. 
De fysieke omstandigheden zijn veranderd, 
maar de essentie is hetzelfde gebleven. In je 
uppie nadenken over van alles en nog wat. 
De coronacrisis is ook een tijd van bezinning 
en zelfreflectie.

Op een oud pamflet van “Loesje van de Pos-
ters” las ik “Leven is het meervoud van lef”. 
Niet alleen een taalkundige inval, maar ook 
een uitspraak die ik in het nieuwe jaar inhoud 
probeer te geven.

Ik hoop voor iedereen dat 2021 mag brengen 
wat je in 2020 gemist hebt.

Huub.

HOOP DOET LEVEN.

B
art zou contact leggen, ik zou het 
stuk naderhand uitwerken op pa-
pier. Een afspraak maken was nog 
niet zo gemakkelijk, later werd ons 

duidelijk waarom. Uiteindelijk zouden we 
op vrijdag 11-12 terecht kunnen in de pas-
torie voor een rondleiding en voor een ge-
sprek. De Elna zou ook aanwezig zijn. 

Dus op vrijdagmorgen stap ik 10 minuten 
te vroeg uit een online meeting met col-
lega’s en ga op weg naar de pastorie. Als 
ik het pad uitloop zie ik de boerderij van 
Prins. Tegenwoordig wonen Arjan en San-
dra Visser er met de kinderen, maar toen 
Raymond klein Goldewijk als laatste Prins 
de deur achter zich dicht deed, was ieder-
een in de veronderstelling dat een woon-
voorziening voor ouderen mét dagbeste-
ding een volgende invulling van het pand 
zou worden. Na veel werk en hoofdbrekens 
werd uiteindelijk ergens de stekker eruit 
getrokken en viel dat plan in duigen.

Zieuwents belang kon het plan niet laten 
varen en richtte haar pijlen op de pastorie. 
Ook hier werd het een complexe klus wat 
ooit een simpel idee was. Een woonvoor-
ziening voor ouderen die er de zorg krijgen 
die ze nodig hebben, maar gebruik blijven 

maken van de cultuur en voorzieningen van 
het dorp dat ze zo goed kennen en graag 
blijven bevolken.

DE TOEKOMST IN EIGEN HUIS.

Soms, heel soms, heb je van die momenten dat alles bij elkaar komt. De ene keer 
is dat georkestreerd, de andere keer is het volslagen verrassend. Deze laatste viel 
ons ten deel, Bart en ik. We hadden gehoord en gelezen dat de totstandkoming 
van een ouderenvoorziening in de pastorie tot een finale was gekomen en de 
verbouw aanstaande was. Dus met een opdracht uit de piotredactie verlieten wij 
de vergadering de vorige keer, nieuwsgierig naar de ontwikkelingen rondom de 
pastorie.

>>>
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VERVOLG DE TOEKOMST IN EIGEN HUIS.

Wat het complex maakt is dat er een in-
vesteerder gevonden moet worden die de 
financiering kan waarborgen die nodig is 
voor de aanschaf en aanpassing van het 
gebouw, de zorgvraag voldoende wordt 
beantwoord, recht wordt gedaan aan de 
monumentale status van het gebouw,  de 
extra middelen die via subsidies verleend 
moeten worden en het bisdom dat afstand 
moet doen van het gebouw en haar func-
tionaliteit. Veel partijen die allemaal graag 
als allerlaatste willen beslissen, zodat het 
voorgaande plaatje helemaal helder is. 
Maar gevolg is wel dat iedereen op elkaar 
gaat zitten wachten.

Vanuit Zieuwents belang en namens het 
kerkbestuur zijn Angela Krabbenborg en 
Jos Kolkman (ZB) en Henry Waalderbos 
(kerk) indringend betrokken bij het gehele 
proces. Zij zorgen samen voor het overzicht 
en een geplaveide route voor de betrokken 
partijen waarbij JA zeggen gemakkelijker 
wordt. Al blijft het voor de vele partijen 
logisch om steeds weer iets nieuws als 
beer(tje) op de weg te zetten. 

Waar ze veel meewind van voelen zijn de 
2 partijen die zich verantwoordelijk willen 
maken voor de zorg en voor het investeren. 
Voor de zorg vinden ze Els Grevers. Zij is 
zorg-ondernemer en wil al langere tijd iets 
opzetten voor zorgbehoeftige ouderen in 
Lichtenvoorde of omgeving. Ze heeft onder 
andere gekeken naar het oude pand van 
dokter de Nooijer. Later werd ze erop ge-
wezen dat er in de kerkdorpen ook wel be-
hoefte bestond aan dergelijke woonvorm. 
Ze heeft gekeken in Vragender en Lievelde 
en kwam toen in aanraking met Zieuwents 
belang en hun idee van een woonvoorzie-
ning in de pastorie. De eerste zorgleveran-

cier waar Zieuwent mee bezig was haakte 
ergens toch af. Els was direct enthousiast 
en vol energie om het te laten lukken. 

De tweede persoon is Tony, hij is van Jo-
hannes Vastgoed. Hij hoeft niet zo erg op 
de voorgrond. Maar volgens Jos een gou-
den vent. Dwingend waar het moet, maar 
net zo goed een engelengeduld als het 
weer eens stroperig verloopt door de op-
gelegde beperkingen van één of andere in-
stantie. Hij is al vanaf het eerste idee bij het 
project betrokken en heeft deze ochtend 
echt iets te vieren.

Oh ja, daar was ik nog niet aan toe geko-
men, maar Bart en ik vielen dus echt met 
de neus in de boter. We kwamen de pasto-
rie binnen aan de zijkant waar de deur uit-
nodigend open stond. Langs het aanrecht 
lopen zagen we de champagneglazen. De 
betrokkenen hadden met elkaar geproost 
op het uiteindelijk tot-stand-komen van 
een plan dat definitief uitgevoerd gaat wor-
den. Alle horden zijn genomen. Subsidies 
zijn toegezegd, vergunningen rond, bisdom 
heeft afstand gedaan van het pand, in-
spraakprocedures kunnen geen roet meer 
in het eten gooien. Els en Tony hebben de 
laatste handtekeningen geplaats waarmee 
de zorgovereenkomst en de aankoop van 
het pand definitief zijn. Jos laat Tony nog 
wel verfijnd weten dat Johannes vastgoed 
het pand heeft gekocht, maar dat het pand 
in de ogen weer van ‘ons’ is, waarmee hij 
de Zieuwentse bevolking bedoelt. Tony be-
nadrukt hoe belangrijk hij dat gevoel vindt. 
Velen hebben in Zieuwent gezorgd dat de 
kerk en pastorie er kwamen, belangrijk te 
beseffen dat de nieuwe functie vooral ook 
iets gaat worden voor de Zieuwentse be-
volking. >>>
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Na een gebakje bij de koffie (ik zei al dat 
we er op het juiste moment bij waren) gaat 
Els met ons door het gebouw. Ze legt ons 
uit waar welke appartementen komen, wat 
de gedachten zijn over de gemaakte keu-
zes en de wrijving die er soms is met de 
monumentenzorg. Als voorbeeld de stop-
contacten die straks nodig zijn. Omdat het 
een monument is zouden er opbouw-stop-
contacten moeten komen, maar als je be-
denkt dat een dementerende oudere aan 
een stopcontact zou kunnen gaan hangen 
en deze afbreekt… dat kan natuurlijk niet. 
Zo is er over de kleinste dingen gesproken. 
Volgens Els waren dit soms best stevige 
gesprekken, maar de monumentenzorg 
weet ook dat als er geen water bij de wijn 
wordt gedaan vallen straks heel veel mo-
numenten vanzelf in elkaar omdat niemand 
er de handen aan wil branden. En het is 
goed dat er mensen zijn die monumentale 
panden beschermen voor te al te rigoureu-
ze verbouwingen, volgens Tony.

De plannen klinken geweldig. Verschil-
lende afmetingen zit-slaapkamers voor 
mensen alleen of stelletjes. Beneden komt 
een grote gezamenlijke keuken en een 
gemeenschapsruimte voor de bewoners. 
Ook hier willen ze een voorziening maken 
voor de ouderen uit Zieuwent die nog thuis 
wonen. Zodat zij ook een gemeenschaps-
ruimte kunnen bezoeken om er te recre-
eren samen met anderen te eten en/of te 
koken. Dat moet in de toekomst allemaal 
nog gestalte krijgen. Kansen zijn er te over 
en de ideeën bij Zieuwents belang blijven 
borrelen. 

Als we buiten komen, achter de pastorie 
in de pastoors tuin, valt op hoe de tuin 
centraal gelegen tussen de bejaardenwo-

ningen van de Harreveldseweg en de We-
renfriedstraat. Dit biedt natuurlijk nog vele 
mogelijkheden voor de nabije en verre toe-
komst.

Bart en ik zijn onder de indruk geraakt van 
het enthousiasme van Els, Tony, Henry, Jos 
en Angela. We hebben mogen ervaren hoe 
gelukkig ze zijn met het bereikte resultaat. 
Ze hebben een doel bereikt dat een weg 
kende vol valkuilen en beren, maar waar-
bij het bereiken van het doel nog veel meer 
energie zal losmaken. De toekomst ziet er 
geweldig uit, mede dankzij hen.

BART EN MARK.

VERVOLG DE TOEKOMST IN EIGEN HUIS.

S
jaak: “Superleuk! Alleen kom je er 
niet mee weg dat je alleen schrijft”

Bart: “Daar was ik al bang voor”

Na een belletje naar Luuk Domhof, die het-
zelfde zegt, kom ik dinsdagavond op ge-
leende schoenen en strakke sportkleding 
aan bij het trainingsterrein. Toegegeven, al 
zit de meeste kleding bij mij wel strak, ook 
bij de andere sportievelingen zit de broek 
strak om de kont.

Luuk maakt bij binnenkomst direct kleinere 
groepjes, niet alleen vanwege het verschil in 
niveau maar vooral vanwege de coronare-
gels. In deze tijd zijn het individuele trainin-
gen met begeleiding op gepaste afstand. 
Vanavond zijn het drie groepjes van vier, die 

ook onderling op afstand blijven van elkaar. 
De groepjes starten ook op verschillende 
tijden van elkaar zodat we elkaar niet in de 
weg lopen voor het verdere verloop van de 
training. Ik zit in een groepje met Dennis 
en Jelle Krabbenborg, de “nestors” van de 
club. Luuk zal mij begeleiden vanavond en 
verzorgt de warming up.

We beginnen met een loopronde, met 
tussendoor opdrukoefeningen. Er wordt 
flink doorgelopen, en Luuk zegt dat ik wel 
voorop mag lopen zodat ze zich aan mijn 
tempo aanpassen. Dit is fijn, omdat ik nogal 
kort van tevoren heb gegeten en de ener-
gie graag binnen houd voor de rest van de 
training. Sjaak had me gezegd dat het raad-
zaam was om 2 uur van tevoren goed te 
eten, maar dat redde ik tijdstechnisch niet 
helemaal. Na een poging “koppeltje duike-
len” aan de rekstok, die mij niet in één keer 
lukt (al 34 jaar niet...) en een aantal balans- 
rek en strek oefeningen kan de training be-
ginnen.

SURVIVAL OF THE FITTEST.
Een appje naar vriend Sjaak: “Ha 
kerel, het lijkt me leuk om een stuk 
voor de Piot te schrijven over de sur-
vival. Dat doe jij toch al een tijdje?”

>>>



8

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

9

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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Corona vraagt om creativiteit bij het invullen 
van de training. Dit keer heeft Sjaak de trai-
ning samen gesteld, volgens het “Loat ow 
niet kisten” bordspel. Ieder nummer op het 
speelbord staat voor een oefening of hin-
dernis met tussendoor “rundjes lopen om 
het huus”.

Mijn groepsgenoten beginnen bij het speel-
bord en storten zich op de oefeningen. Dit 
varieert van burpees en lunges, lopen met 
boomstammen, tot oefeningen in de klim-
toestellen, netten en touwen. Luuk laat mij 
eerst apart een aantal basistechnieken zien, 
die ik later zelf kan proberen en toepassen. 
De voetklem is belangrijk, omdat dit zorgt 
voor veiligheid en rust in het overwinnen van 
de hindernissen. In het spel zitten vandaag 
wat meer grond- en loopoefeningen, om de 
afstand tussen de groepjes te waarborgen.

Ik gooi de dobbelsteen en kom uit op de 
“postmen’s walk”. Een slap touw en een 
strak touw, waarbij ik over het strakke touw 

moet lopen en het slappe touw strak moet 
houden met mijn handen om mijn balans te 
bewaren en niet te vallen. Ik snap ineens 
waarom we bij de warming up de balansoe-
feningen deden. Ik kom halverwege, en dat 
valt me niet eens tegen eigenlijk. Luuk ha-
mert erop dat ademhaling het belangrijkste 
is bij survival. Zo vind je kracht in je lichaam, 
rust in je hoofd, en ontspanning tijdens de 
inspanning.

De vierde worp met de dobbelsteen dwingt 
me tot 30 burpees, waar ik het moeilijk mee 
begin te krijgen. We zijn ruim een uur bezig, 
en ik proef mijn eten voor de tweede keer. Ik 
pak even mijn fles water en zie hoe de an-
deren als luipaarden over het veld rennen, 
in de touwen de”apenhang” oefenen en on-
derlangs netten klauteren. Aanmoedigings-
kreten gaan over en weer, iedereen probeert 
elkaar te motiveren net een stapje verder te 
gaan. Zonder dat dit te ver gaat overigens, 
ook ik krijg de nodige complimenten over 
mijn inzet.

SURVIVAL OF THE FITTEST.

Waar anderen bijna klaar zijn met alle 90(!) 
speelvlakken van het spel, dobbel ik nog 
een paar keer. Elke oefening is nieuw, maar 
ik probeer zo goed mogelijk mee te doen. 
Welkome tips van de anderen helpen ook 
mij elke keer een stapje verder. Ik loop nog 
met een boomstam boven mijn hoofd een 
rondje rond het huis. Ik oefen de voetklem 
nog een aantal keren en probeer elke po-
ging iets langer te blijven hangen. Sjaak 
pakt met Jaap, de jongeling van de groep, 
nog “even” alle hindernissen een keer of 3, 
ze zijn de tel al kwijt hoeveel speelvlakken 
van het bord ze hebben gehad. 

Nadat ik voor de derde keer vanavond her-
innerd wordt aan het feit dat ik iets eerder 
had moeten eten, en de verzuring nu werke-
lijk uit elke vezel naar buiten komt, is de trai-
ning bijna voorbij. Tom te Molder daagt me 
op het laatst nog uit om via een klimtouw 
de balk die op 4,5m hangt aan te tikken. Ik 
maak me nog 1 keer kwaad, en het lukt. We 
“hangen nog even uit”, als een handdoek 
aan een waslijn, al voelde ik me aan het 
begin van de training meer een vaatdoek.

Ik ben best een beetje trots dat ik het heb 
volgehouden. Het was zwaar, ik heb meer 
gedaan dan dat ik dacht dat ik kon op survi-
valgebied. Het was bovenal ontzettend leuk 
om jezelf uit te dagen en ik voel me ondanks 
dat ik een beginneling ben in mijn waarde 
gelaten.

Met een flinke grijns zeggen Sjaak en Luuk 
dat ik volgende week weer van harte wel-
kom ben en ik sluit niet uit dat ik er weer 
zal zijn. Het smaakt naar meer, al is 5 kilo-
meter terugfietsen naar huis nog nooit zo’n 
opgave geweest…

Heren bedankt voor de motivatie en de 
spierpijn.

BART.
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1. Meest favoriete 
sport:
Voetbal / MotoGP.

2. Minst favoriete 
sport:
Paardrijden.

3. Mooiste sportherin-
nering:
Toen ik onbedoeld 
vanaf de middellijn 
scoorde tegen FC Win-
terswijk.

4. Favoriete sportman/
vrouw:
Valentino Rossi.

5. Lekkerste eten:
Kapsalon kipdöner.

6. Beste boek/schrij-
ver:
Geen.

7. Mooiste film/serie:
Undercover.

8. Beste Nederlandsta-
lig lied:
Zieuwentse Karmis – 
Normaal.

9. Mooiste cadeau dat 
je ooit kreeg:
Mijn eerste gitaar die ik 
heb gekregen van mijn 
ouders

10. Grootste miskoop:
De laatste paar biertjes 
bij het uitgaan.

11. Omscholen tot:
Ik ben nog bezig met 
mijn opleiding dus 
omscholen is nog niet 
nodig.

12. Tent opzetten in:
De Zwarte Cross cam-
ping.

13. Hekel aan mensen 
die:
Hun afspraken niet 
nakomen.

14. Uit bed te halen 
voor:
Voor een lekkere bak 
koffie.

PROFIELSCHETS
Ditmaal in de profielschets: Jord 
Waalderbos. Hij is 19 jaar, geboren in 
Zieuwent en sinds 2017 de oprichter 
en medebeheerder van het Instagram-
account van RKZVC. Zijn hobby’s zijn 
voetballen, gitaar spelen en uitgaan/
afspreken met vrienden. En tevens de 
ontwerper van de nieuwe vlag voor de 
Feestcommissie. 
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15. Welke droom is 
wederkerend:
Ik zou graag nog een 
keer op vakantie naar 
Spanje willen met mijn 
vriendengroep omdat 
dat dit jaar niet door 
ging.

16. Wanneer was je 
voor het laatst bang:
Toen sinterklaas in 
2005 bij ons op bezoek 
kwam en ik verstopt 
achter de bank zat.

17. Wat denk je als je 
in de spiegel kijkt:
Tijd om mijn baard er af 
te scheren.

18. Als je één uur vrije 
tijd hebt, wat doe je 
dan:
Televisie kijken.

19. Wie zou je nog wel 
eens willen ontmoe-
ten:
Lionel Messi.

20. Wiens Zieuwents 
huis zou je nog wel 
eens van binnen willen 
zien:
Tot nu toe heb ik nog 
geen interesse in een 
huis van iemand anders 
maar misschien komt 
daar verandering in 
over een aantal jaar 
als ik zelf een huis wil 
kopen.

21. Met welke vrijwil-
liger zou je wel eens 
een dagje mee willen 
lopen:
Met Hinnen Bennie 
en Paul Doortje bij de 
kerkepaden.

22. Wat zou je geen 2e 
keer doen:
Vallen van de fiets na 
het uitgaan, of dat gaat 
lukken weet ik niet.

23. Wat staat er boven-
aan jouw bucketlist:
Ik zou graag nog een 
keer naar Camp Nou 
willen om een wedstrijd 
van FC Barcelona te 
kijken.

24. Beschrijf jezelf in 5 
woorden:
Rustig, gezellig, be-
trouwbaar, eigenwijs en 
sociaal.

BOB.
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VOORUITBLIK
Vorig jaar schreef ik dat December één van mijn favoriete maan-
den van het jaar is. Omdat je eigenlijk de gehele maand veel eet 
en drinkt, met lieve mensen om je heen. Lieve mensen zijn er nog 
steeds, maar ik heb ze niet meer allemaal tegelijk om mij heen en 
dan is eten en drinken toch echt minder leuk… De meest sociale 
plek van December 2020 is voor mij de sportschool, hoezo de we-
reld op zijn kop?!

Ook schreef ik vorig jaar dat ik het 11 maanden rustig aan moest 
doen om de strakke spijkerbroeken na december weer te passen. 
Zo rustig als 2020 was, had ook weer niet gehoeven. Zo blijkt maar 
weer, pas op wat je wenst. Dus ik ga het nog een keer proberen. 
Vooruitblikken is dit jaar beter dan terugblikken. Wanneer ik dan 
in december 2021 met jullie terugblik, is wederom alles wat ik ge-
wenst heb voor 2021 uitgekomen, 2021 kom maar op!

Aankomend jaar zal zich namelijk ontpoppen tot het jaar van HOOP 
en leven binnen de anderhalve meter in plaats van daarbuiten. In 
januari start natuurlijk de grootschalige vaccinatie. Je verwacht het 
niet, maar ik weet zeker dat het ministerie van VWS dan wél alles 
op orde heeft en dat ze binnen no-time bij iedereen zo’n spuit in de 
arm kunnen jassen. Ze komen er dan achter dat het vaccin MEGA 
bijwerkingen heeft; namelijk dat het vaccin voor 70+’ers verjon-
gend werkt. Dat is dan weer mooi voor de economie die dan wel 
weer een boost kan gebruiken. Ook 70+ers kunnen dan weer nach-
ten doorhalen in de kroeg, Freek reserveer maar vast wat plekken!

Hier in de Achterhoek hebben we na de eerste infectieronde al wel 
groepsimmuniteit bereikt, dus alle regionale evenementen kunnen 
weer doorgaan. Hier zijn dan alleen Achterhoekers welkom, maar 
dat is niet erg. PaasPop en de Zieuwentse Kermis kun je dus weer 
met dikke zwarte markeerstift in je agenda zetten. Ik doe alvast een 
dansje bij alleen al de gedachte! Bier, vers uit de tap, in een plastic 
beker aan de mond en handjes in de lucht! 

column Iris
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 25 dec. ----- Eerste Kerstdag.
Za. 26 dec. ----- Tweede Kerstdag.
Vr. 1 jan. ----- Nieuwjaarsdag.
Do. 14 jan. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com
14

FEESTCOMMISSIE: 
UITSLAG VLAG VAN ZIEUWENT

B
ijna 500 mensen heb-
ben hun voorkeur kenbaar 
gemaakt, waarbij vlag 2 met 
146 stemmen de meerder-

heid behaalde. De winnende vlag is 
ontworpen door Jord Waalderbos. 

Zodra het weer mogelijk is zul-
len we bij een gelegenheid de 
vlag officieel presenteren.

Feestcommissie Zieuwent.

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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Ik heb ook gewoon zoveel zin om in zo’n groot zeskampshirt rond 
te lopen op een willekeurige maandag in juni, ook al stinkt die vanaf 
13.00u al naar grondwater en bier. Zelfs dat heb ik afgelopen jaar 
gemist. Maar we gaan het allemaal inhalen beste mensen, beloofd!

De zomer van 2021 wordt de mooiste zomer ooit, waarin alle scha-
de van afgelopen jaar wordt ingehaald. Ieder weekend weer dan-
sen; thuis, in het café of op een festival. Als het maar met veel men-
sen om je heen is. Op ieder festival komt dan een Huidhonger-tent, 
waar je gewoon even kunt knuffelen met wie je maar tegen komt. 
Wat nou anderhalve meter?! Ik heb zelf ook nog 3 inhaalfeestjes 
staan die dan gevierd moeten worden, denk dat ik Mark Rutte ook 
gewoon uitnodig, kan die beste man ook even bijkomen! 

Lieve mensen, nog even volhouden. Laten we 2021 positief begin-
nen en wees klaar voor alles wat komen gaat! Want niemand die 
het waagt in 2021 om ‘op tijd’ naar huis te gaan! 

IRIS.

VOORUITBLIK
VERVOLG COLUMN IRIS
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