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ZINGEN 
VERBINDT

T
ijdens dit schrijven is het 22 maart. 
België herdenkt de slachtoffers van 
de aanslagen op de luchthaven van 
Zaventem en het metrostation Maal-
beek in 2016. In totaal kwamen 32 

mensen om het leven. Honderden anderen 
raakten gewond.

Vijf jaar geleden, op die bewuste dag, ston-
den wij ‘s avonds met ons koor NOIR in Lich-
tenvoorde op de markt voor ‘The Passion’. 
Samen met al die mensen uit verschillende 
(kerk)dorpen waren we getuige van de aan-
komst van de processie en de dragers van 
het lichtgevende kruis. Tijdens het indruk-
wekkende openingswoord van burgemees-
ter Bronsvoort, waar ook stil werd gestaan 
bij deze slachtoffers, werd het muisstil. Vol 
overtuiging zongen we: “zing, vecht, huil, 
bid, lach, werk en bewonder”. Nooit hadden 
we van te voren kunnen denken dat deze 
woorden ons allen zo diep zouden raken en 
ons op deze avond zo zouden verbinden. 

Zingen verbindt. Het zorgt voor saamhorig-
heid. Een verbinding van hart tot hart. Oxy-
tocine dat vrij komt, ook wel het ‘knuffel-
hormoon’ genoemd, zorgt ervoor dat je het 
gevoel krijgt van MET ELKAAR. Als je in een 
koor samen zingt gebeurt er nog iets bijzon-
ders. De harten van de zangers kloppen na-
melijk tegelijk. De hartslag wordt tijdens het 
zingen vertraagd. Waarschijnlijk een gevolg 
van een gecontroleerde ademhaling. 

Deze week heb ik les gegeven over “het ef-
fect van muziek bij mensen met dementie of 
mensen met een verstandelijke beperking”. 
Zingen bevordert de verbinding tussen 
mensen, ook als mensen de (buiten)
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wereld niet meer herkennen of de dingen 
om hun heen niet meer goed mee krijgen. 
Het is een manier van communiceren voor 
mensen met dementie. De herkenning van 
een lied stimuleert een deel van het geheu-
gen bij hen. Zij blijken zich tijdens het horen 
van muziek meer te herinneren, doordat een 
ander deel van het geheugen aangesproken 
wordt. Hierdoor ben je ineens even weer ver-
bonden met elkaar, terwijl contact hiervoor 
nauwelijks mogelijk was. Je hebt weer even 
toegang tot deze persoon.*
Zo werkte ik met Tim, een bewoner met een 
ernstige verstandelijke beperking. Bij de 
start van mijn ochtenddienst zong ik altijd op 
de gang hetzelfde liedje. Vanachter de deur 
hoorde ik dan “hallo Dill”. Voor ons beide 
een teken van verbinding, contact maken en 
samen de dag beginnen.

Ook tijdens deze COVID-tijd biedt muziek 
troost en geeft het een gevoel van verbon-
denheid. Denk maar aan de mensen die in 
coma lagen op de IC en zichtbaar rustig 
werden door het luisteren naar hun favoriete 
muziek. Live muziek op het binnenplein van 

een verzorgingshuis. Mensen bedenken cre-
atieve dingen om met elkaar in verbinding 
te blijven. Zo blijven wij van NOIR gewoon 
zingen. Ieder koorlid zingt haar eigen partij 
in en stuurt deze naar Mark, onze pianist. 
Mark verbindt ons, door alle stemmen op te 
nemen. Tijdens onze online bijeenkomst 3 
minuten dezelfde hartslag. Een paar minuten 
per maand dus echt verbonden met elkaar, 
van hart tot hart en dat voelt goed!

Pasen en ‘The Passion’ (zonder publiek) 
hebben we al weer achter ons gelaten. De 
Matthäus Passion verzet naar 30 oktober, 
nog steeds een avondklok, de meivakantie 
nog in eigen land. Gelukkig steeds meer 
mensen gevaccineerd. Hopelijk snel naar 
meer versoepelingen. Ik kan niet wachten. In 
de tussentijd…
hou vol …  ZING, vecht, huil, bid, lach, werk 
en BEWONDER!

JILL

*dementie, een paar minuten verbonden:  
https://www.youtube.com/watch?v=UlWBmUUutL0

VERVOLG ZINGEN VERBINDT

https://www.youtube.com/watch?v=UlWBmUUutL0


‘Het beste er van maken en heimwee naar 
een fantastisch festival naar de achtergrond 
verdrijven’, dat dachten de heren van Loat 
Ow Niet Kisten en restaurant Enzovoort uit 
Varsseveld ook. Ze pakken het meteen maar 
groots aan, zoals het de heren van LONK 
past: in een enorme online feesttent een Mu-
ziekbingo organiseren. De grootste van Ne-
derland misschien wel. Niet één keer, maar 

meteen twee zaterdagen achter elkaar. Op 
27 februari en 6 maart gaat het plaatsvinden. 
De høkers van de Heinoos zorgen mede voor 
muzikale begeleiding, DJ’s Patrick & Patrick 
draaien bingoplaatjes en sfeer maken maar! 
De loods en de kantine van de Timp zijn 
groot genoeg om dit allemaal coronaproof te 
doen plaatsvinden.

‘Goed Veur de Moed!’ is de slogan van de 
bingo en als ik op 6 maart bij een vriend bin-
nenkom zit de sfeer er meteen goed in. Er is 
al een discolamp aan en op een tv zie ik heel 
veel kleine schermpjes van mede streamers.

De opzet van de avond is simpel, iedere deel-
nemer heeft een LONK- kist besteld en 

GOED VEUR DE MOED!

Nu festivals en feesten keer op keer 
worden uitgesteld, blijkt maar weer 
eens dat corona een hekel heeft aan 
gezellige mensen. Tenten vol kermis-
volk, weiden met horden swingende 
mensen die los gaan op muziek, het zit 
er voorlopig nog niet in. Helaas begint 
het al bijna te wennen dat we in plaats 
van met 2.500 of 25.000 mensen op een 
veld, met 3 mensen in een woonkamer 
proberen er het beste van te maken.

>>>
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afgehaald met een bingokaart en een aan-
tal versnaperingen erin. Op deze bingokaart 
staan geen cijfertjes, maar  titels van liedjes. 
Deze liedjes van onze kaart zullen hopelijk 
allemaal te horen zijn vanuit de studio bij 
de Timp, want elk liedje dat je kunt afstre-
pen brengt je dichter bij de prijzen. Opper-
nathals en presentator Tijn Spekkink opent 
de avond en vertelt dat er diverse mooie 
prijzen te winnen zijn, van een meter gril-
lworst tot een snackwagen op locatie voor 
60 personen. Tevens vermeldt hij dat er voor 
deze avond meer dan 300 schermen (en dus 
kisten) verkocht zijn, dat geeft toch wel een 
beetje een feesttentgevoel. Gelukkig kun 
je bekenden naar 1 pagina “slepen”, zodat 
je toch met Söwentse leu bi-j mekare bunt. 
Op de andere schermen zien we onbekende 
huiskamers uit de hele regio, interieurs van 
zoepketen met tafels vol leuge piepkes en 
een enkele keuken die wel een opknapbeurt 
kan gebruiken (denk aan groene en beige te-
gels met druiventrosjes). De sfeer zit er vanaf 
het begin van de bingo goed in als de eerste 
liedjes worden gespeeld en afgestreept.

Muzikale kennis is overigens niet nodig, 
omdat na ieder blokje liedjes de titels wor-
den genoemd. Zo maakt iedereen even-
veel kans. Ik zie op onze bingokaart al een 
paar kruisjes verschijnen, dat begint goed! 
Van rock tot Nederlandstalig, van disco tot 
après- skischlagers, van alles komt voorbij. 
We zitten nog op de bank, maar hier komt al 
snel verandering in. De ledematen komen in 
beweging en de heupen worden losser, niet 
alleen bij ons maar ook bij de mensen op de 
andere schermen. Tafels gaan aan de kant en 
er wordt meer en meer gedanst. We vergeten 
bijna tussendoor de liedjes af te strepen, ook 
omdat we te druk zijn met het volgen van de 
chat. Iedere deelnemer kan berichtjes sturen 
en lezen en dat wordt veelvuldig gedaan. De 
ene na de andere grap komt voorbij, even-
als de eerste BINGO! roepers. Eerst gaat 
het erom twee blauwe rijen vol te krijgen, 
daarna telt de hele kaart. Helaas voor ons 
zijn anderen ons telkens net voor en zien we 
goede en enkele foute bingo’s voor de web-
cams verschijnen. Iedere bingokaart bevat 
ook een nummer en tussendoor wordt een 
aantal keer willekeurig een “echte” bingobal 
uit de molen gehaald die ook in de prijzen 
valt. Ook hierbij pissen we helaas net naast 
de pot. We winnen net geen nieuwe fiets, net 
geen nieuwe kettingzaag en ook de meter 
grillworst gaat net aan onze neus voorbij. De 
winnaar van de grillworst vraagt op de chat 
netjes of de grillworst aan 1 stuk kan worden 
opgestuurd, anders past deze zo moeilijk in 
niet nader te noemen plaatsen. “Mijn ach-
terste is net geen sjoelbak” valt er te lezen, 
verdere context is overbodig. We liggen plat 
van het lachen, ook door de enthousiaste 
presentatie en de grapjes van de band. Ze 
doen hun uiterste best om alle thuisbingo-
ers een vermakelijke avond te bezorgen en 

VERVOLG GOED VEUR DE MOED!
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VERVOLG GOED VEUR DE MOED!

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Do. 29 april 20.00 uur PIOT: Kopie inleveren
Zo. 30 mei ----- Paaspop Klassiek : Boerenerfconcert
Zo. 27 juni ----- Paaspop Klassiek : Boerenerfconcert
Zo. 5 sep. ----- Paaspop Klassiek : Boerenerfconcert
 2+3 okt. ----- Zieuwentse kermis
Za. 30 okt. 19.30 uur Paaspop Klassiek : Matthäus Passion
Za. 18 dec. 19.30 uur Paaspop Klassiek : Messiah

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

6 daar slagen ze zeker in. Ook bij ons staan 
inmiddels de nodige leuge piepkes op tafel.

Nadat alle prijzen zijn verdeeld wordt er via 
de chat nog vriendelijk gevraagd of de win-

naars van de snackwagen voor 60 personen 
deze prijs willen ruilen voor het door hen ge-
wonnen gereedschapspakket, zodat ze de 
keuken eens kunnen verbouwen (juist, die 
ene met die groene en beige tegels en drui-
ventrosjes). Lachend zwaait iedereen nog 
een keer naar de camera, al dan niet met 
de billen, en dan is de feestavond voorbij. 
Ik heb het gevoel dat mijn feestviercondi-
tie nog wel een boost kan gebruiken want 
ik moet even gaan zitten en uithijgen. Die 
boost zou zomaar kunnen komen als we af-
spreken 3 april weer mee te doen. Ditmaal 
aan de LONK festivalmuziekbingo met me-
dewerking van o.a. Paaspop Zieuwent en 
de vrienden van pur sang kermisband Sla-
gerij Wolters. Het lijkt zowaar toch nog een 
feestelijk voorjaar te worden.

BART



AANLEIDING: Op 30 december ver-
schijnt er een bericht van Henri 
Weikamp op mijn Facebook Messen-
ger. Een medium dat ik nagenoeg nooit 
(meer) gebruik. Nu ken ik Henri als leef-
tijdgenoot al jaren via diverse kanalen 
die met voetbal te maken hebben. Je 
kunt dan denken aan het samen voet-
ballen in het 1e, 3e en 6e elftal, het recre-
atieve zaalvoetbalteam Fantasy en tot 
een paar jaar geleden in het 45+ team 
van RKZVC.  

En laat ik vooral de derde helften van al deze 
partijen niet vergeten. Maar berichten via de 
social media waren in die periode m.u.v. de 
45+ nog spaarzaam. Alhoewel ik me nog kan 
herinneren dat Henri voor mij als eerste al op 
zijn telefoon nagenoeg live de tussenstan-
den van allerlei voetbalwedstrijden wist te 
melden.

Henri meldt in zijn bericht dat hij een poos 
geleden een verhaal geschreven heeft in de 
Piot en daarvoor een SCHRIJFKIST heeft 
ontvangen. Hij zegt dat hij nu zelf mag be-
denken aan wie hij die kist gaat doorgeven 
voor een volgend verhaal. Hij zat daarbij 
aan mij te denken. Op LinkedIn had hij ge-
zien dat ik me omschrijf als “Prettig Dwars-
denker”. Deze titel is mij ooit door voormalig 
wethouder Vincent van Uem toegedicht. Ik 
herken me daar zeker in en voel me daar 
goed bij. Ieder heeft zo zijn eigen talent, 
toch?  ‘Dwarsdenker omdat ik voortdurend 
de vraag aan mezelf - en aan anderen-  stel 
“Waarom doen we dit en waarom doen we 
dit zo” De vraag is simpel maar het antwoord 

vaak niet. Daarnaast 
houden dwarsliggers 
het spoor recht. De 
toevoeging ‘prettig’ 
doet me goed, want 
iemand die vaak 
dwars ligt moet wel 
zorgen dat hij/zij niet te veel irritatie op wekt. 
Dorpsgenoten die me wat beter kennen zul-
len waarschijnlijk niet verbaasd zijn over 
deze titel 😉, maar dat terzijde.

Het is gebruikelijk dat de schrijver van een 
stuk in Piot een ander met een vraag uit-
daagt een volgend stuk te schrijven. Henri 
legt mij de volgende vraag voor ”Hoe zie jij 
(als prettig dwarsdenker) de toekomst van 
een dorp als Zieuwent in het licht van de 
krimp en de vergrijzing”.

Ik heb hem laten weten dat ik het erg leuk 
vind dat hij aan me denkt en dat ik de uitda-
ging graag aanneem. Ik vraag  hem daarbij 
wanneer Piot het resultaat verwacht. Hij ad-
viseert mij contact op te nemen met Huub 
Wopereis (redacteur van Piot voor wie dat 
nog niet weet😊) Een paar dagen later belt  
Henri bij ons aan en overhandigt mij op 1,5 
meter afstand de schrijfkist. Hij  wenst me 
veel succes en is benieuwd naar mijn ant-
woord! Tot zover de inleiding.

Het antwoord op papier
De vraag  van Henri in het Facebook bericht 
“Hoe zie jij (als prettig dwarsdenker) de toe-
komst van een dorp als Zieuwent in het licht 
van de krimp en de vergrijzing” maakt bij mij 
van alles los. Ik heb over héél veel (maat-
schappelijke) vraagstukken een mening en 
ik praat daar graag over met anderen. Maar 
om van al deze gedachten een logisch ver-

GEEF DE KIST DOOR …
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VERVOLG GEEF DE KIST DOOR …

haal op papier te maken is voor mij nog wel 
een ding.

Het is nu zondagmiddag en ik heb al mijn 
aantekeningen uit januari en februari bij el-
kaar gezocht en zit achter de PC dit stuk 
samen te stellen. Juist omdat ik moeite heb 
met schrijven zoek ik vaak naar voorbeelden. 
Zo ook voor dit artikel. Via https://zieuwent.
com/piot/ heb ik alle artikelen van “Geef de 
kist door…” opgezocht en teruggelezen. 
De site is een aanrader! Prachtig om te zien 
hoe Piot zich vanaf 1973 door de jaren heen 
heeft ontwikkeld. Eerst als clubblad van 
RKZVC maar in de eerste editie worden an-
dere verenigingen al uitgenodigd een deel 
van het blad te vullen. Ook zie ik dat ik op 8 
september 1973 met ZVC C1 met 10-0 van 
Varsseveld heb gewonnen. Ook bijzonder om 
te zien dat Huub Wopereis ook in 1975 al on-
derdeel uitmaakt van de redactie en dat er al 
473 edities verschenen zijn! Complimenten.

Terug naar de vraag van Henri: 
Hoe zie jij de toekomst van een dorp 
als Zieuwent in het licht van de krimp 
en de vergrijzing?
In de vraag van Henri lees ik min of meer een 
zorg. Dit kan me ik me als voorzitter van een 
lokale vereniging ook goed voorstellen. Wat 
is immers een vereniging zonder leden, wat 
is een school zonder leerlingen, wat is een 
café zonder barklanten en wat is Zieuwent 
zonder jeugd?

Tegelijkertijd ken ik de vraag: “Is het glas 
halfvol of half leeg?” De feitelijke situatie is 
zoals die is. Daar kun je als individueel mens 
meestal niet veel aan veranderen. De manier 
waarop je er naar kijkt wel.  In dat licht zie 
ik de krimp en vergrijzing net als alle ander 
autonome maatschappelijke ontwikkelingen 

liever als een kans. Een kans geeft hoop en 
levensplezier een dreiging maakt angst los 
en kleurt je dag minder vrolijk.

Bruto Nationaal Geluk
Als we ons meer focussen op welzijn dan 
op welvaart zullen we ons als vanzelf meer 
op de waarde dan op de kostprijs van alles 
richten. Mijn gedachten schieten naar Bhu-
tan.  Nederlanders hebben goede scho-
len, een dak boven hun hoofd en genoeg 
geld. Toch groeit het aantal mensen in Ne-
derland dat antidepressiva gebruikt jaar-
lijks met zes procent. In Bhutan verdienen 
mensen vier dollar per dag, meer dan de 
helft van de bevolking is analfabeet en de 
levensverwachting is laag. En toch is Bhu-
tan één van de gelukkigste naties op aarde.  
Het begon allemaal in 1972, toen de koning 
van Bhutan voor het eerst de term Bruto Na-
tionaal Geluk gebruikte. De koning zei dat 
het nationale geluk veel belangrijker is dan 
het nationale product. Sindsdien is het be-
leid van de Bhutaanse regering gericht op 
het zo gelukkig mogelijk maken van haar be-
volking. Het Bruto Nationaal Geluk hangt af 
van vier criteria. Ontwikkelingen moeten al-
lereerst duurzaam zijn. De culturele identiteit 
moet bewaakt worden, net als de natuurlijke 
rijkdommen van het land. Tot slot is goed 
bestuur noodzakelijk om de burgers geluk-
kig te maken. Ieder plan of vergunning wordt 
getoetst aan deze vier pilaren van het Natio-
nale Geluk. Voldoet het niet aan alle criteria, 
dan gaat het gewoon niet door.

Demografische gegevens
Henri en veel anderen refereren aan de ter-
men krimp en vergrijzing, maar over welke 
cijfers praten we dan. Ik heb ik een poging 
gedaan om met de CBS cijfers in de hand 
krimp en vergrijzing enigszins te kwantifice-
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ren. In de eerste grafiek zie je dat het totaal 
aantal inwoners van Zieuwent in 9 jaar tijd 
van 2105 in 2012 naar 1995 in 2020 is afge-
nomen. Dat is gemiddeld 12 (0,6%) inwoners 
per jaar. (Grafiek1)
In de tweede grafiek zie de leeftijdsverdeling 
in 2020 van Zieuwent in relatie tot de lande-
lijk cijfers. Wat hier opvalt is dat er in de kom 
Zieuwent meer 65+ wonen dan in het bui-
tengebied. Wat ook opvalt is, dat er landelijk 

een hoger percentage 25-45ers zijn en dat 
er in Zieuwent meer 45-65ers zijn. (Grafiek 2)

Uit deze cijfers is feitelijk te concluderen dat 
het aantal inwoners de laatste jaren afneemt. 
Ook zal, als het aantal geboorten ongeveer 
constant blijft,  het aantal 65+ers de komen-
de jaren toenemen richting de 40-45 % van 
de bevolking.

Grafiek 1

Grafiek 2

VERVOLG OP PAGINA 12 >>>
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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 ochtend gymclub Hermien Klein Goldewijk Boersweg 1 A 7136 KK Zieuwent 351635 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 Irma van der Pennen Klaasbos 22 7131 SZ Lichtenvoorde 06-43237269

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 43 7136 LG Zieuwent 351318 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
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VERVOLG GEEF DE KIST DOOR …

Historie
Wikipedia meldt: In het midden van de der-
tiende eeuw liet de graaf van Gelre vanaf het 
naburige Ruurlose Broek naar het riviertje 
de Berkel een afwateringskanaal graven, de 
Grevengracht. Daardoor zakte het waterpeil 
zodanig dat vestiging in het moerasgebied 
van Het Zieuwent mogelijk werd. Niettemin 
bleef het een gebied dat ’s winters erg dras-
sig was of zelfs onder water stond. Hier en 
daar waren hoogten in het land, waarop be-
woning mogelijk was zonder natte voeten te 
krijgen. Deze hoogten werden droebels ge-
noemd. Op deze droebels ontstonden clus-
ters van boerderijen. De droebels vervulden 
ook een sociale functie, vooral in de winter 
wanneer door hoog water en slechte wegen 
de bewoners op elkaar aangewezen waren. 
De erven achter de boerderijen lagen vaak 
tegen elkaar aangesloten, zodat de boe-
ren op de centrale ruimte konden dorsen 
en de oogst bewerken. Kinderen konden 
er spelen en de vrouwen waren er geza-
menlijk aan het werk. Zo konden stropers, 
landlopers en ander gespuis op afstand 
worden gehouden. Ook boden de droebels 
bescherming tegen rondtrekkende bendes 
en soldaten.

Droebels als De Wopereis, ’t Rolder, ‘t Spek-
schoor, en ’t Bokeler waar Marlies en ik 
wonen zijn nog bestaande resten van vroe-
gere droebels. Door de geïsoleerde ligging 
en het katholieke verleden ontwikkelde 
Zieuwent zich tot een dorp met een geheel 
eigen karakter en cultuur. Het dorp beschikt 
over een sterke gemeenschapszin. Er be-
staan veel familiebanden. Zieuwent kent een 
bloeiend verenigingsleven met ruim 60 ver-
enigingen.

Citaat uit Piot 454 april 2019 door Bob:

Een optie is een “tiny house” maar dat zie 
ik persoonlijk niet zo zitten en “plan Wel-
koop”… dat is ook nog maar de vraag of 
dat doorgaat. Ook daar kan het vastlopen 
op de financiën. Kortom een hoop onze-
kerheid. Door deze onzekerheid trekken 
jongeren naar grotere dorpen of steden 
omdat daar nog wel woningen beschik-
baar zijn. Het gevolg; verdere vergrijzing. 
Ik probeer het zo positief mogelijk te be-
kijken maar ik ben bang dat de vergrijzing 
wel het geval is wanneer er niet wordt in-
gegrepen door gemeente of door burgeri-
nitiatieven. In onze omliggende dorpen zijn 
burgerinitiatieven al wel gelukt, doelend op 
Beltrum en Harreveld. Wanneer dit niet het 
geval is, ben ik bang dat mijn leeftijdsge-
noten en (ook) ik anders wegtrekken uit 
Zieuwent. Wat ik overigens eeuwig zonde 
zou vinden. 
Gelukkig zijn er mensen, net als ik, die de 
kleine kerkdorpen zoals Zieuwent levend 
willen houden. Op moment van schrijven 
ben ik nog niet zo bekend met deze initia-
tieven, moet ik eerlijk bekennen. Hier wil ik 
wel actief mee bezig gaan. 
Ik verwacht namelijk dat er meer mensen 
zijn die er ook zo over denken en hen wil ik 
vragen hierover mee te denken. Hoe kun-
nen we dit tegen gaan? Hoe krijgen we het 
voor elkaar dat er meer woningen komen? 
Zowel binnen als buiten de bebouwde 
kom. Om Zieuwent nog lang mooi, leuk en 
leefbaar te houden.

Bob doet in zijn artikel appel op de sterke ge-
meenschapszin van ons als Zuwentsen die 
hij als relatieve jongeling ook al heeft mogen 
ervaren. Hij is van mening dat woningbouw 
een voorwaarde is voor het behoud  van 
de leefbaarheid in ons mooie dorp. Hij had 
er zich nog niet zo in verdiept maar ook in 
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2016 en jaren daarvoor waren meerdere per-
sonen en partijen heel actief met het onder-
werp leefbaarheid en woningbouw. In 2019 
hebben dorpsbelangenorganisaties in de 
gemeentelijke nota “Ruimtelijk verkenning 
wonen kleine kernen” helder laten opnemen 
dat ‘Mensen graag in hun kern blijven wonen 
en ook het liefst zo lang mogelijk zelfstan-
dig’ Kijk wat er nu 2021 allemaal op stapel 
staat: De school blijft vooralsnog gehand-
haafd; de appartementen in de Boerenbond 
worden  1 april opgeleverd; er verschijnen in 
hoog tempo nieuwe woningen op den Bond; 
de pastorie wordt verbouwd tot een woon-
zorgcomplex en de bouwplannen voor 15 
woningen aan de Werenfriedstraat schieten 
ook goed op.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Oost Gelre 
Beleidsregels voor Woondroebels opgesteld 
die weer wat meer woningbouw in het bui-
tengebied mogelijk kan maken. Jammer is 
dat er in staat dat dit met name voor Har-
reveld, Vragender en Lievelde geldt. Volgens 
mij moet dat ook in Zieuwent kunnen, toch?

Toekomst
Tegen het licht van de verdere vergrijzing is 
er echter meer nodig om de leefbaarheid in 
ons dorp op peil te houden. De Covid crisis 
en de gevolgen van de klimaatverandering 
leert ons nog maar weer dat niets blijvend is 
behalve de verandering. In Darwin’s theorie 
overleeft het soort dat zich het best aanpast.  

We zullen ons als individuele inwoner en/of 
maatschappelijke organisatie voortdurend 
moeten blijven aanpassen aan nieuwe situa-
ties en omstandigheden. Zo zullen verenigin-
gen zich kunnen voorbereiden op minder en/
of oudere (bestuurs)leden, het woningareaal 
zal meer flexibel en klimaatrobuuster ge-
maakt kunnen worden; we kunnen nog meer 
inzetten op recreatie en toerisme en we kun-
nen onze zelfredzaamheid nog beter inzet-
ten door meer lokaal voedsel te produceren 
en energie op te wekken. Als we samen net 
zoals onze voorouders in de middeleeuwen 
het Naoberschap weer nieuw leven inblazen 
en met meerdere generaties bij elkaar op de 
bestaande en nieuwe erven (www.erfdelen.
nl)  gaan wonen en werken heb ik alle ver-
trouwen dat de generatie na ons trots zullen 
zijn op hun voorouders. Net zoals velen van 
ons nu trots zijn op onze (voor)ouders die de 
Werenfriduskerk en de kerkepaden hebben 
gerealiseerd. 

Als we het echt willen kan het! En worden we 
het Bhutan van de Achterhoek! 

STEPHAN PAPEN   

NB. De schrijver van het volgende stuk uit de 
reeks Geef de kist door… heeft van mij de 
schrijfkist ontvangen met de volgende vraag: 
“Waarom ben je na ongeveer 30 jaar terugge-
komen naar de Achterhoek en waarom woon je 
nu in Lichtenvoorde en niet in (achter)Zuwent?”  
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I
k spreek Margret klein Holkenborg en 
Joris Beerten namens Coöperatie Zon-
nig Zieuwent om eens te horen wat de 
nieuwe deelauto te bieden heeft en wat 
de mogelijkheden zijn. 

Op de deelauto staat GAON. 
Wat is GAON en waarom staat er 
juist in Zieuwent een deelauto?
De auto is onderdeel van het Achterhoekse 
merk GAON. GAON is een nieuw regionaal 
netwerk om reizen binnen de Achterhoek 
moderner en toegankelijker te maken. Door 
reizen per bus, trein en e-bike (op ieder trein-
station zijn e-bikes te vinden) te combineren 
en online te ontsluiten ontstaat op den duur 

fijnmazig vervoer op maat voor alle afstan-
den. De auto in Zieuwent is de start van een 
uniek platform voor deelauto’s die op den 
duur ook aan GAON wordt gekoppeld. Zo 
komt het dat er dus steeds meer ‘wielen’, 
die er vaak ook al zijn, slim worden gebruikt. 
Er staan momenteel 3 deelauto’s in Groenlo 
en 1 in Zieuwent. Wij zijn er heel blij mee. Als 
energie coöperatie wilden wij natuurlijk wel 
een elektrische auto. 

Hoe wordt de auto bekostigd?
Zonnig Zieuwent heeft vanuit de regio 8RHK 
een flinke subsidie gekregen. Door deze sub-
sidie en een  deel zelf bij te dragen, hebben 
wij de lease-auto nu voor 4 jaar in exploita-

GAON: 
DE NIEUWE DEELAUTO 
IN HET DORP

Sinds februari is Zieuwent weer trotse eigenaar van een deelauto! De elektri-
sche witte Renault Zoë kan door iedere inwoner gebruikt worden. U zult zich 
vast de mobiele deelauto nog wel herinneren. In 2016 mocht Zieuwent, net als 7 
andere Achterhoekse dorpen, vanuit het project MobielGedeeld van de provincie 
 Gelderland gebruik maken van een deelauto. Het bleek, helaas, alleen succesvol 
in Zieuwent en Aalten en de stekker werd uit het project getrokken. Dit zorgde 
voor teleurstelling bij de tevreden gebruikers uit ons dorp.
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tie. Wij willen graag een duurzaam dorp met 
goede voorzieningen. Een elektrische deel-
auto past daar wat ons betreft goed bij. Over 
vier jaar hopen we dat de deelauto onmis-
baar is in Zieuwent en we hem zelf kunnen 
bekostigen door middel van de abonnemen-
ten die gebruikers afsluiten. 

Voor wie is de deelauto en 
wie verwachten jullie dat de auto 
het meest zal gebruiken?
Op dit moment kunnen alle inwoners van en 
rondom Zieuwent de auto gebruiken. Ieder-
een heeft een eigen reden om de auto te ge-
bruiken. Groenlo heeft vooral als reden dat 
ze minder auto’s in de stad willen. Voor ons 
is vooral ook het sociale aspect belangrijk. 
Een van onze klanten is Ronald Willering, hij 
is blind en maakt gebruik van de auto. Zijn 
vriend rijdt hem altijd. Maar ook voor jonge-
ren is het handig. 

De vorige keer werd de auto vooral inciden-
teel gebruikt, als extra auto thuis. Je hoeft 
echt geen tweede auto aan te schaffen als 
je die niet zo veel gebruikt. Verder is het een 
middel om mantelzorgers te ontlasten die 
met iemand op pad moeten. We hebben een 
groepje vrijwilligers die graag rijden als dit 
nodig is. 

Vrijwilligers die kunnen rijden?
Ja, we zijn heel trots dat we dit bijzondere 
concept hebben. Je kunt bij de auto ook een 
chauffeur reserveren. Op het moment dat je 
je aanmeldt kun je aangeven gebruik te wil-
len maken van een vrijwilliger. Wij geven je 
het telefoonnummer van Bennie Beerten, 
hij is het aanspreekpunt. Deze vrijwilligers 
checken ook regelmatig de auto en maken 
hem schoon als dat nodig is.

Als ik de auto wil reserveren, 
wat moet ik dan doen?
Op dit moment boek je de auto via de app 
WeGoCarSharing. Het is een toegankelijke 
app en makkelijk in gebruik. Je moet je eerst 
aanmelden bij deelauto@zonnigzieuwent.nl, 
van ons krijg je een login en wachtwoord. 
Daarna kun je gegevens invoeren t.b.v. rij-
bewijscheck en facturatie. Vervolgens krijg 
je een bevestiging en kun je gebruik maken 
van de auto.

En hoe zit het met de autosleutel?
Je opent de auto met de app. Dat gaat via 
een digitale sleutel. Door middel van blu-
etooth kun je de auto openen, oplaadkabel 
verwijderen en wegrijden.

Bij het aanmelden sluit ik een 
abonnement af. Hoe zit dit precies?
Wat het beste werkt is een proefritje maken 
om kennis te maken met de auto. Daarna 
kun je een proefabonnement nemen voor 
€36,- voor 3 maanden. Hiervoor krijg je 4 rit-
uren in de maand. Daar bovenop betaal je 
nog wel de kilometerprijs: 0,12 cent per kilo-
meter. Wat natuurlijk al goedkoper is dan de 
kilometerprijs van een normale benzineauto. 
Gebruik je meer uren dan het proefabonne-
ment dan betaal je de extra minuten en kilo-
meters apart.
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Als je verwacht structureel gebruik te gaan 
maken van de auto, dan kun je grotere abon-
nementen afsluiten. Voor prijzen en uitleg 
hier van kun je kijken op www.zonnigzieu-
went.nl/deelauto.

Stel, ik wil eenmalig de auto gebruiken 
om een middagje te winkelen met 
mijn vriendinnen, kan dit dan ook?
Op dit moment kan je de auto gebruiken als 
je een (proef)abonnement neemt. Maar wij 
staan open voor alle input wat betreft ge-
bruik van de auto. Wil jij bijvoorbeeld één 
keer de auto gebruiken en niet meteen een 
abonnement? Stuur dan een mailtje naar 
deelauto@zonnigzieuwent.nl.

GAON start dus o.a. in Zieuwent met 
deelauto’s om fijnmazig reizen in de 
Achterhoek te verbeteren. Kunnen 
we nog verwachten dat bijvoorbeeld 
toeristen er gebruik van gaan maken?
Op dit moment zijn we hier nog niet mee 
bezig, maar het zal in de toekomst zeker 
mogelijk zijn als het GAON-platform met de 
bijbehorende app wordt gelanceerd. De auto 
is nu gewoon van Zieuwent en voor Zieu-
went. Binnen 4 jaar hopen we dat hij zichzelf 
kan betalen en exploitabel is. Dat autodelen 
dan zo’n succes is dat er misschien wel een 
tweede komt. 

Waar we overigens wel al mee bezig zijn is 
de mogelijkheid om je rit met eigen auto te 
delen met iemand anders. Deze ritdeelfunc-
tie hebben we samen met een aantal bewo-
ners van Oost Gelre ontwikkeld en wordt 
nog voor de zomer gelanceerd (netmobiel-
app). Als corona het toelaat tenminste. Als 
jij dan bijvoorbeeld op zaterdagochtend 
naar de markt in Lichtenvoorde gaat en jij 

zou iemand mee kunnen nemen, dan geef 
je dat aan in de app. Andersom kan iemand 
in de app aangeven dat hij/zij wil meerijden. 
Hetzelfde zou bijvoorbeeld ook kunnen met 
vervoer van en naar het treinstation, school, 
werk en ziekenhuis.

Wat willen jullie verder nog 
kwijt over de deelauto?
Dat we ontzettend blij en trots zijn dat we 
weer beschikken over een deelauto en onze 
vrijwilligers. Margret is namens Zonnig Zieu-
went heel goed op de hoogte wat betreft de 
ontwikkelingen rondom GAON. In de toe-
komst is het de bedoeling dat er één app is 
waar je alle ritten (trein, bus, fiets, deelauto 
maar misschien ook de regiotaxi) door de 
regio Achterhoek kunt boeken en betalen.  
Je zal door de app genavigeerd worden van 
locatie A naar locatie B.

Tot op heden hebben we nog te maken 
met Covid19, hebben jullie hier nog 
extra maatregelen voor getroffen?
Tot op heden is het nog even niet mogelijk 
om gebruik te maken van een vrijwilliger. Ze 
staan natuurlijk klaar als het weer mag. De 
auto is voorzien van schoonmaakdoekjes, 
handgel en mondkapjes.

Margret en Joris, bedankt voor dit heldere 
interview en uitleg van de deelauto. Ik was 
eerlijk gezegd verrast door het succes van 
de deelauto en de mooie toekomstplannen! 

NIENKE.

VERVOLG GAON: DE NIEUWE DEELAUTO IN HET DORP
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1. Favoriete sport:
Survival, ontzettend leuk 
om te doen. Daarnaast heb 
ik 16 jaar paardgereden. 
Als ik meer tijd heb wil ik 
dat ook weer oppakken.

2. Minst favoriete sport:
Schaken en dammen. Dat 
vind ik geen sport en heb 
er helemaal niets mee.

3. Mooiste sportherin
nering:
De skivakantie van vorig 
jaar met een aantal vrien-
dinnen in Oostenrijk.

4. Favoriete sportman/
vrouw:
Mijn vriendin Liran Bok-
kers. We hebben elkaar 
enorm gemotiveerd om 

te blijven sporten tijdens 
deze coronaperiode. En 
ook heel veel gelachen. 

5. Lekkerste eten:
Alle pasta’s. Daar hou ik 
van.

6. Beste boek/schrijver:
Het boek “Beter op reis” 
van Viora Rebergen en 
Joost van Willigenburg. 
Het gaat over een meisje 
dat genezen is van leuke-
mie en dan op wereldreis 
gaat. Ik heb het ook ge-
volgd via de sociale media. 
Heel indrukwekkend en in-
teressant vanuit mijn medi-
sche achtergrond.

7. Mooiste Film:
De Netflixserie “Prison 

Break”. Ik hou wel van 
actie.

8. Beste Nederlands
talige lied:
“Hou Vol Hou Vast” van 
Suzan & Freek.

9. Mooiste cadeau dat 
je ooit kreeg:
Ik ben jarig op oudejaars-
dag en ‘s avonds en ’s 
nachts gaan we op stap 
met alle vriendinnen. Deze 
afsluiting van het jaar is 
mijn mooiste cadeau.

10. Grootse miskoop:
Ik heb ooit samen met mijn 
moeder een oven gekocht 
in een grote doos. Een aan-
bieding bij de Lidl of 

PROFIELSCHETS
In deze profielschets maken we nader 
kennis met Jill Klein Goldewijk. Doch-
ter van Marco en Erny, 24 jaar jong en 
woont bij haar ouders aan de Kleuter-
straat. Zij heeft een relatie met Leon 
Frenken (uit Lichtenvoorde). Ze wil 
aankomend jaar graag meedoen 
met de survivalrun in Beltrum. Maar 
de meesten zullen haar kennen als 
dokters- en apothekersassistente 
in onze plaatselijke huisartsenprak-
tijk. Ze werkt daar sinds 2016 en 
heeft in 2018 de opleiding apothe-
kersassistent afgerond.

>>>
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Aldi. Bij thuiskomst blijkt het 
een heel klein oventje te zijn, 
waar nog geen pizza in past.

11. Omscholen tot:
Physician assistant. Een 
functie die ligt tussen ver-
pleegkundige en arts. Dat 
is een zware opleiding en 
ik denk niet dat het er ooit 
nog van komt.

12. Tent opzetten in:
Op meerdere plekken in 
één vakantie. Dus tijdens 
een hike.

13. Hekel aan mensen die:
Liegen of achterbaks zijn.

14. Uit bed te halen 
voor:
Een zak oven baked pa-
prikachips met een bakje 
heksenkaas als dipsaus.

15. Welke droom is 
wederkerend:
Over een wereldreis die ik 
heel graag wil maken.

16. Wanneer was je 
voor het laatst bang:
Op vakantie in Indonesië 

ben ik aangehouden door 
de politie. Ik reed op een 
motor zonder rijbewijs. Ze 
waren heel boos en bedrei-
gend. Gelukkig kwam ik er 
met een boete vanaf. 

17. Wat denk je als je 
in de spiegel kijkt:
Een spontane meid.

18. Als je een uur vrije 
tijd hebt, wat doe je dan:
Langsgaan bij mijn vrien-
dinnen. Thee drinken en 
bijkletsen.

19. Wie zou je nog 
 willen ontmoeten:
Bas Smit, de man van Ni-
colette van Dam. (Redactie: 
schijnt bij jongeren een hele 
bekende Nederlander te zijn. 
Ik ken hem niet.)

20. Wiens Zieuwents 
huis zou je van binnen 
willen zien en waarom:
Ik hoop mijn toekomstige 
huis op de nieuwbouwloca-
tie aan de Werenfriedstraat. 
Daar heb ik mij voor inge-
schreven.

21. Met welke vrijwilliger 
zou je wel eens een dagje 
mee willen lopen:
Met vrijwilligers die eenza-
me ouderen een leuke dag 
bezorgen.

22. Wat zou je geen  
2e keer doen:
Een vliegticket boeken op 
een verkeerde datum.

23. Wat staat er boven
aan jouw bucketlist:
Een reis maken door zuid-
oost Azië voor de duur van 
3 à 4 maanden. Dit was al 
geboekt voor het afgelopen 
jaar, maar moest helaas ge-
canceld worden in verband 
met Corona.

24. Beschrijf jezelf in 
vijf woorden:
Spontaan, sociaal, enthou-
siast, betrouwbaar en spor-
tief.

<< VERVOLG VORIGE PAGINA

Jill, bedankt voor het 

prettige openhartige 

(telefoon)gesprek.

HUUB.
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DE WEIDE IN
Het voorjaar staat weer voor de deur; gelukkig! Zaterdag 20 maart 
was de eerste officiële lentedag van 2021. Op alle social media 
platformen die we rijk zijn tegenwoordig waren er filmpjes te zien 
van de zogenaamde 'koeiendans'. In deze koeiendans-video�s 
is te zien hoe de koeien voor het eerst �de weide in� mogen. 

Onlangs was er in Zieuwent ook zo'n 
gelijksoortig verschijnsel te zien. 
Nadat Rutte en consorten hadden 
besloten dat personen onder 27 jaar 
weer buiten mogen sporten in team-
verband zou je verwachten dat op 
onze voetbal-app meteen gereageerd 
zou worden. Het bleef echter een paar 
dagen stil, maar toen gebeurde het. Ik 

werd toegevoegd aan een appgroep genaamd 'O27 RKZVC 3/8'. Ik 
was enthousiast, en zag dat langzaamaan ook mijn teamgenoten 
de app binnenstroomden. John Krabbenborg, de voorzitter van de 
app-groep,  typte een introductieverhaal met afsluitende woorden 
"Heb je er überhaupt geen belangstelling voor, stap dan gerust 
weer uit deze app groep". Ik was teleurgesteld dat langzaamaan 
ook enkele van recent mijn toegevoegde teamgenoten de app 
weer uitstroomden. Het is toch  juist prachtig dat we nu eindelijk 
weer eens kunnen voetballen samen? Ofja, na de eerste training 
heeft het woord voetballen wel weer een nieuwe definitie gekregen. 

Vrijdag 12 maart was het zo ver; we mochten weer! Na maanden-
lang thuis oefenen tegen de muur was het de hoogste tijd om de 
bijgeschaafde technieken tentoon te stellen aan mijn teamgeno-
ten. Voor het eerst in onze seniorencarriére stonden we zowaar 
warm te lopen voordat het echte werk zou gaan beginnen. De ener-
gie, discipline en gretigheid straalden er van af! Jos Heutinck, ja je 
leest het goed, begon de training om half 8. De koeiendans stond 
op het punt van ontspringen. Jos opende de staldeuren en we 

column Jur

>>>
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DE WEIDE IN
VERVOLG COLUMN JUR

gallopeerden over het veld alsof we nog nooit (kunst)gras hadden 
gezien! De pionnen die Jos had uitgezet om de beesten binnen de 
draad te houden hadden geen enkel effect. Men kreeg een waas 
voor de ogen en binnen mum van tijd waren de pionnen omver ge-
buffeld en lagen de ballen alweer op het kerkepad. Als we ooit nog 
de beloofde video-analyse vanuit RKZVC mogen inzetten dan had 
ik het wel op deze 12 maart gebruikt willen hebben. Of baldadige 
koeien leiden tot zure melk is de vraag; maar onbenullig voetballen 
leidt wel tot melkzuur  maar dan in de spieren daags erna!
 
Het leuke van deze app is toch dat ik kan zeggen dat ik samen met 
grote namen uit Zieuwent (op voetbalgebied dan) in één app heb 
gezeten. Als je een jaar terug zou hebben gezegd: "ik zit in een 
trainingsapp samen met John Krabbenborg, Jos Heutinck en René 
Doppen", dan zou men dat voor geen goud hebben geloofd. "Jij 
in een trainingsapp", zal de eerste verbaasde reactie zijn geweest; 
daarna zal men verbaasd zijn over wat ze met mij van plan zijn. 
Nee, zonder geouwehoer, ik vind het super dat dat deze 3 vrijwil-
ligers de moeite nemen om op vrijdagavond training te geven aan 
"O27 RKZVC 3/8", beter bekend als "de verborgen talenten". John, 
Jos en René, bedankt voor jullie inzet! Blijkt deze gouden formule 
een succes voor de toekomst? Hopelijk kunnen we dat op een vrij-
dagavond eens evalueren in de kantine!

JUR
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