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Kermis 2011
Het rondje kermissen in de buurt is weer geweest. Het begon een paar weken ge-
leden in Mariënvelde en is nu geëindigd in Vragender.
Bij het schrijven van dit redactiewoord heb ik net de laatste kermis achter de rug. 
Sinds een half jaar ben ik inwoonster van Vragender en heb dus twee weekenden 
kermis achter elkaar gehad. En wat was nou de mooiste, leukste enz….??
Mijn conclusie: “Het is gewoon niet met elkaar te vergelijken!” Het zijn twee totaal 
verschillende feestjes, maar toch zijn er op bepaalde gebieden zeker wel overeen-
komsten.
In Zieuwent hebben we de zeskamp dat de grootste strijd tegen elkaar oplevert, in 
Vragender is het de spectaculaire optocht die de strijd geeft tussen de verschillende 
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wagenbouwers. Op beide kermissen is 
het op maandag reuze spannend wie 
weer gewonnen heeft met de zeskamp 
of met de wagen. En na deze uitreiking 
is het weer één groot feest en is iedereen 
weer vrienden met elkaar.
Tijdens de zeskamp dit jaar was het weer 
grote strijd tussen de buurten, waarbij 
‘onze jeugd’ het zeer goed had gedaan. 
Toch is het helaas bij ‘de groten’ niet zo 
goed gegaan als bij de jeugd, waardoor 
we genoegen moesten nemen met een 
vierde plek. Maar ja, altijd eerste is ook 
niet leuk……
In Vragender daarentegen hebben we 
met onze vriendengroep wel de eerste 
prijs behaald voor onze optochtwagen. 
Voor diegene die niet is wezen kijken 
het ging over bommen bij de ikea, 
waarbij een van onze vrienden als een 
zwevende Bin Laden over het publiek 
‘vloog’. De wagen was voor onze groep 
zeer goed afgewerkt (normaal mankeert 
hier nog wel eens wat aan). Dus na een 
jarenlange strijd tussen twee vrienden-

groepen (wij werden altijd net 2e), is 
het eindelijk eens een keer andersom.
Maar een verschil tussen Zieuwent en 
Vragender is toch wel het stro. Zon-
dagavond kwam Mental Theo draaien 
in Vragender draaien. Een DJ die in 
de jaren ’90 bekend is geworden met 
‘Happy-hardcore’ platen. En zoals in 
Vragender de gewoonte is geworden 
bij een paar jongens, moet er natuurlijk 
stro komen. Kun je je het voorstellen? 
Een DJ die vrij zware hardcore draait 
en dan een zeer grote groep mensen 
op straat die met stro staan te gooien. 
Zelfs Theo zei dat hij dit nog nooit mee 
had gemaakt. Fijn al dat stro in je bier + 
de confetti die nog uit de bomen kwam 
vallen van de optocht ’s middags. 
Over de smaak van de muziek van 
Mental Theo valt te twisten. En voor 
beide kermissen geldt: Doe mij maar 
gewoon de DJ uit het mooie dorp 
Zieuwent.

Ik wil ieder een hele fijne vakantie 
wensen!

Nienke Krabbenborg
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Op 30 mei ben ik naar het parochiehuis geweest op uitnodiging van de werkgroep 
herinrichting Dorpskern. Op die uitnodiging, die deur tot deur verspreid was, stond 
een schets van een nieuw in te richten kerkplein, begraafplaats en gracht. Nieuws-
gierig geworden toog ik naar deze bijeenkomst en was duidelijk niet alleen.
Angela Krabbenborg legde de zaal het plan voor en werd hierbij ondersteund door de 
ontwerper van het plan Douwe Wessels, landschapsarchitect bij ‘de Hofmeesters’. 
Dit deden ze zeer vakkundig, alles werd goed uit de doeken gedaan. Het was een 
avond in twee delen. In de eerste was er de uitleg van Angela en Douwe, in het twee-
de een kans voor elke bezoeker om zijn of haar mening over het plan te ventileren 

Tot de KERN komen.
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bij één van de werkgroepleden. Nadat 
ons een drankje werd aangeboden door 
Zieuwents belang ging iedereen bij een 
van de opgestelde ontwerpen in gesprek. 
Ik heb natuurlijk maar een fractie van de 
bijeenkomst meegekregen, maar had het 
gevoel dat het voor bijna alle aanwezigen 
een positieve avond was.
Twee dagen later, tijdens de redactie-
vergadering besloten Johnny en ik om 
de werkgroepleden eens steviger aan 
de tand te voelen. 

We namen contact op met Angela en 
zij was direct bereid om ons te woord 
te staan. Op woensdag de 29e juni 
spraken we af met Angela als werk-
groepvoorzitter, Douwe Wessels de 

ontwerper van het plan en Jan Nijenhuis 
als werkgroeplid. Aangekomen bij het 
parochiehuis op de afgesproken tijd is 
de voltallige werkgroep nog in gesprek. 
Als wij ook aansluiten besluiten de aan-
wezigen ook te blijven. Dit zijn Jan ten 
Bras(deskundige op het vakgebied), 
Jos Kolkman (voorzitter van Zieuwents 
belang) en Vincent Lette (deskundige na-
mens de gemeente). Agwezig, maar wel 
lid van de werkgroep en tevens lid van 
de locatieraad van de Zieuwentse kerk.

Eerst maar eens het begin. Hoe is het 
allemaal tot stand gekomen? Een open 
vraag waar Angela vol verve induikt.
In het verleden is een groep Zieuwentse 
burgers gevraagd om mee te denken 
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over een dorpsplan dat uiteindelijk heeft geleid tot het Dorpsplan 2005-2015. Uit dit 
dorpsplan kwam onder andere naar voren dat Zieuwent niet echt een kern heeft. Het 
oogt niet geweldig met het verschil in bestrating en asfalt. Ook het hoogteverschil 
en het gebrek aan eenheid was menigeen een doorn in het oog. Er is een totaal 
gebrek aan uitstraling. 
Tijd voor een plan om te komen tot een nieuwe kern. Dit is echter gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Voor het ontwikkelen van een plan is geld nodig, geld van de 
overheid. We hebben een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie, maar deze 
wees de subsidie af, omdat de gemeente niet genoeg bijdroeg. De gemeente wilde 
best nadenken over een bijdrage maar wilde dan wel weten wat het plan zou inhou-
den, wat weer niet ontwikkelt kon worden zonder subsidie. En zo was de vicieuze 
cirkel rond. Na de laatste verkiezingen ging er toch een iets andere wind waaien 
en de nieuwe wethouder wilde wel eens horen wat Zieuwent precies wilde. Na een 
aangenaam gesprek zegde de gemeente niet alleen steun toe bij het ontwerp van 
het plan, zodat de provincie ook zou bijdragen, maar zegde ook directe hulp toe 
in de vorm van een gemeenteambtenaar met verstand van zaken. In dit gesprek 
haalde de wethouder de naam van Vincent Lette aan en de werkgroep was zeer 
verheugd, want hij staat bekend om zijn kennis van zaken en dossiers en heeft pas 
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middels zijn meewerken aan het project Wentholtpark in Lichtenvoorde laten 
zien van grote waarde te zijn. Toen in het vervolg-gesprek met de wethouder 
een andere naam opkwam, moest Angela nog praten als brugman om toch 
Vincent Lette bij de werkgroep te krijgen, wat haar uiteindelijk ook lukte. Deze 
zelfde Vincent Lette verlaat vlak voor het interview de tafel, maar wil wel één 
ding kwijt over zijn werk in Zieuwent; “het is ontzettend fijn samenwerken 
met de mensen uit Zieuwent, één van de beste dingen die mij in mijn werk is 
overkomen. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van deze groep.”  
Via Vincent wordt ook Douwe Wessels betrokken bij het plan. Douwe werkt 
bij “de Hofmeesters” een bedrijf uit de Heurne gespecialiseerd in tuin-, park- 
en landschapontwikkeling. Hij heeft vaker samengewerkt met Vincent en ze 
verstaan elkaar goed.

Je maakt dan eerst maar eens een wandeling door Zieuwent. We zijn samen 
door de dorpsstraat gelopen en hebben alles genoemd, genoteerd en gefoto-
grafeerd dat ons opviel en hebben geprobeerd om alles in kaart te brengen. 
“Je merkt dat buitenstaanders veel meer zien als wij insiders”, zegt Angela, 
“waar Douwe ons niet allemaal op kon wijzen. Aan de ene kant verbluffend, 
maar aan de andere kant meteen ook een duw met onze neus op de feiten. 
De noodzaak dat er iets aan gedaan moet worden is nog duidelijker en er is 
nog een lange weg te gaan.”

Het idee begon te groeien. Douwe laat ons wat van het eerste werk zien, 
schetsen op plattegrondfoto’s. “Ik wilde eerst weten waar het ongeveer op aan 
zou moeten gaan. We hebben vele schetsen zo gemaakt en het één en ander 
met elkaar afgesproken. De uitgangspunten werden langzaam maar zeker 
helder en ik kon aan de slag met het maken van een eerste schetsontwerp.”

Angela: “Met dit schetsontwerp zijn we langs geweest bij de grondeigenaren 
en bij verschillende verenigingen, zoals de KBO, ondernemingsvereniging, 
de feestcommissie en Veilig Verkeer Nederland. Grondeigenaren omdat zij 
het eens moeten zijn wat er met hun grond gebeurd, verenigingen voor het 
peilen van draagvlak. Tot dat moment was iedereen enthousiast en wensten 
ons veel succes met het vervolg van het plan.”
De belangrijkste gesprekspartner is misschien wel de Zieuwentse locatieraad 
van de Ludgerparochie, de vroegere parochieraad. 
Jan Nijenhuis: “Tijdens de locatieraadvergadering kwam het plan ter sprake. 
Angela heeft het plan uitgelegd en dus ook verteld over het plan voor het om-
turnen van de voormalige begraafplaats in een park. Ik moet eerlijk zeggen dat 
ik in eerste instantie het plan om de begraafplaats te gebruiken niet geweldig 
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vond. Mijn moeder ligt er begraven en 
ik zag ook wel in dat het erg gevoelig 
zou kunnen liggen bij mensen die er 
dierbaren begraven hebben liggen.”
Wat deed de mening van Jan dan 
veranderen? “Nadat het bisdom had 
aangegeven dat ze geen probleem 
hadden met een hergebruik van de 
begraafplaats, mits de afhandeling 
volgens de juridische, kerkelijke en 
bisschoppelijke wet en met respect 
voor het katholieke geloof zou gebeu-
ren, kwam het idee naar boven een 
gedenkmonument te plaatsen voor 
allen die op de oude begraafplaats 
begraven liggen. Dit geeft iedereen 
de mogelijkheid om hun geliefde te 
gedenken.”
Angela: “De locatieraad gaf duidelijk 

aan dat ze geen stappen wenst te 
ondernemen die tegen de wil is van 
de parochianen en wil enkel akkoord 
gaan als er groot draagvlak is onder 
de bevolking. Hierop hebben we een 
uitnodiging gedaan aan alle mensen 
in Zieuwent, met op de uitnodiging 
het schetsontwerp. Iedereen kreeg 
hiermee voldoende inzicht en kans 
om mee te praten en mee te denken. 
We hebben ons best gedaan om tij-
dens de informatieavond van 30 mei 
zo open mogelijk de plannen uiteen 
te zetten en te zorgen voor zo veel 
mogelijk input uit de zaal. Volgens 
ons is dit prima gelukt. We hebben 
122 mensen gehad op deze avond 
en naast meningen hoe dingen beter 
of anders zouden kunnen, waren er 
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maar van 2 mensen echt een negatieve 
reactie. We kunnen ons goed indenken 
dat mensen bezwaar maken tegen het 
gebruik van de begraafplaats, maar we 
kunnen 2 negatieve reacties op de 122 
volgens ons wel draagvlak noemen. En 
nog steeds staan we open voor alle input. 

Douwe zet nog eens voor Johnny en 
mij uiteen hoe het ontwerp tot stand is 
gekomen en waarom gekozen is voor de 
verschillende onderdelen. Het kerkplein 
is het belangrijkste. Dit moet een geheel 
worden met een doorkijk vanaf het altaar, 
door de kerkdeuren naar het graf van 
pastoor Zanderink. Een zelfde hoogte-
niveau voor de parkeerplaats van voor-
huis en het kerkplein. Ook een logische 
aansluiting van de gracht op het park is 
een must. Een ander vergeten deel van 
Zieuwent is de tuin achter de kerk. Vrijwil-
ligers zijn uren druk met het onderhoud 
en bijna niemand komt er. Het plan om 
alle kerkepaden op de kern uit te laten 
komen, komt in pastoors tuin misschien 
wel het best tot zijn recht. Iedereen kan 
straks vanuit de werenfriedstraat door de 
tuin naar het kerkplein fietsen. 
Ander belangrijk deel is het verleggen 
van de weg achter de poort langs van de 
begraafplaats. De kruising Dorpsstraat/
Harreveldseweg wordt zo veranderd 
in twee T-splitsingen. Dit verhoogd de 
veiligheid van het kruispunt.
 
Het geheel staat of valt natuurlijk bij de 
financiering. Jan ten Bras verteld:”De 
gemeente heeft 1.2 miljoen uitgetrokken 
voor ontwikkeling van de kleine kernen. 

Het is belangrijk bij het verdelen van dit 
geld dat je een plan klaar hebt liggen. Er 
wordt niet veel geld gegeven aan een 
plan dat niet voldoende duidelijk is.”
Douwe: “Een belangrijke reden van het 
binnenhalen van subsidie zal zijn dat 
het plan de sociale cohesie van het 
dorp vergroot. Dit is één van de nieuwe 
stokpaardjes van de overheid. Dit plan 
doet dat”.
Jan ten Bras: “Ook de aansluiting van de 
kerkepaden op de kern zou wel eens een 
provinciaal of Europees subsidiepotje 
kunnen openen. Een zeer grove schat-
ting en met alle voorzichtigheid zeg ik 
dat we met € 800.000,- zouden kunnen 
beginnen. Dan doen we het waarschijn-
lijk wel gefaseerd en zullen sommige 
zaken kariger of later moeten. Ik vind 
het wel belangrijk voor Zieuwent dat we 
ons moeten beseffen dat het hele plan 
betaald moet worden van overheidsgeld. 
We hebben in Zieuwent regelmatig 
onszelf geholpen en dit werd soms met 
genoegen geaccepteerd door de over-
heidsinstanties. Dit plan ligt zo duidelijk 
binnen de verantwoordelijkheid van de 
overheid dat we moeten vechten voor 
voldoende financiële middelen van hun 
kant. Ik heb daar een goed gevoel over.”
Alle andere werkgroepleden knikken 
instemmend en geven aan ook een goed 
gevoel te hebben bij wat ze tot nu toe 
hebben bereikt.

Op het laatst van het gesprek wordt 
ons nog even uitgelegd dat Zieuwents 
belang de gemeenteraad een uitstapje 
aanbied in Zieuwent als afsluiting van het 
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raadsjaar en begin van het zomerreces. 
Inmiddels heeft iedereen die vrijdag 1 
juli in Zieuwent wel gemerkt hoe dit er uit 
heeft gezien. De raadsleden afwisselend 
door het dorp geleid en bijgepraat over 
belangrijke plekken en natuurlijk het plan 
voor de nieuwe dorpskern. Jan ten Bras 
heeft er ook nog voor kunnen zorgen 
dat de raadsleden niet alleen op papier 
hoefden te kijken, maar de situatie ook 
vanuit de helikopter konden zien. 

Als Johnny en ik naar buiten lopen heb-
ben ook wij een goed gevoel over de 
kans van slagen voor deze werkgroep. 
We hebben een inkijkje gehad in een 

hardwerkende, goedgeorganiseerde en 
dolenthousiaste werkgroep die bezig is 
aan een te gek plan dat de komende 50 
jaar de kern van Zieuwent een andere 
uitstraling zal geven.

Wij wensen jullie, en daarmee indirect 
heel Zieuwent, veel succes toe.

Johnny en Mark.
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RKZVC E1 2e seizoenshelft           

Zondag 13 juni 2011 

Op de verenigingsdag wordt het gehele 
team van de E1 tot  ‘Speler van het Jaar” 
uitgeroepen!!

Zaterdag 4 juni 2011 – 8.30/9.00

Het is 29 graden en verzengend warm. De 
boys van RKZVC komen voor de laatste 
keer dit seizoen het veld op. Ditmaal in 
Dinxperlo om nog één keer in deze sa-
menstelling een toernooi te spelen. Vorige 
week op het toernooi in Steenderen is de 
beker met 1 goaltje verschil in doelsaldo 
(11-2 tegen 10-1) net tussen de vingers 
door geglipt.
Dat zal de E1 geen tweede keer gebeuren!

Terwijl de muziek keihard door de boxen over 
het terrein knalt ,zie je her en der plukjes 
voetballers een beetje op een goal schieten.
De E1 doet dat niet. De E1 bereidt zich 
voor net als anders. Keurig warming-up, 
inschieten.
Dat is de spirit. Dan al staat eigenlijk vast dat 
dit niet fout kan gaan! En dat gaat het ook 
niet. De jongens trekken nog één keer all 
registers open en winnen het toernooi op de 
sloffen. Terwijl wij als toeschouwers de scha-
duw opzoeken ,blijven ze in de brandende 
zon tot het gaatje gaan. 
Zonder tegendoelpunt(!) houden ze een 
uurtje of 3 later de beker omhoog! Mooie 
aflsuiting van een enerverend seizoen!
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Winter 2010-2011 

Na de kerst begint de E1 aan de terugronde 
van de competitie. RKZVC E1 heeft geko-
zen voor de hoofdklasse en dat betekent 
dat je de teams uit en thuis tegenkomt. Een 
verstandige keus, want deze jongens willen 
voetballen op het hoogste niveau. Met minder 
nemen ze geen genoegen. 
Dat betekent iedere week aan de bak. 
De begeleiding (trainer Jouke Knippenborg 
, leider Raymond Klein Goldewijk, trainer/
coach Rob IJzereef) heeft er zowel voetbal-
lend als onderling een hecht team van ge-
maakt. Er wordt veel van de jongens geëist, 
maar dat vinden ze geen van allen erg! Juist 
niet! Iedere week trainen, spelen, leren en 
beter worden. 
En teams tegen komen die d’r ook wat van 
kunnen. Da’s juist mooi!

De E1 komt vliegend uit de startblokken. 
Eerst wordt er thuis met 2-1 gewonnen van 
FC Zutphen. Dan wacht de uitwedstrijd in 
Groessen. 
RKZVC heeft hier nog wat recht te zetten, 
want de thuiswedstrijd was met 4-5 verloren 
gegaan. Dat is de eer van de jongens te na 
en dat blijkt. Groessen laat geen middel on-
benut, maar de E1 laat zich niet van de wijs 
brengen en wint ‘abgeklärd’ met 0-4. Na de 
winst met 2-1 in een oefenpartij tegen Reunie 
wacht doordeweeks de wedstrijd tegen DZC. 
Ook deze pot winnen de boys met 4-1! De 
week erop wacht de zware uitwedstrijd tegen 
de latere kampioen Erica uit Dieren. De E1 
verliest, maar revancheert zich de week erna 
met een mooie 1-4 uitwinst in Brummen. 
(Uitwedstijden tegen Brummen; ‘Geen punt’, 
bij RKZVC!)
Na een weekje rust verliezen de jongens op 
eigen veld met 0-5 van OBW uit Zevenaar. 
Deze jongens spelen het allemaal nog net 

een beetje slimmer en dat geeft de doorslag. 
De week daarna -tegen DVC- moet er ook 
nog wat worden recht gezet. De 2-3 thuisne-
derlaag staat de jongens nog in het geheugen 
gegrift. Vandaar natuurlijk dat er met geweldig 
spel een klinkende 2-5 wordt behaald! 
Het gaat goed! Nog een paar wedstrijden 
en dan zit het seizoen er al weer op. Tegen 
Warnsveld thuis blijft het 2-2 en dan volgt, 
twee weken later, de wedstrijd tegen het 
‘dreamteam’ uit Eerbeek. Het gaat lang goed 
en RKZVC heeft pech met een bal op de paal 
en een bal op de lat. De ruststand is echter 
nog 0-0. Da’s erg knap! In de tweede helft 
valt echter toch de 1-0 voor Eerbeek en dan 
is de ban gebroken. Eerbeek wint met 4-0.

Het einde van een prachtig seizoen. Een 
prachtige 7e plek in de Hoofdklasse met 
34 punten uit 22 wedstrijden! Een geweldig 
resultaat!

4 juni 2011 – 22.30

Na een fantastische afsluitende avond bij de 
familie IJzereef, gaan de ouders naar huis. 
En de jongens? De jongens niet. Die slapen 
vannacht met de begeleiding samen in een 
tent, buiten! Wat een team en wat een afslui-
ting. Helemaal top! 

Rob, Raymond, Jouke, de ‘wasladies’, de or-
ganisatie van het afsluitend feest, alle trouwe 
supporters, en natuurlijk Thijs, Jur, Siebe, 
Steffen, Glenn, Jord, Twan, Ties en Julian:
 Namens een ieder die de E1 een warn hart 
toedraagt: 
‘Heel hartelijk dank voor een prachtig sei-
zoen!’

André Winkelhorst
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P R O F I E L S C H E T S
Zoals gebruikelijk in dit nummer na de kermis: het koningspaar van Zieuwent.
Peter Boekelder en Belinda Polmann.
Hij is 52, getrouwd en vader van 3 kinderen. Boer en parttime werkzaam bij de 
WOPA. Altijd een fanatiek voetballer.
Zij is 42, samenwonend en moeder van 1 dochter. Ze is huisvrouw met een  
passie voor de paardensport.

Meest favoriete sport:
Peter:  Voetbal
Belinda: Paardrijden,  dressuur

Minst favoriete sport: Peter: ik bun ’n boer, moar heb niks met 
peerde. Is dammen trouwens ok ’n sport?

Belinda:  voetbal

Mooiste sportherinnering: 
Peter:  Met het 1e kampioen worden in 1983. Toen 

bunt wi’j ok noar de 3e klasse egoane, 
net as no.

Belinda:  De kampioenschappen van Anky van 
Grunsven.
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Favoriete sportman/vrouw: 
Peter:  Iederene die an sport dut. Ieder op zien 

eigen niveau.
Belinda:  Blif Anky

Lekkerste eten: Peter: ………..ik lus alles en d’r mot soep 
bi’j we’n.

Belinda:  Alles wat met pasta te maken heeft en 
echt Surinaams eten.

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
Peter:  Realityseries. Ik wet nens hoe dat heet. 

Dat gekwijl, meestal val ik in sloap.
Belinda:  As the World turns.

Beste boek/schrijver: 
Peter:  eerder heb ik wal elezen. No lees ik de 

krante, wat vakbladen en af en too een 
Suske en Wiske.

Belinda:  IDS. In de Strenge. Een vakblad voor 
paardenliefhebbers. Verder geen boe-
ken. Ik lees mijn dochter voor.

Mooiste film: 
Peter:  een helen hoop. One flew over the co-

cooksnest. Dancing with the wolves. En 
Eddy Murphy is ook lachen. Beverly Hills 
Cop.

Belinda:  Ja da’s mooi. (Het laatste antwoord van 
Peter).

Politieke kleur: 
Peter:  Rinanda stemt veur mien. Ik bun d’r neet 

bewust met bezig.
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Belinda:  Geen kleur, ik stem niet.

Beste Nederlandstalig lied: 
Peter:  iets van de Dijk.
Belinda: Marco Borsato:  Binnen.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Peter:  sloa dissen vroag moar effen oaver.
Belinda:  niet gehad.

Grootste miskoop: 
Peter:  Ik koop niks zelf.
Belinda: De vorige auto.  Een Renault Megane. Na 2 jaar was hij 

helemaal doorgeroest.

Omscholen tot: 
Peter: nee, ik heb ’n völs te mooi beroep. Twee 

keer daags melken is ’t mooiste wat er 
is.

Belinda:  Wat ik vroeger deed. In de metaal, achter 
de draaibank. Ik was/ben conventioneel 
draaier.

Tent opzetten in: 
Peter:  Nargens. Absoluut niet. Ik heb nog nooit 

’n tente opezet en ik goa d’r ok neet in. 
In zo’n kant en kloare caravan hebbe wi’j 
wal ezetene. Moar met zo’n wc-rolle over 
de plas en dan in de riege stoan, da’s niks 
veur mien.

Belinda:  zelfde veur mien.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Peter:  nee. Joa! Een kere veur dieselcontrole, 

op de Batsdiek. Ik reed völ te hard en gin 
gordel umme. Ik vloog vol op de remme 
en dach: “No bun ik d’r bi’j”.
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Belinda:  Laatst nog in Zieuwent. Mien 1e keer, 
ik mos bloazen.

Hekel aan mensen die:
Peter:  “pochen en drieters”.  Hoe ku’j dat no in 

’t Nederlands zegg’n?
 Do moar gewoon.
Belinda:  afspraken niet nakomen en mensen 

die niet weten hoe je mijn naam moest 
schrijven, nadat het ze verteld is.

Uit bed te halen voor:
Peter:  As ik sloap, sloap ik. Moar as ik wakker 

word en en de kindere bunt er neet weer 
op de afgesprokken tied, dan sloap ik 
neet good meer.

Belinda: veur man en kind.  En warme broodjes met kruidenboter!

Waar droom je over: 
Peter:  mien droom is uutekommene. Dat de 

schutteri’je in ’t Brook zol kommen. No 
mot ik wat ni’js dreumen.

Belinda:  Völle geld winnen en peerdeboer wor-
den. Of de failliete manege in Vragender 
overnemen.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Peter:  Ik bun neet bange.
Belinda:  jonge, jonge……ggohh, ik heb no een 

peerd wat neet helemoal leuk is. En dan 
denk i’j: ik mot er wal we’n veur man en 
kind. At mien moar niks gebeurd.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: 
Peter:  ik begin gries te word’n.
Belinda:  Dat duurt heel lange veurdat ik in de 

speegel kiek. Eerst koffie en ’n sigarette.
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Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
Peter:  do toch ‘ns kalm an.
Belinda:  Kri’j proat van.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Peter:  Gossemijne…..Dag op stap met Herman 

Brood, dat lik mien wal gaaf, zo’n heerlij-
ken mafkees.

Belinda:  Anky van Grunsven, dat past in ’t verhaal.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Belinda:  trouwen!
Peter: i k goa ok neet veur de tweede keer trou-

wen!

Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
Peter:  I’j hebt no een hutjen met mien eproat, 

zeg i’j ’t moar.
Belinda:  Loat dat een ander moar zegg’n.

En dat “hutjen proaten” met dit enthousiaste, nuchtere koningspaar ging nog wel even 
door. Peter en Belinda, bedankt voor jullie eerlijke antwoorden en de gezelligheid. 
 
Namens de redactie: Tanja Huinink.
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E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit

Vr. 5-aug 20.00uur Het Witte Paard : “Vrouwencafé”.

Wo. 17-aug 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 21-aug 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival 10 jaar.

Za. 1-okt 19.30 uur Stichting Fratsen : Avondschoolreisje.

21 en 22 oktober Stichting Fratsen : Timmerdorp 10 jaar.
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4 juni jl. hebben wij, NOIR, voor de eerste 
keer deelgenomen aan het korenfestival 
Amusing Hengelo (O). Een groots zang-
festival op 1 dag met circa 80 koren uit 
binnen- en buitenland. Allerlei muziekstij-
len zijn er te beluisteren: o.a. klassiek, 
pop, gospel, smartlap, barbershop en 
close harmony.

Een zomerse dag met 30 graden vraagt 
om een aangepast tenue van zwart met 
een vleugje wit. Om half 9 verzamelen 
achter veur de karke en op weg naar het 

Twentse land met een NOIR-proofed CD, 
die onze stemmen al lekker los maakt.

In Hengelo worden we op de parkeer-
plaats enthousiast ontvangen door een 
groep vrijwilligers met videocamera. Of 
we even een liedje voor ze willen zingen, 
maar natuurlijk: an hood hef ze geen 
rand meer oho, oho…..
We melden ons bij het RABO-Theater en 
het valt ons direct op dat de organisatie 
perfect is. Na een kop koffie op het ter-
ras maken we ons op voor de Sing-In. 

Amusing Hengelo
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Onder leiding van een zangcoach 
maken we met zo’n 1000 zangers 
onze stemmen extra los. Een gewel-
dige ervaring om in zo’n groot koor te 
mogen zingen.

Zowel binnen als buiten staan in 
totaal 14 podia opgesteld. Er hangt 
een gezellige sfeer in de stad, en 
we pakken hier en daar een koortje 
mee om hun kunsten af te kijken en 
ideeën op te doen. Om half 1 ons 
eerste optreden in de Lambertus 
Basiliek.  Zeker spannend, want we 
hebben gevraagd om ons te laten 
beoordelen door een deskundige jury. 
Maar worden we nu ook beoordeeld? 
Op deze vraag geeft de organisatie 
bewust geen antwoord. Met kriebels 
in de buik betreden we het podium, 
maar bij de eerste pianoklanken van 
Dennis valt de spanning van ons af. 
Het gaat lekker en na ons optreden 
zoeken we tevreden opnieuw een 
terrasje op.  

Om half 3 ons tweede optreden in 
de buitenlucht met luchtiger liederen. 
Het Jonge Mannenkoor uit Oldenzaal 
sluit spontaan bij ons aan om samen 
California Dreaming te zingen, als 
afsluiter van de dag. Misschien groeit 
dit wel uit tot een gezamenlijk concert. 
Wat dachten we van een Evensong?

Zo tegen vijven pakken we onze 
biezen en vertrekken weer richting 

Zieuwent. Wat een leerzame, gezel-
lige en geweldige dag. Maar 1 vraag 
houdt ons nog wel bezig; zijn we nu 
beoordeeld of niet? Het antwoord op 
deze vraag viel een week na het fes-
tival bij Tonny in de brievenbus; een 
lovend juryrapport, opgemaakt tijdens 
ons 1e optreden. Waar we samen de 
laatste maanden zo hard aan hebben 
gewerkt, heeft zijn vruchten afgewor-
pen: houding, uitstraling, dynamiek 
en uitspraak. Dat doet ons goed!!  
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Geld stinkt

Alles draait er tegenwoordig om; 
geld. Zonder geld, geen status. Geld 
maakt een grote voetbalclub moge-
lijk, veel geld maakt een voetbalfan 

lyrisch over de mogelijkheden en 
aankopen die zijn club kan doen, 
bakken met geld maakt het voetbal 
kapot. Op het moment dat er een 
oliesjeik uit de woestijn of een gas-
baron achter het ijzeren gordijn te 
voorschijn komt, haken wij af. 
Wij, naïeve puriteinen, kokhalzen 
pas echt als er met geld gegooid 
wordt waar te weinig handen aan vuil 
gemaakt zijn. Wanneer marktprijzen 
verdwijnen voor blanco cheques, 
gaat er veel meer verloren dan onaf-
hankelijkheid. Dat rare eilandje over 
het kanaal is in onze ogen dan ook 
het vergaarputje voor al die kansloze 
en machtsgeile idioten geworden, die 
net zoveel om voetbal geven als om 
een pak Max Havelaar koffie. Ploe-
gen als Chelsea, Fulham en meer 
recentelijk Manchester City lijken 
de dollarbiljetten zelf te drukken. Ze 
claimen het voetbal uitgevonden te 
hebben, maar zijn ook hard op weg 
het helemaal kapot te maken. 
In Nederland hebben we Vitesse, 
toekomstig kampioen. Echter, dit 
seizoen hebben de Arnhemmers 

op 1 doelpunt na de degradatiestrijd 
ontlopen. Er zit 20 man in het altijd 
gezellige stadion en dat is veel te krap 
volgens Zjordania, dus uitbreiden is 

het credo. 10 seconden blijdschap 
om de nieuwe mogelijkheden en de 
volgende 10 jaar mogen bekijken 
hoe de voetbalclub in de gelederen 
afbrokkelt en plaatsmaakt voor een 
speeltje, een hebbedingetje. 
De supporters van de Graafschap lie-
ten dit de Vitesse-fans al subtiel zien 
met spandoeken van 40 bij 80 meter 
vanaf de tribunes met de prachtige 
tekst: “Niet de beste, grootste en 
rijkste. Maar wel de mooiste van Gel-
derland.” Nee, de Champions League 
delegatie hoeven we niet te verwach-
ten op de Vijverberg, gelukkig maar. 
Zie maar eens aan de UEFA-baas 
Michel Platini uit te leggen wat ‘Atta-
mottamotta’ voor een motto is. Echte 
versterkingen verwachten we dan ook 
de komende weken niet. Gesprek-
ken met het 19-jarige Braziliaanse 
wonderkind Neymar liepen stuk op 
het ontbreken van een VIP-ruimte bij 
clubs als de Radstake. 
Zelfs in Zieuwent zijn er reeds spelers 
die geen eieren voor hun geld kiezen. 
Erg zonde na zo’n promotie. Blijkbaar 
stinkt geld zelfs in Zieuwent niet…….


