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CARNAVAL
We leven al weer 2 weken in de vasten-
tijd. De alcoholkaters van de voorafgaan-
de uitspattingen zijn weggespoeld en de 
“feestkleding” hangt netjes in de kast of 
ligt bij de lompen. Het huidige carnaval is 
een feest dat ik niet helemaal begrijp. 

Een oud Germaans gebruik is door de 
katholieke kerk ingepalmd en dient als 
opmaat voor een periode van vasten en 
bezinning. Voordat je 40 dagen gaat af-
zien nog eenmaal volop eten, drinken en 
de bloemetjes buiten zetten. Zieuwent 
heeft géén echte carnavalstraditie. Ver-
enigingen bloeiden in het verleden op 
om vervolgens weer te verwelken. Op dit 
moment kennen we een periode van en-
thousiasme en groei. “De Eumkes” (over 
de naamkeuze wil ik het niet hebben, daar 
is al genoeg over geschreven) groeien als 
kool. Heel strategisch wordt elk jaar een 
prins gekozen uit een andere vrienden-
groep. Dat dit jaar de Prins en zijn adju-
dant uit het zevende elftal van RKZVC ko-
men is géén toeval. Deze jongens weten, 
naast voetballen, wel wat feestvieren en 
bierdrinken is. Met een kantineomzet ver-
hogend gevolg. Als penningmeester heb 
ik daar natuurlijk géén moeite mee.
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Waarom carnavalsvierders zich verkleden 
is mij een volslagen raadsel. Om met de 
woorden van “Kooten en de Bie” te spre-
ken; “van oor tot oor stellen ze een ander 
voor”. Ik heb me ooit laten vertellen dat 
carnaval een gelegenheid bij uitstek is om 
vreemd te gaan. Alle records worden ge-
broken. Of dat er iets mee te maken heeft 
weet ik niet, maar op Wikipedia las ik dat 
carnaval antropologisch wordt gezien als 
een omkeringsritueel waarin maatschap-
pelijke rollen worden omgedraaid en nor-
men over gewenst gedrag worden opge-
schort.

Dit zal bij de Zieuwentse carnavalisten 
wel meevallen. Met vier dagen lol trappen, 
veel drinken, dom “lullen” en inwoners uit 
omgevende plaatsen satirisch bekritise-
ren is niets mis mee. Ik gun ze het van har-
te, zolang ik maar niet mee hoef te doen. 
Ik heb geen behoefte meer aan tijdelijke 
uitzinnigheid en losbolligheid en ben te ra-
tioneel (geworden). Dat in het feestgedruis 
door een gebroken middenvoetsbeentje 
de slagkracht in de voorhoede van het 
eerste elftal van RKZVC een deuk(je) heeft 
opgelopen is minder. Niet alleen gaat mijn 
sponsorpoule van de meest scorende 
spits de mist in, ook is dit niet bevorderlijk 
voor een overwinning in de beker op top-

klasser HHC en een prijs(je) in de reguliere 
competitie. Financiële consequenties, 
maar ik mag niet altijd aan geld denken.

Of de feestvierders nu 40 dagen van ont-
bering doormaken durf ik te betwijfelen. 
Waarschijnlijk wel de lusten en niet de 
daaraan van oudsher bedoelde lasten. 
Onze burgemeester en wethouder doen in 
ieder geval een poging om het goede voor-
beeld te geven in het kader van de actie 
“Ik pas”. Zij drinken van 2 maart tot Pasen 
géén alcohol. Waarom zij dit “slechts” 30 
dagen doen begrijp ik ook niet helemaal. 
Waarschijnlijk heeft het niets met vasten 
te maken en is het een (politiek) statement 
tegen het bovenmatige alcoholgebruik in 
deze regio in het algemeen.

Clichés hebben soms een harde kern van 
waarheid. Het leven is één groot feest, 
maar je moet (met of zonder alcohol) wel 
zelf de slingers ophangen. Dit geldt met 
name ook in tijden waarbij de wereld in 
negatieve zin aan het veranderen is en het 
allemaal even niet meezit. Ook ik maak mij 
zorgen over de toenemende intolerantie 
met al zijn (gewelddadige) gevolgen en 
ben zoekende.

Huub Wopereis

CARNAVAL

Het emailadres piot@hetnet.nl 
voor het aanleveren van kopie is 
vervallen. U dient uw bijdragen 
in te sturen naar het volgende 

emailadres: h.wopereis@chello.nl 

De redactie



‘Maar er is al zo vaak over toneel 
geschreven…..’ was de reactie vanuit de 
redactie. Nou, dan zullen wij (Nienke en 
Tanja) er voor zorgen dat de lezers het 
ook eens van een andere kant beleven. 
Zo gezegd zo gedaan. Tanja besprak de 
plaatsen voor zondag 1 februari en werd 
daarbij uitgenodigd om aanwezig te zijn 
bij de generale repetitie op vrijdagavond 
30 januari in het Parochiehuis.

We hadden ons natuurlijk wel een klein 
beetje voorbereid; Semper Avanti heeft 
namelijk dit jaar drie nieuwe spelers in 
het spel: Rob Aagten, Roy Nieuwenhuis 
en Ilona Orriëns. Hier maken we later  
kennis mee… eerst zou de focus geheel 
gericht zijn op de generale repetitie. Bij 
binnenkomst hangt er al een aangename, 
georganiseerde en uitgelaten sfeer. Alle 
19 leden van Semper Avanti zijn aanwezig 
op deze avond en worden ondersteund en 

vergezeld door familieleden en naasten. 
Ik zit even tussen Roy Nieuwenhuis en 
‘old school’ Annie van de Penne in. Annie 
speelt ondertussen al 56 jaar toneel. 
Wauw. Ze zegt wel dat ze elk jaar een 
stukje zenuwachtiger wordt, want als je 
ouder wordt vergeet je ook wel eens wat. 
Roy heeft hier gelukkig geen last van 
en belooft Annie er doorheen te slepen. 
Gelukkig maar.

Om klokslag 20.00 uur loopt iedereen 
rustig, vol zelfvertrouwen en op de 
automatische piloot naar het podium en 
gaat het doek dicht. Tanja en ik nemen 
plaats. Aandachtig kijk ik hoe iedereen al 
direct in zijn of haar rol zit.

Uit het niets vanuit achter in de zaal horen 
we tijdens het 1e bedrijf een schreeuw: 
“DOORLOPEN! “ Er zit een mevrouw 
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VERLIEFD, VERLOOFD, GESTREST …

Nieuwkomers Rob Aagten 
en Roy Nieuwenhuis.



op een kruk bij de bar met een klein 
notitieblokje. Tanja en ik kijken elkaar aan 
en doen net als de rest: niets. Toch zijn 
we nieuwsgierig en vragen de mannen 
naast ons wie die mevrouw is: het is de 
regisseuse! Snel schuifel ik naar achter 
om kennis te maken met Ine van Lith, al 
drie jaar op rij regisseuse van Semper 
Avanti. Dat ze dit met veel plezier en trots 
doet is aan haar af te zien. Ze schrijft 
lachend mee met het spel en fluistert 

mij ondertussen in dat de trouwjurk van 
de bruid gekrompen is bij de stomerij, 
vandaar dat ze hem niet aanheeft nu. Het 
zijn de kleine dingen. We vroegen ons af 
waar het hokje voor aan het podium met 
de souffleuse is gebleven. Nee, dat is 
echt verleden tijd.

In de pauze mogen we dan een klein 
kijkje ‘achter de schermen’ nemen. Het 
trapje op (je weet wel: daar links voor in 
de zaal) en de ‘de deur’ door en dan zijn 
we op het toneel.  Nieuwsgierig kijken we 
rond en proberen we er, zo onopvallend 
mogelijk, achter te komen hoe de 
liftdeur nou werkt. Het blijkt Walter van 
de Gevel, de man achter de knoppen, 
die vliegensvlug reageert als er op het 
knopje wordt gedrukt.  Met veel plezier en 
aandacht worden we rondgeleid over het 
decor. Gordijntje hier, deurtje daar, overal 
kun je wel doorheen of overheen. Het 
is te zien dat hier vanaf december elke 
zaterdagochtend veel creatieve geest 
aan het werk is geweest. Ook worden we 
nog even meegenomen naar beneden: de 
geur zegt al genoeg; ook toneelspelers 
zijn maar gewone mensen met soms wat 
zenuwen.

Na de pauze besluiten we om te gaan, 
dan hebben we zondag ook nog wat 
nieuws te bekijken. Slechte generale is 
een goede uitvoering zeggen ze wel eens. 
Vanuit ons was de generale repetitie een 
vlekkeloos gebeuren (oké de beamer 
ging dan wat te laat aan) en dit beloofde 
wat voor de komende weekenden.

Zondag 1 februari waren we stipt om 
18.00 uur voor bij het Parochiehuis, we 
hadden er zin in en waren klaar voor ‘het 
toetje’! Maar eerst kennismaken met de, 
al eerder genoemde, debutanten!
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Nieuwkomer Ilona Orriëns.
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In de kelder van het Parochiehuis 
druppelden langzaamaan de spelers 
binnen. De één zat onder de hittekap, 
de ander werd in de make-up gezet 
door kapsalon Hear en er werd nog 
even cognac gemaakt van koude thee. 
Een beetje ongemakkelijk zaten we 
tussen de zeer gevarieerde cast en was 
het soms twijfelen of ze nou hun rol 
speelden of dat ze echt zichzelf waren. 
Een goed gebekte groep waarin het zelfs 
voor ons snel schakelen was tussen de 
gespreksonderwerpen. Over één ding 
waren ze het in ieder geval eens: de 
zaterdagavond was een zeer geslaagde 
avond! De zaal zat vol en het publiek was 
enthousiast. De drie debutanten waren 
het er over eens: het interview hielden ze 
liever boven op het podium. Toch al leuk 
om te merken dat ze zich op het podium 
nu al het veiligst voelen.
 
Waarom hebben Roy, Ilona en Rob 
gekozen voor toneel? Voor alle drie was 
er in ieder geval bijna geen uitweg toen 
ze benaderd werden. Dat ging natuurlijk 
wel door vooraf al enig gesprek te 
hebben gehad met één van de leden. 
Rob: ‘vorig jaar zag ik pas voor de 2e 
keer een voorstelling van Semper Avanti. 
Ik heb nooit de intentie gehad om toneel 
te gaan spelen of er interesse in gehad. 
Nadien was ik eigenlijk wel enthousiast 
en heb dit uitgesproken. Een aantal 
weken later werd ik gebeld en moest ik 
al vrij snel beslissen of ik het wilde doen’. 
Roy: ‘in diezelfde week dat Rob werd 
benaderd viel de Zieuwentse kermis en 
kwam ik hierover in gesprek met Rob. 
Dit werd gezien door twee leden van 
Semper Avanti en wisten niet hoe snel 
ze er bij moesten zijn. Ik wilde niet direct 
instemmen, ik had al een borrel op en 
was me er nog wel van bewust dat het 

veel tijd zou kosten. Later heb ik direct 
ja gezegd’. 
Ilona had al iets meer ervaring: ‘ik heb 
vanuit de kapsalon al een aantal jaren 
de haren gedaan van de spelers. Op een 
avond heb ik mijn enthousiasme laten 
blijken en werd niet veel later al benaderd. 
Voor ik überhaupt wist welke rol ik zou 
krijgen had ik al ja gezegd.’ Duidelijk is in 
ieder geval dat ze allen geen spijt hebben 
van hun keus en nu genieten van het 
toneelspelen.

Bijzonder om te zien en te horen dat 
het voor de nieuwkomers ook niet altijd 
makkelijk is om toneel te spelen zonder 
enige ervaring. In maart wordt door een 
leescommissie het stuk vastgesteld, in 
juli krijgen de spelers hun tekst, vanaf 
september wordt er elke woensdagavond 

VERLIEFD, VERLOOFD, GESTREST …

Dionne Buiting als souffleuse.
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geoefend in het parochiehuis en is het 
de bedoeling dat ze met Kerst hun tekst 
kennen. Op de oefenavonden wordt de 
tekst voorgelezen en andere oefeningen 
om zo goed mogelijk in je rol te komen. 
Best een hele opgave als je nog nooit 
toneel hebt gespeeld. Ilona vertelt dat 
ze het vooral moeilijk vond om buiten 
zichzelf te treden: ‘normaal gesproken 
ben ik terughoudend en in het stuk speel 
ik echt een bitch. Tijdens het oefenen heb 
ik dit aangegeven en ben toen 1x met de 
regisseuse alleen gaan oefenen op het 
podium en daar is de knop om gegaan. Ik 
had een schop onder mijn kont nodig en 
ben dit echt gaan zien als een uitdaging’. 
Roy en Rob wisten dit niet. Ze kijken 
elkaar aan en lachen: ‘moet je haar nu 
zien met haar rol!’.
Rob: ‘ja, goede begeleiding en coaching 

is essentieel bij het toneelspelen. 
Deze wordt ook optimaal gegeven bij 
Semper Avanti, zowel door Ine als door 
medespelers. Iedereen is heel eerlijk en 
haalt het beste in elkaar naar boven’. 

En precies op dat moment komt Ine 
aanlopen met een kort intermezzo 
en instrueert de ‘jonkies’ : ‘jongens, 
het publiek van gisteravond was erg 
enthousiast en dat maakt het spelen 
natuurlijk ook makkelijk. Vanavond zit 
het iets minder vol en kan het publiek 
héél anders reageren, hou hier rekening 
mee en laat je niet van de wijs maken!’. 
Dat bevestigt de goede en adequate 
begeleiding weer. We maken gebruik van 
het moment en hebben ook nog een aantal 
vragen voor Ine. Wat te doen bij ziekte? 
‘Nou eigenlijk komt dat nooit voor. Maar 

VERLIEFD, VERLOOFD, GESTREST …

Achter de knoppen : Walter van de Gevel.
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als iemand noodgedwongen afwezig 
is dan zou de souffleuse of ik kunnen 
spelen. Ooit heb ik noodgedwongen al 
wel eens een stuk meegespeeld. Vooraf 
wordt dan natuurlijk wel het publiek 
hierover geïnformeerd’. 
Speel je zelf ook wel eens stukken of 
regisseer je alleen? ‘Ik regisseer nu 
voor het derde jaar in Zieuwent. Verder 
souffleer ik stukken en speel zelf ook 
stukken mee. Niet in Zieuwent, maar 
bijvoorbeeld wel in Groenlo’. 

Als echte toneelspelers zul je natuurlijk 
tot in de puntjes de tekst moeten kennen 
en je zo goed mogelijk in je rol moeten 
inleven. Het blijkt nog wel een zoektocht 
naar je eigen manier van de tekst leren. 
Ilona: ‘Mijn tekst heb ik vooral geleerd 
door onder de douche te oefenen, maar 

dan alleen mijn eigen stukjes. Wat mijn 
tegenspelers dan zeggen, dat doe ik in 
mijn hoofd’. Roy: ‘Voor mijn beroep, als 
vertegenwoordiger,  zit ik veel in de auto. 
Ik leerde mijn tekst thuis en oefende het 
in de auto. Met in mijn gedachte mijn 
tegenspeler’. Rob: ‘Ik leerde op dezelfde 
manier, alleen kon ik soms ook doorslaan 
en oefende ik mijn tekst ook tijdens 
gesprekken met mijn gezin’.
Wat ze verder nog kwijt willen over hun 
allereerste toneelervaring: ‘Ik vind het 
nog leuker dan ik had gedacht. Met 
publiek vind ik mezelf zelfs nog beter’ 
Rob en Ilona kunnen zich hier helemaal in 
vinden: ‘Je wordt heel erg sterk gemaakt 
door het publiek’.

Achter het gordijn horen we het eerste 
publiek binnenkomen, het is tijd om het 

VERLIEFD, VERLOOFD, GESTREST …

In de kleedkamer.
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interview af te ronden. Of ze zenuwachtig 
zijn? Nee, eigenlijk niet. ‘Maar ze hebben 
ons weten te vertellen dat dit misleidend 
kan zijn, ze zeggen dat de meeste fouten 
de tweede avond worden gemaakt’. We 
wensen ze heel veel succes en verlaten 
dan het podium en zoeken ons plekje op 
de tweede rij op.
 
Alsof we zelf in de toneelwereld zitten 
verzinken we in een gesprek over het 
plaatsbespreken en we vragen ons af of dit 
niet op een andere manier georganiseerd 
kan worden. Ach, misschien een puntje 
voor volgend jaar. Het doek gaat open en 
de voorstelling begint.
 
Na afloop drinken we met de spelers nog 
een borrel en laten we ons bijna verleiden 
tot toetreden bij Semper Avanti. Staande 

ovatie voor alle 19 leden en de regisseuse; 
wij zijn onder de indruk en enthousiast 
over het reilen en zeilen van Semper 
Avanti en met hoeveel passie de mensen 
deze hobby uitvoeren. Wie weet is één 
van ons volgend jaar ook te bewonderen 
op het Zieuwentse toneel…..

Nienke en Tanja

VERLIEFD, VERLOOFD, GESTREST …

Regisseuse Ine van Lith.
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Harmonie Zieuwent-Mariënvelde geeft ook 
dit jaar weer haar jaarlijks terugkomende 
Donateursconcert. Dit jaar is het thema 
“Sprookjes”. Onder leiding van Bart Kler-
ken zal Harmonie Zieuwent-Mariënvelde 
U een betoverende avond bezorgen. Wie 
is er niet groot geworden met het sprookje 
‘’de rattenvanger van Hamelen’’? Ook zult 
U de klanken horen van Disneys ‘Frozen’. 
Vertellers Karin Krabbenborg en Hanneke 

Kolkman nemen U samen met de harmo-
nie mee in een sprookjesachtige avond. 
Natuurlijk is het jeugdorkest ook weer van 
de partij en zullen zij hun vrolijke noten la-
ten horen. Dus heeft u zin in een muzikale 
avond waarbij U zelf in gedachten door het 
sprookjesbos wandelt. Dan bent U zater-
dag 14 of zondag 15 maart van harte wel-
kom om 20:00uur in het Parochiehuis te 
Zieuwent. Graag tot dan!

HARMONIE ZIEUWENT-MARIËNVELDE: 
DONATEURSCONCERT
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 07-02-2015 : TOHP 1 – Bovo 1 : 2 – 0
 1e set 3-0 : 2e set 2-1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Alweer bij Bovo 1 in de poule, was onze 1e gedachte, 

onze eeuwige concurrent van dit seizoen. De 1e wedstrijd 
was meteen tegen hun. Misschien zijn ze wel niet goed 
warm zeiden we tegen elkaar en is dit onze kans. En ja 
hoor, het liep als een speer. Goed op elkaar ingespeeld, er 
werd geroepen en voor elkaar gelopen, mooi om te zien. 
De vechtersmentaliteit kwam naar boven.

MOOISTE MOMENT:  Het fluitsignaal van het einde van de wedstrijd. Wat waren 
we blij. Maar ook dik verdiend gewonnen.

Man v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team, wat een prestatie.
  Kyra Polman, korte ballen achter het net gegooid.
 Jikke Terhaerdt, mooie rustige opslagen.
 Luna Raben, geregeld alleen in het veld.
 Malou Luesink, zocht de gaten bij de tegenstander.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-02-2015 : KSV 3 – TOHP 1
 1e set 1-2 : 2e set 2-2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Spannende wedstrijd, KSV was goed. Het duurde lang 

voor het 1e punt viel. In de 2e set kwamen we eerst ach-
ter. De tegenstander gooide de ballen schuin in de hoek 
bij het net. Moeilijk voor ons om te vangen. Maar we ble-
ven er voor gaan en dat leverde het gelijkspel op.

MOOISTE MOMENT:  Kyra alleen in het veld, ze dacht dat het niet goed zou 
gaan, maar het ging geweldig! Ze bleef rustig toetsen en 
zorgde met een mooie opslag dat de tegenstander uitge-
schakeld werd.

Man v.d. WEDSTRIJD: Kyra Polman.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-02-2015 : TOHP 1 – Sparta 2 : 2 – 0
 1e set 4-0 : 2e set 4-0
WEDSTRIJDVERLOOP:  De wedstrijd ging goed. De tegenstander was wel wat 

kleiner dan ons maar speelden goed. Jikke Terhaerdt had 
mooie prikballen.

MOOISTE MOMENT:  Malou Luesink toetste de bal heel hoog en diep in het veld, 
maar Luna Raben ving de bal, en gooide hem met een 
enorme vaart ver in het achterveld van de tegenstander.

Man v.d. WEDSTRIJD: Luna Raben. Sterk alleen in het veld.
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Datum : wedstrijd : uitslag 07-02-2015 : Marvo ’76 – TOHP 1 : 0 – 2
 1e set 0-3 : 2e set 1-3
WEDSTRIJDVERLOOP:  De wedstrijd verliep wat moeizamer, of dit door de span-

ning kwam of de vermoeidheid? De concentratie ebde 
weg. Met name in de 2e set. Het aansturen en coachen 
hadden ze wel nodig.

MOOISTE MOMENT:  Het eindsignaal. Yes we hebben het toernooi gewonnen 
en gaan met de beker naar huis! Goed gedaan, TOP!

Man v.d. WEDSTRIJD:  Hele team heeft geweldig gespeeld. Jikke Terhaerdt, Ma-
lou Luesink, Luna Raben en Kyra Polman. Op naar het 
volgende toernooi!

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

PROFIELSCHETS
In deze Piot een profielschets met de nieu-
we hoogheden van Carnavalsvereniging 
De Eumkes. Dit jaar zwaaien Prins Freek 
Toebes en Adjudant Stan ten Have (beter 
bekent als “Kaaster”)  de scepter over het 
Eumkesdorp Zieuwent! Prins Freek is in het 
dagelijks leven student en tapt een biertje 
bij Café De Kletskop in Lichtenvoorde en 
woont bij zijn 3 Toebes Brothers en vader en 
moeder aan de Koolsweg. Adjudant Stan 
leert voor agrariër op het AOC in Doetin-
chem en woont bij zijn ouders en zijn broers 
op de boerderij aan de Kranenkampsweg. 
Beiden voetballen ze in hun vrije tijd voor de 
“helden van de velden” RKZVC 7.

1. Meest favoriete sport:
Freek: Voetbal, doe ik vanaf mijn jeugd.
Stan: Voetbal omdat het een leuke team-
sport is. Vooral het plezier om het voetbal 
heen staat mij erg aan.

2. Minst favoriete sport:
Freek: Paardrijden omdat ik een hekel heb 
aan paarden.
Stan: Wielrennen, zit te weinig actie in.

3. Mooiste sportherinnering:
Freek: Het kampioenschap in de F4, hierna 
een ereronde over de gracht in een kano.
Stan: Op een zekere zaterdagmiddag in de 
D2, vanuit een corner met een snoekduik 
scoren. “Met de kop stief langs d’n poal!” 

4. Favoriete sportman/vrouw:
Freek: Stan Kaaster, ik was vroeger altijd 
fan van RKZVC 7 met Kaaster als lieve-
lingsspeler. 
Stan: Philip Cocu, ik was eerder altijd fan 
van PSV met Cocu als lievelingsspeler.

5. Lekkerste eten:
Freek: Biefstuk à la Freek.
Stan: Spareribs als ze goed mals zijn!
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PROFIELSCHETS

6.  Voor welk TV programma blijf je 
thuis:

Freek: Geen, zijn geen goede programma’s 
op tv.
Stan: Divorce, prachtige serie. Kan lachen 
om de gebeurtenissen van 3 mannen in 1 
huis. 

7. Beste boek/schrijver:
Freek: Wouter Verkerk vanwege zijn 
mooie columns, ik lees voor de rest geen 
boeken.

Stan: ik heb één keer een boek gelezen 
over de band Normaal, weet niet meer wie 
dat schreef.

8. Mooiste Film:
Freek: Chaos.
Stan:  Saving Private Ryan.
9. Politieke kleur:
Freek: Rechts van het midden.
Stan: Iets rechts van het midden, hebben 
het goed voor met de boeren en daar heb 
ik zelf belang bij.

10. Beste Nederlandstalige lied:
Freek:  Guus Meeuwis – Regent meters 
bier.
Stan: Normaal – Ik kom altied weer terug.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Freek: De scepter van “De Eumkes”.
Stan: Een CD van mijn kameraad Jur 
waarop een liedje stond die hij zo had 
bewerkt had dat het over mij ging.

12. Grootse miskoop:
Freek: Heb ik niet, koop niet zomaar wat.
Stan: Heb ik niet, ik houd van kwaliteit 
anders had ik geen Ascona gekocht.

13. Omscholen tot:
Freek: Laat ik er eerst maar één afronden.
Stan: Ben me nu aan het omscholen 
tot melkveehouder, ben eerst monteur 
geweest.

14. Tent opzetten in:
Freek: Op de Canarische eilanden omdat 
het daar altijd mooi weer is. Lijkt me mooi 
om daar een strandtent te runnen. 
Stan: Canada, mooi land. Zou graag willen 
zien hoe ze daar “boeren”.

15.  Ben je al wel eens aangehouden 
door de politie?

Freek: Nee.
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Stan: Meerdere keren. Door rood fietsen, 
geen achterlicht op, geen gordel om en 
fietsendrager achterop waardoor het ken-
teken onleesbaar was.

16. Hekel aan mensen die:
Freek: Enorm arrogant zijn.
Stan: Die te snel een oordeel over anderen 
hebben.

17. Uit bed te halen voor:
Freek: Feestjes met “de Eumkes’’.
Stan: Voetballen met RKZVC 7, hoewel ik 
vaak te laat ben. 

18. Waar droom je over:
Freek: Over de dansmarietjes van “de 
Eumkes”!
Stan: Over de dansmarietjes van “de 
Eumkes”!

19.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

Freek: Ben eigenlijk niet zo vaak bang, zou 
het zo niet weten.
Stan: Gisterenavond toen ik in de melkput 
stond. Mijn vader schreeuwde erg hard, 
bleek dat hij vast zat tussen 2 koeien. Viel 
achteraf gelukkig mee.

20.  Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:

Freek: Wat een knappe kearl!
Stan: Soms valt het met en soms valt het 
tegen.

21.  Welke zin of welk woord gebruik je 
te veel:

Freek: “euhm”(ke).
Stan: “Tomme”.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Freek: Louis van Gaal maar dan gaan we 
wel Engels praten.

Stan: De nieuwe hoogheden van “de 
Eumkes”.

23. Wat zou je geen 2e keer doen?
Freek: Prins worden van de Eumkes, om-
dat het maar 1 keer mag.
Stan: Adjudant worden van de Eumkes, 
omdat het maar 1 keer mag.
24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Freek: Sociaal, collegiaal, loyaal, regel-
neef, Prins.
Stan: Snel geïrriteerd, behulpzaam, plezie-
rig, ongeordend, Adjudant.

Prins Freek en Adjudant Stan, bedankt 
voor dit interview en nog veel carnavals-
plezier dit jaar!

Stefan Beerten



  

ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 6 mrt 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Za. 7 mrt 16.15 uur TOHP – Longa ’59 : Sourcy Center.

Zo. 8 mrt 14.00 uur AD ’69 1 – RKZVC 1 (speelronde 19).

Ma. 9 mrt 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Di. 10 mrt 20.00 uur HHC 1 – RKZVC 1 : Beker 1/8 finale.

Wo. 11 mrt 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Za. 14 mrt 20.00 uur  Harmonie Zieuwent-Mariënvelde : Donateursconcert : 

Parochiehuis.

Zo. 15 mrt 14.00 uur PAX 1 – RKVC 1 (speelronde 14).

Zo. 15 mrt 20.00 uur  Harmonie Zieuwent-Mariënvelde : Donateursconcert : 

Parochiehuis.

Ma. 16 mrt 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Ma. 16 mrt 20.00 uur  Jaarvergadering Zieuwents Belang en Feestcommissie 

: Parochiehuis.

Wo. 18 mrt 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 20 mrt 19.30 uur Kruisjassen voor alle buurten : Parochiehuis.

Zo. 22 mrt 11.00 uur Uitleg Matthäus Passion : Het Witte Paard.

Zo. 22 mrt 14.00 uur RKZVC 1 – Doetinchem 1 (speelronde 20).

Za. 28 mrt 16.15 uur TOHP – D.V.O. : Sourcy Center.

Zo. 29 mrt 14.00 uur Bon Boys 1 – RKZVC 1 (speelronde 21).

Vr. 3 april 19.30 uur PaasPop Klassiek : Matthäus Passion.

4, 5 en 6 april  PaasPop.

Zo. 5 april 20.00 uur Paasvuur.

Ma. 6 april 14.00 uur RKZVC 1 – Vorden 1 (speelronde 15).

Wo. 8 april 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 10 april 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Zo. 12 april 14.00 uur RKZVC 1 – WVV ’34 1 (speelronde 22).

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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Alles komt steeds dichterbij. Zo dichtbij 
dat je soms  alleen nog details ziet: een 
knoop; de aanzet van een insteekzak. 
Maar niet de hele jas. Poetin en zijn hon-
ger naar nieuw land: steeds dichterbij. 
Strijders van de islam, boos op het verder-
felijke westen: steeds dichterbij.  Dit wordt 
geen vrolijk stukje, alleen aan het eind dan 
knapt het weer iets op.

Ja want ik weet het natuurlijk ook niet. Ik 
raak al verstrikt in denkdraden als ik op de 
Veluwe ecoducten zie. Knap aangelegde 
stroken natuur over de snelweg, zodat 
het wild natuurlijk in stand wordt gehou-
den. Want je kunt veel zeggen van herten 
(dat ze geweldig mooie ogen hebben bij-
voorbeeld of dat ze uit hun mond stinken), 
maar ze kunnen geen bospaadje van een 

snelweg onderscheiden. Dus wonen we in 
een land waar bruggen van struiken  wor-
den aangelegd  voor de dieren terwijl we 
grenzen  sluiten  voor vluchtelingen uit 
oorlogsgebied. En dan weet ik het even 
niet meer.

De co lumn
EIGEN VOLK

ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Ma. 13 april 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Za. 18 april 16.15 uur TOHP – Halley : Sourcy Center.

Za. 18 april 20.00 uur Grandioze buutavond in het parochiehuis.

Zo. 19 april 14.00 uur Reunie 1 – RKZVC 1 (speelronde 23).

Ma. 20 april 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Zo. 3 mei ………. Stg. Fratsen : “Dwars deur Zuwent”.

Za. 4 juli ………. Stg. Fratsen : Modderdag.

Zo. 6 sep. ………. Stg. Fratsen : Vertelfestival.

23 en 24 oktober Stg. Fratsen : Houtdorp.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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Ik raak verward als ik van de overheid de 
voorlopige energie-kwalificatie van onze 
woning krijg. Een F. In isolatie-land slaan 
ze zich op hun glaswollen knietjes om de 
Hulshofjes. Iemand in zijn excellent geïso-
leerde ivoren toren heeft gezien dat ons 
huis oud is, dus slecht voor het milieu. Met 
dezelfde zwierige zwaai als onze F zijn ook 
handtekeningen gezet onder de vergun-
ning voor verwarmde voetbalvelden. Dan 
flik-flakt mijn denkvermogen in een pijn-
lijke spagaat. Verwarmd gras! Ga dat maar 
eens uitleggen aan kindjes die niet kunnen 
zwemmen terwijl de poolkappen smelten. 
Verwarmd gras: zet daar maar een Z ach-
ter. Van zukkel.

Er is zoveel dat niet te begrijpen is. Dan kun 
je een aantal dingen doen. Gewoon wegkij-
ken. Dat is zeer effectief. Zoals mijn moeder 
zei in de tijd dat er rundvlees in omloop was 
dat de ziekte Kreutzfeld-Jacob kon veroor-
zaken ‘dat zou slager Hubers nooit verko-
pen’. Alles komt steeds dichterbij.

Er is zoveel dat niet te begrijpen is. Al-
leen voor sommige mensen wel: die heb-
ben een hamer. En als je alleen een hamer 
hebt is ieder probleem een spijker. Com-
plotten!!! Hoge heren!!! Marokkanen!!!  
HOOFDLETTERS EN UITROEPTEKENS IN 
HET ALGEMEEN!!!

Er is zoveel dat niet te begrijpen is. Ik hoor 
tot de groep die probeert er het beste van 
te maken. Je hebt geen invloed op de we-
reldproblemen. Maar daar waar je eten 
staat te pruttelen; je kinderen groeien; je 
met gesloten ogen naar de zon toe draait, 
daar kun je er het beste van maken. Er 
zijn mensen die meedoen aan ‘100 da-
gen zonder restafval’. Prachtig initiatief. 
Er zijn mensen die ervoor gaan zorgen dat 
er in het buitengebied breedband-internet 

komt. Volgens mij een noodzaak om dit 
gebied leefbaar te houden. Onze jongste 
zoon tiert dagelijks meerdere keren ‘Pau-
per-internet hier. Als je maar niet denkt dat 
ik later ooit in het buitengebied ga wonen’.  
En als een jonge supergezonde knul dat al 
vindt, hoe werkt dit huidige trage pauper-
internet dan als je er van afhankelijk bent 
voor zorg op je oude dag, of voor je werk, of 
voor je dieren? Nog iets moois: er zijn men-
sen die werken aan  een kunstwerk  in het 
hart van ons dorp. Het heet ‘Dichterbij’ . Er 
komen gedichten in van u, of van uw buren. 
Over van alles. Het leven zit in de details 
van knopen en aanzetten van insteekzak-
ken. In Griekenland hebben ze bijna niets 
meer, het theater bloeit er weer als in de 
oudheid. Woorden zijn altijd dichterbij.

Alles komt steeds dichterbij. Ik wil iets 
moois maken van dat waar ik bij kan. En 
dat gaat ook zeker lukken als ik maar niet 
zo’n luie natuur zou hebben. Drie voor-
nemens heb ik. Het eerste is mijn afval 
goed scheiden. Dat gaat steeds beter! Het 
tweede is ons huis in een mooie trilling 
brengen. Jongste zoon en ik zijn weer op 
pianoles. Het derde is een eigen bijenvolk, 
waar ik als een koningin over kan waken. 
En daar komt mijn luie natuur om de hoek: 
de imkercursus kost me 14 zaterdagen. 
Pas dan acht men mij geschikt voor een 
eigen volk. Daar begint mijn denkknoop, 
want  stel je voor dat  voorafgaand aan een 
zwangerschap mensen een 14 daagse ou-
dercursus zouden moeten volgen: zouden 
er dan niet juist minder kinderen zijn? En 
wat kan ik allemaal nog meer doen in 14 
zaterdagen. Of niet. Dus mocht u van de 
zomer langs ons F-huis fietsen en ik draag 
een wit pak en ik rook een pijp: kom gerust 
dichterbij. Mijn eigen volk heeft het dan 
gewonnen van mijn luie natuur.

Maddy Hulshof
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