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MIJN MENZIS
Laatst was ik even met stomheid gesla-
gen. Ik zag een collega van me met een 
smartphone voor zich, waar in het scherm 
een poppetje bezig was met een soort 
Helga Kommandeur-achtige bewegingen. 
Ik vroeg haar wat dit te betekenen had. 
Ze legde me uit dat ze dit deed voor de 
premie van Menzis. Ze had zich bij ‘mijn 
Menzis’ aangemeld en krijgt € 60 terug als 
ze voldoende beweegt. Ze doet dit door 
de genoemde app te downloaden, deze te 
koppelen aan haar ‘mijn menzis-account’ 
en deze 2 maal een half uur per dag te la-
ten draaien. Ze moet namelijk elke maand 
voldoende punten halen. Ik wist niet goed 
wat ik hoorde.

Ze ging verder. Ze kon ook punten halen 
door runkeeper op haar toestel te instal-
leren en deze wederom aan Menzis te 
koppelen en voor een x-aantal kilometers 
had ze er weer een x-aantal punten bij. 
Het maakt niet uit hoe je aan die kilome-
ters komt, als runkeeper ze maar regis-
treert. Dus als haar vriend de hond uitlaat 
loopt hij met 2 mobiele telefoons op zak. 
Die van hemzelf én die van haar. Lekker 
dubbel punten binnenlopen. Gaat één van 
2 boodschappen doen klinkt het vast als 
volgt: “schat neem je ook melk, suiker én 
mijn mobiel mee?” Mooi weer een zooi 
punten voor de premie erbij. Ze waren er 
inmiddels achter dat je dan niet persé op 
de fiets of te voet hoefde te gaan, met de 
auto werden de kilometers ook geregis-
treerd.

Ik weet niet goed meer hoe ik heb gere-
ageerd, maar dat ik haar onbewust heb 
uitgelachen of té ongelofelijk heb aange-
staard behoren tot de opties.

Ik was helemaal beduusd en kon niet ge-
loven dat dit waar was. In de week van de 
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grote volkswagenfraude, was deze truc 
daarbij vergeleken natuurlijk kinderspel, 
maar ik kon me niet voor de geest halen 
wat hier de bedoeling van was. Mensen 
aan het sporten krijgen is natuurlijk een 
goede zaak, ook voor een ziektekosten-
verzekeraar. Maar dat het zo weinig om 
het lijf zou hebben vond ik niet passen bij 
het inhalige karakter van een verzekeraar. 
En dat mensen ook daadwerkelijk gaan 
bewegen voor de punten, lijkt me eerder 
naïef dan te verwachten. Mensen die echt 
gaan bewegen doen dat natuurlijk al en 
hebben deze impuls niet nodig. Mensen 
die niets deden, gaan dat in de toekomst 
natuurlijk ook niet doen en zijn actiever in 
het frauderen dan in het sportief recreëren.

Maar laten we wel wezen. Een korting 
op de premie, die volgens de jongste be-
richten volgend jaar weer iets zal stijgen, 
klinkt natuurlijk niet vies. En ik fiets elke 
dag naar mijn werk in Groenlo en Lichten-
voorde. Dus dat moet toch lekker optel-
len. Je voelt ‘m al aankomen. Ik natuurlijk 
kijken op mijn ‘mijn Menzis’. Blijk ik al een 
jaar ingeschreven en ik heb ook al punten. 
Nooit geweten en ook verder nooit iets 
mee gedaan. De laatste punten waren van 
31 december. De datum dat wij altijd, heel 
op tijd, nadenken over eventueel over-
stappen. En dat dan natuurlijk weer niet 
doen.

Ik werd niet helemaal wijs uit wat nu pre-
cies de bedoeling is en kan nu twee din-
gen doen. Of ik doe niets en het verwatert 
weer en dus geen premiekorting. Of ik 
zoek iemand op die me kan uitleggen hoe 
het precies in z’n werk gaat.

Mijn collega misschien? Hmmm, ik ben er 
nog niet helemaal uit.

Mark

MIJN MENZIS
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‘DE PADDESTOEL OP UITSTERVEN?’
Natuurlijk op een woensdag, alleen dit 
keer niet als van ouds om half 2 ‘s mid-
dags, maar om half 8 ‘s avonds hebben 
Nienke en ik afgesproken voor de speel-
tuin!
Inmiddels mogen we onze speelafspraak-
jes zelf regelen zonder tussenkomst van 
ouders en huistelefoon, gewoon via de 
app. We hadden afgesproken om beide 
niet onze nieuwste outfit aan te trekken en 
20ct op zak te hebben voor een bekertje 
ranja. We zijn benieuwd of de lekkere si-
naasappelranja er nog is en houden ons 
hart vast of de oppasmoeders dit nog 
steeds met lauw water aanmaken.

Met het herfstachtige weer buiten, spra-
ken wij die avond gelukkig binnen met het 
nieuwe bestuur die een “frisse wind” laat 
waaien door de speeltuin in Zieuwent.
Ineke Brundel, Kim Scheurs en Nanda van 
der Linden zijn sinds april dit jaar het nieu-
we bestuur van de Speeltuinvoorziening 
Zieuwent “De Paddestoel”.

We zijn zelf al jaren geen actieve speel-
tuinbezoekers meer, maar kwamen er via 
Facebook achter dat onze eigen herinne-
ringen niet meer helemaal matchen met 
het huidige reilen en zeilen in de speel-
tuin. Na heel veel jaren van weinig veran-
dering en initiatief om de speeltuin levend 
te houden voor de Zieuwentse kinderen is 
er sprake van behoorlijk (zichtbaar) ach-
terstallig onderhoud. Het word het dus 
eens hoog tijd om met de dames om tafel 
te gaan om te horen wat hun plannen zijn. 

Met veel enthousiasme leggen de dames 
hun toekomstdromen voor de speeltuin 
op tafel. Door het jarenlange intensieve 
gebruik zijn bijvoorbeeld de klimtoren en 
het speelhuisje aan vervanging toe. Graag 
zouden ze een vogelnestschommel aan-
schaffen, omdat deze ook voor grotere 
kinderen leuk is om in te “chillen”. Een air-
trampkussen is de ultieme droom, maar 
dit is ontzettend duur. Een grote (inge-
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‘DE PADDESTOEL OP UITSTERVEN?’

graven) trampoline zou ook al super zijn. 
(Mocht iemand er thuis nog een hebben 
staan en er een goede bestemming voor 
zoeken, neem contact op!) 

Het bestuur wil door het middenheuveltje 
eruit te halen en de bankjes strategischer 
neer te zetten een overzichtelijkere en 
daarmee veiligere speeltuin creëren. Een 
grotere zandbak, ook geschikt voor grote-
re kinderen staat ook op het wensenlijstje. 
Het liefst aangevuld met vaste elementen 
als een waterpomp, een waterbaan en 
graafkraantjes. 

Dromen, plannen en creativiteit genoeg. 
U voelt hem al aankomen... Maar! Mo-
menteel zijn er geen financiële middelen 
om ook maar iets te doen en is de chaos 
groter dan verwacht. Bij de opening van 
het afgelopen speeltuinseizoen hebben ze 
ontzettend fijne hulp gekregen van spon-
sorbundeling Zieuwent waardoor ze toch 
een positieve start hebben kunnen maken. 

Achter de schermen wordt hard gezocht 
naar verschillende manieren om aan geld 
te komen, zodat de speeltuin haar functie 
als ontmoetings- en ontspanningsplek in 
het dorp kan blijven behouden. Zo wordt 
het Rabobank coöperatiefonds  aange-
schreven en worden de mogelijkheden 
voor donateurskaarten en collecte onder-
zocht.
Wil je nu al steunen? Het rekeningnummer 
is: NL39RABO 0303 5550 33 t.a.v.
W.F.A. Brundel-Engelen Stichting speel-
tuinvoorziening Zieuwent.

Financiën is echter één aspect en er komt 
überhaupt meer bij kijken, want doorvaren 
op dezelfde koers zal in onze ogen het 
einde van de speeltuin in Zieuwent bete-
kenen. 
De dames zijn dus op zoek naar verster-
king op alle fronten. Van iemand die han-
dig is met cijfertjes tot iemand die handig 
is met een grasmaaier, maar ook klusjes-
mama’s en knutselpapa’s zijn zowel een-
malig als structureel erg gewenst!
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‘DE PADDESTOEL OP UITSTERVEN?’ Het speeltuinseizoen loopt vanaf Pasen 
(bij mooi weer eerder geopend) tot einde 
herfstvakantie en is dagelijks geopend 
van 8:00 tot 20:00. Op zaterdag 31 oktober 
van 14:00 tot 17:30 zal het speeltuinsei-
zoen, van dit jaar, feestelijk worden afge-
sloten in het teken van Halloween. Graag 
wel even opgeven dat je komt.

Kan jij, op welke manier dan ook, je steen-
tje bijdragen voor onze speeltuin. Of heb 
je nog vragen, wil je extra informatie of 
heb je leuke ideeën neem contact op:
- Stichtingspeeltuinvoorzieningzieuwent@
outlook.com
- 0614958967 (Ineke Brundel)

Om op de hoogte te blijven van het laatste 
speelnieuws like ook pagina op Facebook 
(www.facebook.com/speeltuinZieuwent

Hoe onbezorgd, vrolijk en met heel veel 
plezier we onze jaren in de speeltuin heb-
ben versleten. Zo bezorgd, verdrietig en 
vol ongeloof sluiten we het hek, even de 
boel laten bezinken. We beseffen ons dat 
als wij de toekomstige kinderen van Zieu-
went een veilige en fijne speeltuin willen 
geven er nog een boel zal moeten veran-
deren om in deze ‘rotzooi’ weer leven te 
brengen.

Ineke, Kim en Nanda bedankt voor de ge-
zellige avond en jullie fantastische inzet 
voor deze belangrijke voorziening voor 
ons dorp! We wensen jullie heel veel suc-
ces!

Nienke & Elske
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 19-07-2015 : RKZVC E1 – FC. Winterswijk : 7 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Finn (4x), Dico (2x) en Gijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Finn Eekelder.
MOOISTE MOMENT: Dieptepass op Dico, legt de bal panklaar voor Finn.
MAN v.d. WEDSTRIJD: ----------

Datum : wedstrijd : uitslag 26-09-2015 : FC. Trias E2 – RKZVC E1 : 4 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Kay (2x) en Ryan (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Keiharde knal van Ryan rechts onder in de hoek.
MOOISTE MOMENT: Raymond trakteert voor zijn verjaardag.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jonah te Fruchte.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-09-2015 : RKZVC E3 – VIOS B. E1 : 1 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Denzel.
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Geweldige pass van Lasse op Denzel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Vrouw van de wedstrijd : Iris.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-09-2015 : RKZVC E4 – Meddo E2 : 0 – 10
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Bijna goal van Douwe.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Vigo. Goed gekeept en goed gevoetbald.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-09-2015 : RKZVC F1 – Longa ’30 F4 : 11 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Storm (3x), Stijn (1x), Sem (1x), Ties (2x), Jordi (2x) en Jip (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle doelpunten.
MOOISTE MOMENT: Het goede samenspel van het hele team.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team. Klasse gespeeld!

Datum : wedstrijd : uitslag 19-09-2015 : FC. Winterswijk F4 – RKZVC F1 : 3-6
DOELPUNTENMAKERS: Storm (5x) en Jip (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Elk doelpunt kwam door goed samenspel tot stand.
MOOISTE MOMENT:  Het terugknokken na een achterstand. Heel goed samen-

gespeeld!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Iedereen heeft uitstekend gespeeld. Klasse!
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VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 26-09-2015 : RKZVC F1 – Ruurlo F2 : 3 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x) en Jordi (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jordi. Vanuit de draai hard in de goal.
MOOISTE MOMENT:  De 2-1 achterstand met rust weggewerkt met goed sa-

menspel in de 2e helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jip Doppen.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-09-2015 : Halle F1 – RKZVC F2G : 2 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Eef (3x), Sven (1x), Dries (1x) en Jaap (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Sven. Als aanvoerder en als verdediger trapte hij de bal 

strak in het doel.
MOOISTE MOMENT: Het samen vieren van de doelpunten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Eef.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-09-2015 : RKZVC F2G – Dinxperlo F1 : 0 – 5
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Keeperswerk van Jessy en Niels.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jessy. Op zijn verjaardag top gekeept.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-09-2015 : Reunie F2 – RKZVC F3 : 3 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Milan.
MOOISTE DOELPUNT: Milan.
MOOISTE MOMENT:  Het samenspelen van Jochem naar Gijs naar Milan en 

doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jochem.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN



PROFIELSCHETS
In deze Piot een profielschets met Gabi 
Jongste. Hij is 44 jaar en woont aan de 
Hellerweg. U kunt hem kennen als voor-
zitter van de Harmonie Zieuwent-Mariën-
velde. Hij woont samen met zijn vrouw 
Miranda, zijn zoon van 16 Arthur en zijn 
dochter Renée van 13. In 2009 is hij van-
uit Schiedam naar Zieuwent gekomen. 
Gabi is op zoek naar een nieuwe uitda-
ging maar tussendoor bouwt hij verder 
aan zijn project, de boerderij.

1. Meest favoriete sport:
Volleybal. Men ziet dat vaak als een sta-
tische sport maar het is juist een hele 
actieve sport. Het is wel een teamsport 
dat vind ik mooi. Vooral van een explo-
sieve smash kan ik erg genieten. Zelf ben 
ik een aantal jaren geleden gestopt maar 
het begint toch weer te kriebelen.

2. Minst favoriete sport:
Vechtsport

3. Mooiste sportherinnering:
Olympische spelen, Epke Zonderland.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Geen echte favoriet. Veel respect voor ie-
mand die met veel inzet de top bereikt. 
Bijvoorbeeld Epke Zonderland, de zwem-
mers of Daphne Schippers.

5. Lekkerste eten:
Wild gerecht, maakt niet uit wat. Op onze 
huwelijksreis in Kenia geweest. In Nairobi 
heb je daar het Carnivor Restaurant. We 
hebben daar allerlei soorten wild gehad, 
echt heerlijk.

6. Voor welk TV programma blijf je thuis:
Niet echt ergens voor. Al moet ik zeggen 
dat ik voor expeditie Robinson probeer te 
gaan zitten.

7. Beste boek/schrijver:
Ben geen echte boekenlezer maar de 
Grote vriendelijke reus van Roald Dahl 
heb ik destijds in drie dagen uitgelezen, 
dat is al wel een hele tijd geleden. 

8. Mooiste Film:
Brave Heart

9. Politieke kleur:
Rechts

10. Beste Nederlandstalige lied:
Pappa van Stef Bos. Hier herken ik mijn 
vader en mezelf in.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Horloge van mijn vrouw voor mijn verjaar-
dag.
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12. Grootse miskoop:
Ooit in 1989 een rode Mini Cooper. Li-
ter olie per 500 kilometer en gaten in de 
vloer. Ik noemde hem altijd de Flinstones 
auto. 

13. Omscholen tot:
Liever niet, techniek is geweldig.

14. Tent opzetten in:
Schotland, ondanks de regen het mooi-
ste land. De mensen en de omgeving, het 
is een beetje de achterhoek van het ver-
enigd koninkrijk. Vooral de ruigheid van 
het landschap vind ik erg mooi.

15. Ben je al wel eens aangehouden 
door de politie:
De laatste tijd een paar keer om te bla-
zen. Toen ik 11 was ben ik een keer ach-
tervolgd voor fikkie stoken. Dat liep een 
beetje uit de hand, het vuur kwam al 12 
meter hoog.

16. Hekel aan mensen die:
Oneerlijk zijn.

17. Uit bed te halen voor:
Een feestje.

18. Waar droom je over:
Over van alles.

19. Wanneer was je voor het laatst bang:
In 2013, de burn-out die ik toen had gaf 
ook angstmomenten met zich mee. Ik 
moest in het zwembad een lek via de bin-
nenkant plakken. Er stond maar een me-
ter water in maar ik kreeg het niet voor 
elkaar.

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Neem het leven als de laatste dag, voor je 
het weet is het voorbij.

21. Welke zin of welk woord gebruik je 
te veel:
Ik heb niet echt stopwoordjes, in ieder 
geval niet dat ik weet.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten
Einstein of Leonardo da Vinci, ben be-
nieuw wat er in hun hoofd om gaat. Ze 
hebben zulke geniale dingen verzonnen.

23. Wat zou je geen 2e keer doen?
Boerderij verbouwen, één keer is genoeg. 
Al moet ik zeggen dat het wel mijn hobby 
is geworden.

24. Beschrijf je zelf in 5 woorden:
Sociaal, eerlijk, rechtvaardig, kritisch, ge-
dreven

Gabi bedankt voor dit gezellige interview 
en succes met het verbouwen!

Stefan Beerten
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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
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ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Do. 8 okt. 19.00 uur Ladies Night : Het Parochiehuis.

Zo. 11 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – AD’69 1 : Ronde 6.

Ma. 12 okt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 14 okt. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 16 okt. 19.30 uur “’t Hoenderboom” / “Sprenkelderhoek” : Klaverjassen :  

   HWP.

Zo. 18 okt. 14.30 uur Westervoort 1 – RKZVC 1 : Ronde 7.

Do. 22 okt. ………. ’t Hoenderboom : Dropping.

23 en 24 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp.

Zo. 25 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – FC Winterswijk 1 : Beker.

Wo. 28 okt. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 1 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – Witkampers 1 : Ronde 8.

Ma. 2 nov. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 8 nov. 14.00 uur Gendringen 1 – RKZVC 1 : Ronde 9.

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

Vr. 13 nov. 19.30 uur “’t Hoenderboom” / “Sprenkelderhoek” : Klaverjassen :  

   HWP.

Zo. 15 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – DVV 1 : Ronde 10.

Za. 21 nov. 19.00 uur Jong Nederland ’t Gilde : Playback Show.

Zo. 22 nov. 12.00 uur Intocht Sinterklaas.

Vr. 18 dec. 20.00 uur ’t Hoenderboom : Kerstbingo.

Za. 19 dec. 19.30 uur PaasPop Klassiek : Weihnachts Oratorium : Kerk.

Vr. 11 mrt. ………. Kaarten voor alle buurten.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info



Achterthuis. Waar de mais heel zachtjes 
wuift, boven het zware zwarte land. Waar 
de zon zakt achter Sniedas, voorbij  Bui-
ting’s weidegrond. Waar ik wiegend in de 
hangmat, vol in de zomer lag. Achterthuis. 
Waar ik heel dicht bij de reden van mijn 
leven komen kan. Achterthuis. Alles peis 
en vree hier in de zomer van 2015. In mijn 
eigen kleine wereld denk ik groter als de 
wind waait*.

En dan komt het moment dat zelfs het 
lekkerste kussen opgeschut moet wor-
den. Hup  de  wereld in. Op de fiets. Naar 
playmobiel-vliegveld Groningen. Er gaat 
niets boven Groningen. De landingsbaan 
gaat  bijna naadloos over in het altijd volle 
terras, waar hordes mensen ieder geland 
vliegtuig  applaudiserend binnenhalen en 
ieder stijgend vliegtuig uitzwaaien. Ik zag 
het zelf vanaf stoel 14C. Klein geluk, groot 
genoeg. In het land waar ik in m’n eentje 
naar toe ging zag ik alleen maar meer klein 
geluk. De mensen waren zo bleek anders, 
alsof er van binnen een melkachtig wit 
licht scheen. Althans in de stad waar ik 
was: Gdansk.  Een prachtige historische 
stad, waar geluk nog niet zo lang gewoon 
is. Het leek of ik binnen 2 uur 50 jaar terug 
in de tijd was. De kleding, het eten, de win-
keltjes, en niemand sprak er Engels. Toch 
wilde iedereen helpen, vooral  mannen die 
hun  dagelijkse calorie-behoefte via halve 
liter blikjes naar binnen werkten. De warme 
wind van de Oostzee suisde wervelend in 
mijn Achterhoekse hoofd. Een halve eeuw 
terug in de tijd en zo fris als een hoentje.

Door dit vlieg-snoepreisje  zakte mijn eco-

logische voetafdruk weer dieper in moeder 
Aarde. Tenslotte is het nogal egoïstisch 
om je eigen horizon-verbreding ten laste te 
laten komen van de natuur. Zolang Transa-
via nog niet vliegt op de afgewerkte frituur-
olie van de Timp, moet ik iets terug doen. 
Dus komen er dit najaar niet één maar 
twee bijenvolken achterthuis te staan. En 
doen we mee met Energiecoöperatie Zu-
went. Tuulk! Alweer zo’n prachtig lokaal 
initiatief waar iedereen alleen maar beter 
van wordt. Net als de mogelijke nieuwe 
bestemming van de Pastorie als Max-huis. 
Op de site van Zieuwents Belang is te le-
zen dat de door-de-weekse kerkdiensten 
mogelijk in de sacristie gehouden worden. 
Dat betekent dat de kerk door de week 
nauwelijks gebruikt zal worden.

En misschien heb ik de Oostzee-wind te-
veel in mijn kop, maar als ik (zoals u weet 
tegen mijn zin) een uurtje sport in Sourcy 
op zo’n krakende cross-trainer, lever ik 
150 Watt aan energie. En dat kan verdorie 
nergens heen! Daar kunnen drie 40-Watt 
lampen een uur van branden. Gratis licht in 
het Max-huis. Het is dan wel handig dat de 
opgewekte energie dicht bij het afname-
punt is. Transport van energie kost ook 
energie. En laat het Max-huis nu leunen te-
gen een forse sfeervolle ruimte die door de 
week niet gebruikt wordt! Ik zie het zo voor 
me: de linkerzijbeuk van de kerk bankvrij 
maken. Twintig cross-trainers erin, gratis 
sporten voor Oost-Gelrenaren op vaste 
tijdstippen tussen 7.00 en 22.00 uur. Fitte 
mensen moeten makkelijk 200 Watt per 
uur kunnen halen. Dat is 20 (personen) x 

De co lumn
LICHT 
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200 Watt x 15 uur= 60 kwh per dag. Per 
jaar is dat 365 x 60 kwh= 21.900 kwh. Een 
doorsnee gezin gebruikt ongeveer 3.500 
kwh per jaar. Eén zonnepaneel  (1 m2) 
levert per jaar 120 kwh. Gratis sporten in 
leegstaande ruimte levert dus het equiva-
lent op van 182,5 zonnepanelen. Eén van 
mijn bijdehante zonen gaf dit energie-op-
wek klusje  nog een sociaal-maatschap-
pelijk dimensie. “Mooi vrijwilligerswerk 
voor de 350 vluchtelingen van Oost-Gelre. 
Doe je in plaats van cross-trainers, roei-
apparaten. Dat zijn ze meer gewend’.

En als er toch iets boven Groningen is en 
er een God bestaat, dan zal hij/zij vast 
knikken dat het goed is. Wie wil er nou niet 
de wereld veranderen met de handen op 
de rug? Zwetend op de cross-trainer  de 
wasmachine en droger van de hulpbehoe-
vende medemens laten draaien. En dat er 
licht zij, dat ook!     

Groet’n Maddy Hulshof 
 
*Vrij naar Daniël Lohues
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5 VRAGEN OVER BRIDGE
Is bridgen leren moeilijk???
Niet zo erg moeilijk, mijn kleindochter van 10 en mijn oma van 80 hebben het geleerd. 
Dus……..

Moet je stil zijn onder het bridgen????
Luister op woensdagavond bij Inge (van 
het Witte Paard) maar eens naar de 
leden van de bridgeclub.

Is het gemakkelijker dan 
klaverjassen en kruisjassen???
Je speelt met dezelfde kaarten: 
Schoppen, harten, ruiten en 
klaveren.

Wil je NOG beter leren klaverjas-
sen????
Doe dan mee met een bridgecursus.
Bij voldoende deelname organiseert 
BCZ , bridgeclub Zieuwent, in oktober 
een beginnerscursus.

Wil je meer informatie en je opgeven????
Neem dan contact op met Trees 0610974112 of Ine 0616521061
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