
43E JAARGANG, NUMMER 10 
 
WOENSDAG 20 JULI 2016 
NUMMER 427, OPLAGE 890
 
REDAKTIE: 
MARK LANKVELD, JOHNNY 
CUPPERS, NIENKE HULSHOF, 
TANJA HUININK, STEFAN BEERTEN, 
BOB KLEIN GOLDEWIJK, HUUB 
WOPEREIS. 
FREE LANCE, 
MADDY HULSHOF EN 
JOHAN STORTELDER

CONTACT: 
HUUB WOPEREIS 
H.WOPEREIS@CHELLO.NL 
06 - 12844614

INHOUD 
P03  DORPSPLAN
P07 PROFIELSCHETS
P12  ACTIVITEITENAGENDA
P15 COLUMN

10

PAS OP, 
VAKANTIE!
De vakantie staat weer voor de deur en dat 
betekent anno 2016 dat we in hachelijke 
situaties terecht kunnen komen.

Je staat met je koffer bij de balie van Egypt 
Airlines en voor je het weet ontploft er een 
grote tas vol springstof en oud ijzer. Of je 
staat de toerist uit te hangen bij Manneke 
Pis en plots steekt één of andere gek je 
met een mes, zonder enige reden, net zo 
lek als het Manneke. 
En zo zijn er nog vele voorbeelden te be-
denken; zonnebaden in het Noorderlicht, 
kaarsjes branden in de Aya Sophia Mos-
kee. Het lijkt me niet alleen onlogisch om te 
doen, maar boven alles levensgevaarlijk.

En dan is er, naast deze culturele uitjes, 
ook nog de sport. Het EK voetbal liet al 
zien dat het bezoeken van een wedstrijd 
waar ‘supporters’ uit Rusland of Engeland 
bij aanwezig zijn, een groot risico vormen. 
Vooral bijzonder vond ik de beelden die een 
hooligan maakte, door een camera aan zijn 
shirt te hangen die ons realtime meenam 
in zijn verwoestende ronde. Overigens was 
het op het veld ook spannend. Je zult Ro-
naldo in zijn handen komen, juist als hij een 
driftbui heeft om een tegendoelpunt.

Een ander groot risico zijn de Olympische 
Spelen van Rio. Ik voel mijn schedel nu al 
krimpen als de eerste mensen terugkomen 
met souvenirs uit Rio én het ZIKA-virus. Een 
kleinere schedel zorgt trouwens wel weer 
voor minder luchtweerstand tijdens het lo-
pen, dus Daphne Schippers gaat naar alle 
waarschijnlijkheid na de spelen nóg sneller 
worden dan ze tijdens de spelen zal zijn. 

Wat een narigheid allemaal. 
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En dan te bedenken dat we het gevaar nog 
opzoeken ook. Bij schrijven van dit stuk 
ben ik voornemend naar de Mont Ventoux 
te gaan. Voor mij nu volgende week, op 
quatorze juillet (14 juli, Frankrijks nationale 
feestdag) ga ik naar de heilige wielerberg 
om naar de Tour de France te kijken, sa-
men met mijn vrouw én honderdduizenden 
anderen. Best druk. Zouden er ook wie-
lerliefhebbers zijn uit IS-gebieden? Is ons 
tentje van nylon of kevlar? Maakt dat nog 
wel wat uit bij een kogelregen? Als u deze 
tekst leest weten we of we geluk hebben 
gehad of dat we te naïef zijn geweest.

Een laatste onderdeel van mijn vakantie is 
een inmiddels bijna rituele trip naar de Eiffel 
met de motor. Met een klein groepje 50’ers 
naar het voor motorrijders Noord Europese 
Walhalla (of is Mekka in dit stuk meer 
passend) is een waar feest voor 
asfaltmaniakken als wij. Voor 
mij geldt dat ik 363 dagen 
in het jaar niets met mijn 
motor doe, om er deze 
2 dagen 750km lang op 
te zitten. Lekker voor-
bereid. De hele Eiffel 
staat vol met borden 
met de tekst “Rasen ist 
out”. Voor ons vaak de 
reden om toe te geven 
aan de verhoogde hartslag 
en gas bij te geven, want er 
komen hele mooie bochten aan. 
Een trip, kortom, waarbij ik zelf ook altijd 
blij ben dat we weer allemaal heelhuids bij 
Inge op het terras zitten.

Ik hoor u denken; “levensgevaarlijk”. Maar 
als we alle gevaren in beschouwing nemen 
is het tripje naar de Eiffel misschien wel het 
veiligste van de hele vakantie.

In de verwachting dat we allemaal minder 
risico lopen dan ons via de media steeds 
wordt opgedrongen, wens ik iedereen een 
heel ontspannen vakantie toe.

Mark.

PAS OP, VAKANTIE!
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Bij de brievenbus lag een wijnfles. Bijna 
was ik bang dat er een flinke rekening 
van een (veel te) gezellige avond bij Inge 
in zat… Maar gelukkig, na 45 minuten 
pulken en vervolgens toch maar de hals 
van de fles te hebben geslagen, bleek 
het een uitnodiging. Een uitnodiging 
voor vrijdag 8 juli: dé dag dat de nieuwe 
dorpsagenda en het vernieuwde dorps-
plan gepresenteerd werden.

Wij, Bob en Nienke, als aan-
stormend schippers willen later 
onze kinderen ook in Zieuwent 
nog wel eens een flessenpost 
sturen (of zou tegen die tijd de 
wijn ook alleen nog maar uit de 
tap komen?), dus besloten we 
samen deze avond bij te wo-
nen. Niet geheel onvoorbereid 
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sloten we aan bij de menigte bij het Witte 
Paard, ik (Nienke) was namelijk één van 
de 17 Zieuwentenaren uit de werkgroep 
die het vernieuwde dorpsplan geschreven 
heeft. Dus voor mij extra spannend, aange-
zien er toch behoorlijk wat tijd en energie in 
heeft gezeten.
Goed: de avond bestond uit een presen-
tatie van het vernieuwde dorpsplan vanuit 
Zieuwents Belang en de lancering van de 
nieuwe site en dorpsagenda door Jong 
Zieuwents Belang. 

De grote zaal bij het Witte Paard was goed 
gevuld door jongeren, ouderen, maar vooral 
ook door mensen waarvan ik eigenlijk niet 
eens wist dat zij in Zieuwent woonden. Dat 
is mooi, want dan heeft de flessenpost dus 
iedereen bereikt. Zieuwents Belang trapte 
af met een korte samenvatting van de in-
houd van het Dorpsplan 2015 - 2025, on-
dersteund met prachtige foto’s op beamer 
en twee televisieschermen. Het dorpsplan, 
bestaande uit 6 pijlers, werd voorgelezen 
door een aantal leden van het bestuur van 
Zieuwents Belang. Het uitleggen van de vi-
sie, problemen en oplossingsrichtingen per 
pijler gebeurde behoorlijk monotoon, waar-
door het even leek of we sinds tijden weer 
in de kerk zaten.

Dit moment werd onderbroken door Jos 
Kolkman, hij kwam met een ludiek idee, dat 
niet beschreven was in het dorpsplan. Wat 
er allemaal in het dorpsplan staat ga ik u 
hier niet vertellen, ik adviseer u eens bij de 
Spar langs te gaan en anders te kijken op 
www.zieuwentsbelang.nl. 

Wat Jos te vertellen had, is toch wel iets 
waar alle inwoners van Zieuwent even ge-
hoor aan moeten geven. In het kort; u kent 
allemaal het Pieterpad, loopt van Pieter-

buren naar de Sint Pietersberg in Maas-
tricht, van het noorden naar het zuiden van 
Nederland. Dit pad word bewandeld door 
50.000 mensen per jaar en is ingedeeld 
in 26 etappes over 492 kilometer. Wat nou 
als dit hetzelfde aangelegd word van Am-
sterdam naar Zieuwent en vice versa. 130 
Kilometer wandelen en/of fietsen voor toe-
risten en deze komen allemaal naar Zieu-
went! Jos liet er een rekensommetje op los 
en kwam uit op 100 mensen extra per week 
in Zieuwent! Wat dit allemaal betekent voor 
Zieuwent mag u zelf even over nadenken, 
maar ik zie het allemaal best wel voor me 
(en de rest van de zaal geloof ik ook, ge-
hore het applaus na afloop van de speech). 
Het pad zou ‘Het A-tot-Z pad’ of ‘het dwars-
pad’ genoemd kunnen worden.

Afgedwaald in mijn hoofd naar het zien bin-
nenkomen van toeristen over onze mooie 
kerkepaden, ontvangen worden door de 
lokale horeca en de mensen vervolgens 
begeleiden naar hun slaapplek op één van 
onze boerderijcampings. Een fiets huren 
bij de lokale fietsenwinkel, even een bood-
schap bij de bakker, slager of de Spar. In 
de avond kunnen de mensen lekker tot rust 
komen of bijvoorbeeld helpen bij de plaat-
selijke boeren, onze mooie kerk bezoeken, 
spelen in de speeltuin, een kaartje leggen 
bij Bruntjes of toch nog iets actiefs bij het 
Sourcy Center. Oeps, het eerste exemplaar 
van het dorpsplan is al uitgedeeld aan Jos 
Hoenderboom, de wethouder.

Tijd voor pauze, tijd om zelf het exemplaar te 
ontvangen onder het genot van een verkoe-
lend drankje. Een fel gedrukt boekwerkje op 
mooi dik papier. Spreekt direct aan door de 
prachtige foto’s die de tekst in het boekje 
ondersteunen. Kort, helder en duidelijk is 
de uitleg van de pijlers en de actiepunten. 

DORPSPLAN
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Alleen met het dorpsplan zijn we er natuurlijk 
nog niet, want bij een plan hoort altijd een uit-
voering! Hier zal na de zomervakantie mee 
gestart worden, dit zal een taak worden van 
de inwoners van Zieuwent. Dus mocht u zich 
ergens voor in willen zetten; neem contact op 
met Zieuwents Belang.

Na de pauze stonden Jordi Hummelink en 
Merel Hummelink van Jong Zieuwents Be-
lang klaar voor hun praatje. Jordi begon 
sterk door de Zieuwent een probleemdorp 
te noemen en daarna te zeggen dat ieder-
een wel een mening heeft over Harreveld. 
Hij herstelde zich snel en ging door naar de 
nieuwe dorpsagenda en de nieuwe web-

site. Eigenlijk bezocht ik nooit de site van  
zieuwent.com / .info. Gelukkig is er vanaf nu 
een eenduidige, duidelijke en heldere site 
met de meest belangrijke info voor de inwo-
ners: de dorpsagenda, collectelijst, nieuws, 
bedrijven en verenigingen.

De dorpsagenda is wel uniek, want die agen-
da is van heel Zieuwent en kan door iedere 
inwoner aangevuld worden. Voor je evene-
ment op de agenda komt te staan zal deze 
nog wel door de ‘ballotage’ commissie moe-
ten. Helaas dus voor de jongens die naast 
me stonden en hun verjaardag al als evene-
ment wilden toevoegen.

“100 mensen 
extra  
per week in 
Zieuwent!”

 



6

De flessenpost liet ons weten dat er 
een bekende Nederlander aanwezig 
zou zijn. In de pauze waren de tafels 
al gevuld met kruidnoten, dus u kunt 
het al raden wie er ook nog even 
langs kwam; DE SINT! Helemaal uit 
Spanje om als eerste zijn evenement 
‘live’ toe te mogen voegen; de in-
tocht op 20 november 2016. Nu, een 
dag later, zien we dat ook Jeroens 
Snacks en de viskraam vannacht 
flink bezig zijn geweest met het invul-
len van de agenda.
Erg handig, mocht u dus een open-
bare activiteit willen organiseren, 
maar anderen niet in het vaarwater 
willen zitten. Check altijd even de 
dorpsagenda! 

Al met al weer een mooie avond voor 
ons allen in Zieuwent. We praten nog 
na in de kroeg, nu het nog kan, nu 
ik nog niet bezig ben met broodjes 
smeren voor de toeristen die mor-
gen weer in Zieuwent aan zullen ko-
men…..

Nienke & Bob.
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Voor deze PIOTprofielschets zijn de vragen 
voorgelegd aan Inge Boekelder, 24 jaar, 
wonende bij haar ouders aan de Batsdijk. 
Inge zit in de eindfase van haar studie aan 
de Pabo en staat inmiddels ook al een aantal 
dagen in de week voor groep 4 van de 
basisschool in Doetinchem als invalkracht. 
Verder werkt ze veel bij de Timp in de 
frietkar en is ze momenteel vrijgezel. Maar 
Zieuwent kent haar natuurlijk voornamelijk 
als de supersnelle buitenspeelster en 
smaakmaakster van Pacelli 1, een speler 
waar je voor naar het handbal gaat. Helaas 
staat haar een operatie aan een oude 
schouderblessure te wachten, waardoor ze 
verwacht pas later in de komende competitie 
weer aan te kunnen sluiten. Hieronder komen 
haar antwoorden op de overbekende vragen 
van wederom een boeiende profielschets.

Meest favoriete sport:
Gezien de inleiding, kan hier natuurlijk maar 
een antwoord staan: Handbal. Hoewel 
ik vroeger liever ging voetballen, maar 
Zieuwent had geen dames afdeling dus 
daarom ben ik maar verder gaan kijken. 
Volleybal vond ik niks. Ik stond te lang stil, 
kon mijn energie niet kwijt. Handbal leek me 
wel wat dus werd het Pacelli.

Minst favoriete sport:
Paardrijden. Vind ik helemaal niks. Ik ben 
vroeger op een kinderfeestje een keer of vijf 
achter elkaar van een pony gelazerd en had 
het daarna wel gezien. (Tot grote vreugde 
van haar vader, die ook niks met paarden 
heeft).

PROFIELSCHETS
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Mooiste sportherinnering:
Al die kampioenschappen in de jeugd van Pacelli. 
Bijna elk jaar werden we kampioen. Die keren 
dat ik voor selectie Oost werd uitgenodigd was 
ook wel leuk, maar samen kampioen worden en 
feesten was toch mooier. Samen iets bereiken.

Favoriete sportman/vrouw:
Nederlands handbal international Nycke Groot. 
Powervrouw.

Lekkerste eten:
Stamppot andijvie met spekjes. Heerlijk.

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de 
buis:
GTST. Gatverdamme. Die doet het met die en 
dan die weer met die ander. Wat een gezeur en 
eindeloos gedoe.

Beste boek/schrijver:
‘Voor ik dood ga” van Jenny Downham. Gaat over 
een meisje van 16 die te horen krijgt dat ze kanker 
heeft en de 17 niet zal halen. Ik las het toen ik zelf 
16 was. Dat greep me wel aan.

Mooiste film:
‘Safe haven”, een romantische film waarbij een 
vrouw wordt mishandeld door haar man en besluit 
te vluchten.

Politieke kleur:
Ik heb helemaal niks met politiek. Ja. Dat 
de Engelsen uit de EU willen. Dat heb ik 
meegekregen. Maar verder boeit het me niet.

Beste Nederlandstalig lied:
‘Breng me naar het water’ van Marco Borsato. Zit 
wel een beetje Engels in, maar dat mag wel, vind ik.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Een Barbie pop van mijn tante. Meisjesspeelgoed. 
Daar had ik helemaal niks mee. Wij speelden 
altijd buiten. In bomen klimmen. Hutten bouwen. 
Ravotten.
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Grootste miskoop:
Kan me eigenlijk niet iets herinneren. Zullen 
wel een paar schoenen zijn geweest, maar 
een echte miskoop? Zou het niet weten.

Omscholen tot:
Dolfijnen trainer op Curaçao. Ik was daar 
4 maand op stage op een basisschool en 
kwam zo in contact met het dolfinarium daar. 
Prachtig wat ze daar met die mooie dieren 
kunnen. Daar zou ik zo tussen passen.

Tent opzetten in:
Als er maar zon, zee en strand is, dan 
maakt het mij niet uit waar het is. Ben een 
echt strandmens.

Ben je wel eens aangehouden door de 
politie:
Ja. Op dezelfde avond twee keer op dezelfde 
plek in Ruurlo. Ik moest mijn zus en haar 
vriend ophalen en kwam uit de patatkar 
stappen zodat ik nogal naar frituurvet stonk. 
Maar uiteraard niets gedronken.

Hekel aan mensen die:
Achterbaks zijn. Als je me wat te vertellen 
heb, vertel het me dan in mijn gezicht. 
Maar via via horen dat iemand wat met je te 
stellen heeft. Daar kan ik niet tegen.

Uit bed te halen voor:
Nergens voor. Ik werk lang en laat en 
slaap dan ook heel graag uit. Ik ben geen 
ochtendmens.

Waar droom je over:
Dat ik een wereldreis maak. Australië. 
Amerika. Backpacken met een paar 
vriendinnen. Lijkt me geweldig en kan nu 
nog. Als je eenmaal een baan hebt, zal het 
wel nooit meer gebeuren.
Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik ben niet gemakkelijk bang. Toen ik een 
jaar of 13 was, en alleen thuis met Roy, 

begon het te onweren. Er sloegen een paar 
luiken los en die begonnen tegen het huis 
te klapperen. Toen was ik wel bang dat het 
mis zou gaan.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Ik kijk bijna nooit in een spiegel. Maar als 
je het figuurlijk vraagt: Misschien moet ik 
me eindelijk eens wat volwassener gaan 
gedragen.

Welke zin of welk woord gebruik je te 
veel:
Stopwoordjes heb ik niet. Vroeger zei ik wel 
vaak ‘shit’, maar sinds ik voor de klas sta 
niet meer. Kun je niet maken. Misschien 
dat mam wat weet? Maar ook moeder weet 
niets te verzinnen.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Nick Bateman. Dat is een Canadees model. 
Mooie man. Google maar eens.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Ik denk meestal heel goed na voor ik iets 
doe. Ik kan me dan ook niet iets herinneren. 
Ja. Op vakantie gaan in Porec, Kroatië. Zou 
een jongeren vakantie moeten zijn. Maar er 
was geen strand, bijna geen cafeetjes. Had 
het na een paar dagen al gezien.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
Sportief, gezellig, hard werkend, doorzetter 
en sociaal.

Inge, dank je wel voor je openhartige 
antwoorden en veel sterkte met het herstel 
van je blessure. We hopen je snel weer bij 
Pacelli 1 te zien schitteren.

Johnny.
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TONEELVERENIGING  
SEMPER AVANTI ZOEKT  
EEN VRIJWILLIGER MET PASSIE 
VOOR LICHT EN GELUID.

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het 
leuk vindt om het licht en het geluid te regelen bij de re-
petities en toneelvoorstellingen van onze amateurver-
eniging in het Parochiehuis in Zieuwent. Ervaring (op  
basis van hobby en/of werk) met licht en geluid is wenselijk, maar 
niet verplicht!

Taken:
• Inhangen en stellen van licht
•  Opstellen en aansluiten van de geluidsapparatuur
• Bediening licht- en / of geluidtafel tijdens repetities en de  

voorstellingen.

Heeft u interesse? Of eerst wat meer informatie?
Stuur dan een mail naar marja@voogel.net  of bel: 
0642055290 
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Dag Datum Aanvang Activiteit
Ma. 1 aug. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.
Di. 16 aug. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.
Wo. 17 aug. 1e Ronde Amstel-Cup : RKZVC – Achilles Veen.
20 en 21 augustus Jeugdhandbaldag Pacelli.

Za. 3 sep.
Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Jeugdmid-

dag.

Zo. 4 sep. Stichting Fratsen : Vertelfestival.

17 en 18 september
Volleybalvereniging TOHP houdt weer haar 

2-jaarlijkse rommelmarkt.
19 t/m 25 september Tennistoernooi Zieuwent Open.

Za. 24 sep. 20.30 uur
Optreden Rolling Stones Tribute Band in het 

Parochiehuis. Opbrengst t.b.v. Huntington.
Vr. 21 okt. 19.00 uur Beatmis Notenkrakers.
21 en 22 oktober Stichting Fratsen : Houtdorp.
21 t/m 23 oktober Tentoonstelling over “De Notenkrakers”.
Za. 29 okt. Stichting Fratsen : Vrijwilligersfeest.
Zo. 20 nov. Intocht Sinterklaas.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

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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Het is weer zover! Opnieuw wordt er in Zieuwent een 
 

GROOTSE 
ROMMELMARKT 

 

georganiseerd door en ten bate van de vereniging 
 

T.O.H.P.          (volleybal) 
 

De rommelmarkt zal gehouden worden op 
 

       Zaterdag 17 Sept     10.00  - 17.00 u 
       Zondag   18 sept 10.00 – 16.00 u 

bij 
 

Het Witte Paard   te   Zieuwent 
 

Dus gooi niets weg, maar bel voor een afhaal afspraak: 
 
Ingrid Hulshof    352240 
Lidwien Papen   351970 
 
Afhaal data:  
Za 27 aug, 3 en 10 september 
 
Let op: Grote wandmeubels, computers, 

beeldschermen, tv’s, radio’s, video’s, witgoed, 
sanitair en driezits banken worden vanwege 
gebleken onverkoopbaarheid NIET meer 
meegenomen!!! 
  



714 714

Rouwhorsterdijk 7 - 7136 KW Zieuwent - tel. 06-22558012
info@domhofbouw.nl - www.domhofbouw.nl
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Okay. Mijn volk dus. Het komt oorspronkelijk uit Winterswijk waar 
het  de winter had doorgebracht in een nogal armetierig klein kast-
je. Met een ferme klap werden ze verhuisd naar mijn gloednieuwe 
–fris lentegroen geschilderde- hardhouten grote kast. Ik vervoerde 
ze trots achterin mijn open auto naar Zieuwent. De koningin kwam 
thuis! Ik vond het zelf nogal een grote vooruitgang qua behuizing 
en locatie. Maar goed de bijen zijn niet gevoelig voor enige status 
of aanzien. Die gedroegen zich gewoon zoals de natuur dat wilde.

Het was een klein volkje, maar met een goeie leider. De oude 
raampjes waren belegd met eitjes. Wel wat weinig dacht ik. Maar 
hé, nu ze meer ruimte hadden in hun nieuwe kast met vier splin-
ternieuwe raampjes extra, zouden ze zich vanzelf uitbreiden. Een 
groot en krachtig volk, dat samen ervoor zou zorgen dat er genoeg 
honing gemaakt werd om de winter mee door te komen. Misschien 
kon ik zelfs wel honing slingeren en in schattige potjes in een door 
mijn man getimmerd kraampje aan de weg zetten. Aan de nieuwe 
Rouwhorsterdijk-A18 sluiproute. Handel!

Het loopt allemaal iets anders. O zeker, de koningin is goed, maar 
ze legt nog geen 10% van wat ze zou kunnen leggen. Ze heeft zich 
aangepast aan haar werkvolk, dat ver moet vliegen om nectar te 
halen. Waardoor bijna alles wat ze halen dient als brandstof om 
te vliegen, er blijft weinig over om jonge bijen mee te voeren laat 
staan om een wintervoorraad op te bouwen. Kortom, ik heb een 
prachtige kast, een in potentie goed volk, maar er is  weinig te ha-
len dicht bij huis om groot en krachtig te worden.

Verbanden zijn er overal, als je ze maar wilt zien. Onze drie kinde-
ren + aanhang deden mee aan de Zeskamp op kermismaandag. 
Er waren veel meer deelnemers dan toeschouwers. Een paar hon-
derd slimme knappe – en vooral vruchtbare- jongeren waren van 
dichtbij en ver gekomen om paal te klimmen of door een koude wa-
terbak te ploeteren. Sommige woonden in het dorp, anderen waren 
juist voor deze dag teruggekomen naar de grond van hun ouders. 
Het land van melk en honing; langs het tuinpad van hun vader, naar 

De column
MELK EN HONING



716

het veld waar de hoge bomen staan. Maar de volgende dag moet 
er weer gewerkt en gestudeerd worden. En de keus is beperkt als 
je huisnabij wilt werken of studeren. Klein speurwerk leert me dat 
er in onze regio de grootste vraag is naar  MBO-geschoolde tech-
nici (376 vacatures); gevolgd door 88 vacatures in de bouw. En 
dan is er heel lang niks, dus is het niet genoeg voor iedereen.  Al 
die prachtige kinderen, je zou ze het liefst hier houden. Desnoods 
met een lichte sponsoring in de vorm van een fris hardhouten len-
tegroen geschilderd huis.  Als ik naar onze eigen drie kinderen kijk, 
zal er uiteindelijk één hier blijven wonen. Voor de andere twee zal 
hier geen werk zijn.  En daarmee is ons aandeel in de krimp 66%. 
Waarvoor sorry.  

 
Het is de natuur. Mijn bijen breiden hun broednest niet uit naar de 
nieuwe raampjes die ik er in hang. Ze kunnen er simpelweg niet 
voor zorgen omdat ze er te weinig te halen valt. Mijn bijen bouwen 
de honingraten niet vol. Af en toe op een zaterdagmiddag zie ik er 
een paar hun best doen op de uitbouw van de honingraten. Dat 
wat hun brede maatschappelijke voorziening in de vorm van een 
voedselbank moet worden. Als daar niet aan gebouwd wordt, ko-
men ze de winter niet door.  Voor mijn bijen komt het volgend jaar 
goed.  Ik ga nog een klein volk vinden en verenigen met mijn eigen 
kleine volk. Bam, binnen 10 seconden een sterk volk. Dan ga ik 
zaaien, vlak voor de bijenkast. En hopelijk daarna oogsten. Was 
het altijd maar zo makkelijk: volken verenigen voor ze door krimp 
verkruimelen;  zorgen dat het werk dichtbij huis is. Nu eerst een 
fijne vakantie. Op een plek waar muziek klinkt en gelach. En een 
vuurtje gloeit bovendien.

Maddy Hulshof
Ps: voordeel van krimp: iedereen speelt in het eerste elftal!
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