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TOEKOMST

Tussen het moment van schrijven van een 
stuk voor de PIOT en het moment waarop u 
het leest zit in de regel ongeveer 2 weken. 
Een periode waarin van alles kan gebeu-
ren. Voor het schrijven van beschouwende 
verhalen, interviews of sfeerverslagen is 
dat géén probleem, maar voor mijn redac-
tiewoord is het niet in de toekomst kunnen 
kijken vaak lastig. Ook nu.

Het is maandagavond 15 augustus en 
RKZVC staat aan de vooravond van een 
historische wedstrijd. Voor het eerst in haar 
bestaan (van 71 jaar) mag het eerste elf-
tal deelnemen aan de landelijk beker (de 
“Amstelcup”). A.s. woensdag speelt men 
thuis tegen hoofdklasser Achilles Veen. 
Het zou een stunt van jewelste zijn als “we” 
die wedstrijd zouden winnen, laat staan 
ook nog  de volgende knock-out wedstrijd 
tegen Den Haag die dan woensdag 24 au-
gustus op het programma komt te staan. 
En dan heb ik het nog niet eens over een 
mogelijk vervolg als ook de echte profclubs 
instromen. De actuele voortekenen zijn 
helaas niet echt gunstig. Alleen met geluk 
en met een team op volle oorlogssterkte 
maakt RKZVC een kans(je). Het bestaan-
de klassenverschil, de te korte seizoen 
voorbereidingsperiode en een aantal bles-
sures geeft weinig vertrouwen in een posi-
tieve (sportieve en financiële) afloop. Maar 
de bal is rond, (jongensboek)dromen mag 
en wie weet wat de toekomst brengt …. ?

Soms denk je wel in de toekomst te kunnen 
kijken. Al enkele jaren is de Parochieraad 
en Zieuwents Belang bezig om plannen te 
maken voor, en onderzoek te doen naar, 
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een goede bestemming van de nagenoeg 
leegstaande Pastorie. In het “Maxhuis-con-
cept” lijkt men deze gevonden te hebben. 
Dit betekent voor mij persoonlijk dat ik (na 
31 jaar buitengewoon woongenot) de Pas-
torie per 1 september a.s. moet verlaten en 
dus midden in een gedwongen verhuizing 
zit. Heel jammer, maar géén onoverkome-
lijk probleem. Met een “beetje” geluk en 
“whishfull thinking” is dit tijdelijk en keer ik 
over, pak hem beet, 20 jaar als zorgbehoe-
vende terug op het oude nest. Alhoewel ik 
natuurlijk niet zit te wachten op een zorgin-
dicatie met minimaal zorgzwaarte 4.

Het komt helaas ook voor dat iemand 
(even voor de goede orde; het onderstaan-
de geldt niet voor mij) wel in de toekomst 
kan kijken en nu al weet wat hem of haar 
te wachten staat. Met de huidige DNA-
analysetechnieken kunnen genafwijkingen 
worden vastgesteld en bij een abnormaal 
lange trinucleotide herhaling (CAG) op 
chromosoom 4p16.3 staat de prognose 
van deze erfelijk dominant doorgegeven 

afwijking min of meer vast. Je weet dat je 
de symptomen zult krijgen, dat het (bij de 
huidige stand van de geneeskunde) onge-
neeslijk is en de ziekte binnen een aantal 
jaren een dodelijke afloop kent.

Het personage “Thirteen” in mijn favoriete 
televisieserie “House” bezat deze afwijking 
en gaf op een indringende wijze inzicht in 
de persoonlijke tweestrijd tussen het niet 
willen en het wel willen weten van je lots-
bestemming. Ook in Zieuwent komt deze 
genetische afwijking in bepaalde families 
voor. Ik heb het over de “Ziekte van Hun-
tington”. Op 24 september a.s. vindt er in 
het parochiehuis een benefietavond plaats 
met optredens van de “Rolling Stones Tri-
bute Band” en “DJ Kools”. De volledige op-
brengst (inclusief drank !) van deze avond 
komt ten goede aan het onderzoek om een 
medicijn tegen deze “Ziekte van Hunting-
ton” te ontwikkelen. Heftig, maar vier het 
leven om leven mogelijk te maken.

Huub Wopereis

TOEKOMST



Het doorgeven van een schrijverspen is 
een beproefd middel om mensen uit te 
nodigen zich over een bepaald onderwerp 
te uiten. Het was één van de ideeën die 
ons dit voorjaar werd aangedragen door 
2 gastredacteuren. Een eenvoudig, maar 
ook succesvol middel om mensen aan het 
woord te krijgen. En dat is ons uitgangs-
punt. Mensen voorstellen aan andere 
mensen over hun beleving van sport en 
cultuur in Zieuwent. We zijn altijd al een 
open podium geweest voor iedereen die 
iets wilde melden over zichzelf of zijn/haar 
vereniging of organisatie. De ervaring leert 
dat dit tot wisselend succes heeft geleid. 
De één maakt hier wel eens gebruik van, 
een ander veel minder of niet.
 
Wij denken dat we de drempel iets kun-
nen verlagen door mensen uit te nodigen 
antwoord te geven op een vraag van een 
voorganger en tevens een vraagstuk voor 
te leggen aan een opvolger. De schrijver-
smiddelen zitten in een schrijverskist dat 
doorgegeven kan worden. In de kist zitten 
pen en papier, maar daarnaast ook mail-
adres en usb-stick voor het doorsturen van 
het geschrevene naar de redactie via di-
gitale middelen, zodat iedereen op zijn of 
haar favoriete manier kan schrijven.

Het zou mooi zijn dat er een ketting van 
schrijfsels aan elkaar wordt geregen. Het 
liefst met iets van een cliffhanger, waarbij 
de vraag voor de volgende schrijver wel 
duidelijk wordt, maar nog niet de schrijver 

zelf. Ik ga proberen hier een aftrap te ge-
ven.

We hebben in het verleden een vereniging/
organisatie in de Piot gehad waar ieder-
een wel een mening over heeft. Prominent 
een plaats in de samenleving innemend, 
waarbij door een groep mensen met veel 
energie wordt gewerkt om de boel zo goed 
mogelijk te organiseren, ook al vallen de 
bezoekersaantallen volgens mij wat tegen. 
Mijn vraag aan de eerste ontvanger van de 
schrijverskist is dan ook; 

Hoe beleefde en beleeft hij/zij de rol van de 
vereniging/organisatie in Zieuwent en hoe 
ziet hij/zij de toekomst?

Mocht u nu de volgende zijn die bena-
derd wordt door iemand in het bezit van 
schrijverskist, laat de kans niet onbenut en 
schrijf. U heeft de volledige vrijheid om tot 
een antwoord op de gestelde vraag te ko-
men. Wees niet bang voor deadlines, want 
het hoeft niet persé voor het eerstvolgende 
nummer klaar. Als u vast komt te zitten, 
schroom dan niet één van de redactiele-
den te benaderen. We staan klaar om u te 
helpen waar het kan.

De schrijverskist; een instrument voor én 
door de lezers van de Piot. Dat is onze 
wens.

De redactie.

GEEF DE KIST DOOR...



Om iets voor negen fiets ik thuis weg richting de Des-hut aan de Waareise. Johnny en ik zijn 
vandaag uitgenodigd om een morgen mee te helpen met het onderhoud van de kerkepaden. Bij 
de Deshut staat de deur al open. De geur van verse koffie, gezet door Rob Lammas, komt me 
door de deuropening tegemoet. Johnny komt ongeveer gelijk aan en samen stappen we naar 
binnen. Naast Rob is er nog niemand, mooi even tijd om rond te kijken. Zelf ben ik nog nooit in 
de Des-hut geweest en verbaas me over de grootte ervan. Er zijn zo’n 50 zitplaatsen. De hut is 
het oude clubhuis van de voormalige touwtrekvereniging in Zieuwent, genaamd D.E.S. Waar de 
afkorting ook al weer voor stond? Geen idee. Door Eendracht Sterker?? Zoiets.
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Als de koffie klaar is komt ook de rest van de 
ploeg. Er zijn 9 onderhoudsploegen waarvan 
er 3 op de zaterdagmorgen acteren. In totaal 
bestaat de club vrijwilligers uit ongeveer 60 
personen. De 6 door de weekse ploegen 
worden veelal bemand door 60-plussers, 
verantwoordelijk voor het Rollaspad, School-
pad, Hazenpad, Otterspad, Binn’nkamp en 
de Korte Voare. Een aantal vrijwilligers zijn 
zelfs heel erg 60+, te weten Teun van de 
Otter en Anton Kolkman (Bartels), beide 
88! Kerkepad vrijwilligers blijken de club uit-
sluitend door overlijden te verlaten. Op de 
vraag of er ook dames bij de vrijwilligers zijn, 
antwoordt Joost ontkennend. Ja, Ria Krab-
benborg zit in het bestuur, maar aktief op de 
paden nog niet. Volgend jaar gaat dit veran-
deren, volgens Joost. Er hebben zich 2 da-
mes aangemeld om te komen helpen.

De zaterdagploegen worden bemand door 
40-plussers en zij zijn verantwoordelijk voor 
het Hemmele pad en het zwaardere onder-
houd aan bomen en poelen. Deze week is 
zaterdag ploeg 2 aan de beurt. Aan tafel 
wordt door “meewerkend voorman” Joost 
Rouwhorst bekend gemaakt wat we vandaag 
gaan doen. Er moet gras gemaaid worden 
op het Hemmelepad, het poeltje bij “Neeltje” 
gaan we uitmaaien en daarna pakken we de 
poel bij “Gais” er ook nog bij. Er zijn in totaal 
6 poelen die elk jaar rond augustus onder-
houden moeten worden. Als de koffie op is, 
rond half 10, gaan we aan de slag.

De groep van vrijwilligers bestaat vandaag 
uit Rob Hulshof (Lammas), Joost Rouwhorst, 
Edmond Wopereis (Bom Bartels), Henry te 
Molder (kromm’n Boom), Steve Holkenborg, 
Guus Rouwhorst, Frank Hummelink (Stie-
neman), Eddy klein Holkenborg (Hospels) 
en Raymond klein Goldewijk (van de Prins). 
Het gereedschap wordt ingeladen en terwijl 

Rob en Joost met het gereedschap richting 
“Neeltje” aan de Schoppenweg rijden, door 
Steve aangeduid als de C&A van Zieuwent, 
stappen wij op de fiets. De andere ploeg 
(Frank en Guus) gaan op het Hemmele pad 
het gras maaien.

Aangekomen bij Neeltje, aan de Schoppen-

weg, wordt direct begonnen. Rob Lammas 
neemt de zeismaaimachine ter hand en 
maait de grote vlakken. De schuine kanten 
worden bewerkt met de bosmaaier door Ed-
mond en Eddy. De rest harkt alles bij elkaar 
en Steve voorziet, leunend op zijn hark, het 
geheel van live commentaar dat vele lach-
salvo’s tot gevolg heeft. Omdat alle vrijge-
komen materiaal altijd afgevoerd wordt, 
zodat de grond zo schraal mogelijk blijft, is 
het even wachten op de “Prins op het rode 
paard”. Raymond Prins en zijn Cormick blij-
ken een niet van elkaar af te scheiden duo. 
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Henry Krommen Boom klimt in de aanhanger 
en terwijl Raymond alles goed in de gaten 
houdt wordt het afval ingeladen. Henry ver-
deelt het zodat de wagen maximaal gevuld 
wordt. Dit wordt tijdelijk ergens opgeslagen 
en één maal per jaar afgevoerd.

Rondom de poel is het inmiddels mooi kaal 
geworden. Middenin staat nog riet, maar 
dat wordt later weggehaald door Hobelman, 
een professioneel bedrijf dat met een bootje 
werkt. Zij moeten hiervoor uiteraard betaald 
worden en dat levert de vraag op waar de 
Stichting Kerkepaden haar inkomsten van-

daan haalt. Joost antwoordt dat ze voor de 
inkomsten afhankelijk zijn van allerlei sub-
sidies, waarbij die van de gemeente Oost 
Gelre de grootste is. Verder ontvangen ze 
een jaarlijkse contributie van bijna 90% van 
de Zieuwentse bevolking en krijgen ze bij-
drages van Staatsbosbeheer en de van de 
Lugt stichting voor het beheer van poelen en 
paden van beide.

We zijn klaar bij Neeltje en vertrekken naar 
de poel aan de Oude Ruurloseweg. In vak-
jargon wordt dit de poel van Gais genoemd. 
De heren “maaiers’’ die bij poel Neeltje al eer-
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der klaar waren zijn alvast begonnen. Daar 
aangekomen moet er eerst koffiegedronken 
worden bij Gerard klein Holkenborg (Gais). 
Nu komen de sterke verhalen pas echt los, 
van oude grappen van Raymond van de 
Prins tot de bosmaaier van Gerard klein Gol-
dewijk (Tillas) die bij hem zoveel irritatie ver-
oorzaakte dat hij hem om een boom krom 
heeft geslagen. Er wordt veel gelachen en 
als de koffie op is gaan we weer aan de slag. 
Dit blijkt een makkie vergeleken met de poel 
bij Neeltje. Om 12 uur is alles klaar en keert 
iedereen huiswaarts.

Het was echt een gezellige morgen, waarbij 
toch nuttig werk is verricht. Want aanleggen 
van een kerkepad is één, onderhoud is min-
stens zo belangrijk. Want wat er zonder on-
derhoud gebeurt zie je aan het Flapspad dat 
naar Halle Heide leidt. Slechts 2 jaar oud, 
maar er is nog slechts een paadje van 30 
cm breed zichtbaar. Bovendien, met “nen 
mooien trop” een enkele zaterdagmorgen 
per maand bezig zijn. Je zou je haast aan-
melden….

Johnny en Stefan
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Voor deze PIOT-profielschets zijn de vragen voorgelegd aan André Papen, 67 jaar en woont 
samen met zijn vrouw Lidwien aan De Haare. Ze hebben samen 2 zonen; Tim en Roy. 
André is gepensioneerd maar zit zeker niet hele dagen stil. Hij is secretaris/penningmeester 
van de Schietvereniging,  penningmeester Oudheidkundige vereniging en molenaar op de 
Venemansmolen te Winterswijk. Tevens dieselmachinist in de, bij de molen behorende, 
dieselmaalderij. Olieslager (oliemolenaar) op de rosoliemolen in het Museum Erve Kots te 
Lievelde en ook gids in dit museum. André is al 50 jaar lid van de vakbond, 40 jaar geluidsman bij 
de Playbackshow van ’t Gilde en 40 jaar geluid en licht voor de Harmonie en de Toneelvereniging 
(waar hij nu mee stopt). Ook is hij al 30 jaar lid van de Notenkrakers. Hieronder komen de 
antwoorden op de reeds gedeeltelijk vernieuwde vragen van een boeiende Profielschets. 

PROFIELSCHETS



8

Meest favoriete sport:
Luchtgeweer schieten, al zien sommige 
mensen dit niet als sport.

Minst favoriete sport:
Boksen, totaal onzinnig.

Mooiste sportherinnering:
Het behalen van het brevet 
parachutespringen.

Favoriete sportman/vrouw:
Momenteel eigenlijk geen. Vroeger de 
motorcoureur Giacomo Agostini op zijn MV 
Agusta.

Lekkerste eten:
Bonensoep, erwtensoep en de nasi van 
Lidwien (mijn vrouw).

Beste boek/schrijver:
Het vergeten dorp van Theodor Kröge. 

Mooiste film:
De kanonnen van Navarone. De eerste film 
die ik ooit in de bioscoop heb gezien. Ik 
was toen een jaar of 11, er was nog geen 
TV. Het grote beeld, het machtige geluid en 
natuurlijk de inhoud van de film hebben toen 
een overweldigende indruk op mij gemaakt.

Beste Nederlandstalige lied:
Ik kan geen keus maken tussen ‘Het dorp’ 
van Wim Sonneveld en ‘Het spel kaarten’ 
van Gerard de Vries.

Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Dat zou ik niet weten. Een cadeau krijgen 
wil zeggen dat iemand jou waardeert. Dat is 
nog waardevoller dan het cadeau zelf.

Grootste miskoop:
Enkele weken geleden kocht ik een klein 
handig stoomapparaatje om de velgen van 
de auto mee te reinigen. Na één keer vullen 
was het ding al kapot.

Omscholen tot:
Smid. Bij het smeden kun je alle energie en 
ergernissen kwijt.

Tent opzetten in:
Ik ben 15 jaar leider van ’t Gilde geweest. 
Er is geen betere plaats om een tent op te 
zetten dan op het kamp van ’t Gilde. 

Hekel aan mensen die:
Van alles beloven en maar weinig doen. Ook 
van mensen die nooit op een vergadering 
komen en achteraf het grootste commentaar 
hebben.

Uit bed te halen voor:
Nergens voor, of nou ja, bij brand.

15. Welke droom is wederkerend:
Ik droom zelden. Als ik wakker word weet ik 
niet meer waarover ik heb gedroomd.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Gek genoeg in militaire dienst; de eerste 
keer toen tijdens een schietoefening met 
een AMX tank de laadgoot in brand vloog 
met aan beide zijden een trommel met 6 
scherpe granaten van 28 kilo.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
In alle spiegels zie ik dezelfde poster van 
een grijze kop met baard.

Als je een uur vrije tijd hebt, wat doe je 
dan:
Dan kijk ik naar Discovery of naar National 
Geographic.
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Wie zou je nog willen ontmoeten:
Leonardo Da Vinci. Maar dat gaat helaas 
niet meer.

Wiens Zieuwents huis zou je van binnen 
willen zien en waarom: 
Ik heb weinig met huizen en de inrichting 
ervan. Garages of werkplaatsen 
interesseren me meer.

Met welke vrijwilliger zou je nog een dag 
mee willen lopen:
De vrijwilligers van het onderhoud van de 
machines van de kerkepaden.

Wat zou je geen 2e keer doen:
De avondvierdaagse lopen. In Amersfoort 
één keer verplicht moeten lopen tijdens 
militaire dienstplicht. Nooit weer.

Wat staat er bovenaan jouw bucketlist: #
• Met een Leopard tank rijden.
• Een smid cursus volgen.
• Naar Twents Techniekmuseum Heim en 
naar het LWL Freilichtmuseum Hagen in 
Duitsland gaan.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Sociaal, vriendelijk, behulpzaam, eigenwijs 
en ‘kan moeilijk nee zeggen’.

#  Lijst met dingen die iemand in ieder geval 
nog wil doen voordat hij doodgaat..

Bob.
Johnny.
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 2 sep. 20.00 uur Vrouwencafé : Het Witte Paard.
Za. 3 sep. ………. Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Jeugdmiddag.
Zo. 4 sep. 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival.
Zo. 4 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – Leones 1 (speelronde 1)
Ma. 5 sep. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 11 sep. 14.00 uur Concordia Wehl 1 – RKZVC 1 (speelronde 2)

Zo. 18 sep. 14.00 uur Spero 1 – RKZVC 1 (speelronde 3)

17 en 18 september Volleybalvereniging TOHP houdt weer haar 
2-jaarlijkse rommelmarkt.

19 t/m 25 september Tennistoernooi Zieuwent Open.
Wo. 21 sep. 20.00 uur PIOT Kopie inleveren

Vr. 23 sep. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhook” : kruisjas-
sen bij Het Witte Paard.

Za. 24 sep. 20.30 uur
Optreden Rolling Stones Tribute Band en DJ 
Kools in het Parochiehuis. Opbrengst t.b.v.  
Huntington.

Zo. 25 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – Vorden 1 (speelronde 4)
Zo. 2 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – WAVV 1 (speelronde 5)
Ma. 3 okt. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.
Vr. 14 okt. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhook” : kruisjas-

sen bij Het Witte Paard.
Do. 20 okt. ………. Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Dropping
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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Een Hippe Kip, hartstikke leuk, gaan we 
doen! Ik hoor het mezelf nog zeggen.

Onder het motto: ‘Lekker weg in eigen 
land’, dit jaar geen Ibiza of Frankrijk, maar 
gewoon Nederland. Dat is goed voor de 
economie, je verbruikt niet zoveel brand-
stof, je spreekt de taal, je kunt nog even 
naar huis als je iets bent vergeten. Einde-
loos veel voordelen. Met een klein kind en 
een tweede op komst (en de hormonale 
hectiek die daar mee gepaard kan gaan 
in het achterhoofd) is het echt fijn om niet 
eindeloos lang te hoeven zitten verdam-
pen in een bloedhete auto tijdens een 
zwarte zaterdag op de Franse snelwegen.

Kamperen, dat is leuk! Dat vinden blijkbaar 
meer mensen, want er is niet veel meer 
vrij. Na er een paar te hebben geprobeerd, 
is er nog een camping die precies één 
plekje vrij heeft (hoe zou dat toch komen). 
Maar het wordt nog mooier. We hoeven al-
leen maar een slaapzak mee te nemen. Er 
staat al een caravan, die leuk voor ons is 
ingericht. Een Hippe Kip!

Ik zit positief in de wedstrijd. Niet altijd cy-
nisch doen, er is mooi weer voorspeld, ge-
zellig met z’n drieën (vieren). Wat wil een 
mens nog meer?
Om echt een beetje het ouderwetse cam-
pinggevoel te krijgen hebben we thuis vast 

De column
HIPPE KIP
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soep in zakken gekocht. We blijven dan 
wel in Nederland, maar je kunt maar wat 
bij je hebben. Ook gaan er pindakaas en 
zelfs Engelse drop mee. Om de voorpret 
compleet te maken smeren we witte bol-
letjes voor onderweg. Natuurlijk is de Côte 
d’Azur verder, maar Drenthe ligt ook niet 
naast de deur.

Op de camping aangekomen blijkt de Zuid-
larense definitie van hip niet helemaal te 
matchen met die van mezelf. Bloemetjes-
gordijnen van de IKEA en meubelplaat met 
eikenprint bekleden de binnenkant van de 
drie kubieke meter die deze vakantie ons 
onderkomen vormen.

Tijdens een korte inspectie, waarbij ik 5 
keer mijn hoofd stoot, blijkt dat het bed 
korter is dan de gemiddelde bedstee. Alles 
in onze Kip plakt. Tot overmaat van ramp 
ziet mijn vriendin een muis in de voortent 
en blijkt het ingebouwde koelkastje niet al-
leen verschrikkelijk te meuren, maar (erger 
nog) ook nooit genoeg capaciteit te heb-
ben om ook maar 1 blikje koud te krijgen. 

Laat staan zes. Het gaat nu wel heel erg 
van het weer afhangen.

De kleine man vindt het allemaal prachtig 
en rent de hele dag naakt over de cam-
ping. Uiteraard is hij niet te beroerd om ook 
een duit in het zakje te doen en piest op 
een onbewaakt moment het hele caravan-
bed onder. Ook gaat hij voortdurend buurt 
maken bij de bejaarden naast ons (wij 
komen hier al 30 jaar). Als papa hem dan 
gaat halen, zit hij meteen aan een gezellig 
praatje vast. Twee is nee. Irritante uitdruk-
king, maar het blijkt erg waar. Ga jij met 
papa mee? Nee. Ga jij niet met papa mee? 
Nee. Wordt papa doodmoe van jou? Nee.

Om half tien ’s avonds zit ik uitgeput in 
onze plakkerige voortent. Eindelijk slaapt 
hij. Voor de vorm begin ik maar aan een 
lauw sixpackje. Ik denk dat ik gesloopt 
thuis kom. Ik moet het vanavond ook maar 
niet te laat maken, morgen is er bingo…

Johan Stortelder

De column
HIPPE KIP


