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HERFSTWEER 
IN PLAATS VAN 
ZON!
Een regendruppel verpest voor de 5e 
keer mijn blaadje met tekst. Het water 
loopt van mijn hoofd af maar we zijn bo-
ven gekomen!  Samen met Melynn zit ik 
op het moment van schrijven pakweg 
800 meter hoogte in Alesund, Noorwe-
gen. Om bij het uitzichtpunt te komen 
waarvan we over de hele kustplaats 
heen konden kijken moesten we steile 
stukken looppad afgewisseld met trap-
treden bedwingen.

In de aanloop naar deze vakantie heb ik 
vaak gefronste blikken gehad, wat moet 
jij in Noorwegen? Geen zin meer in een 
zonvakantie besloten we een half jaar 
terug om een mini rondreis door Noor-
wegen te maken. Woeste Fjorden in 
plaats van zandstranden maar ook voor 
Nederlandse begrippen herfstweer in 
plaats van 30 graden en een zonnetje.

En daar zitten we dan, de regendrup-
pels vallen als parels van onze hoofden. 
Een blik naar mijn schoenen en jas leert 
me dat we ons de volgende klim/wan-
deltocht iets beter voor moeten berei-
den. Gewapend met versleten All-stars 
schoenen en een mooie zomerjas een 
berg beklimmen is achteraf niet een heel 
geweldig idee. Mijn gympen doorweekt, 
de spijkerbroek 3x zo zwaar en mijn zo-
merjas als een natte handdoek om me 
heen. Het Noorse weer leek prima onder 
aan de berg maar halverwege, waar de 
rotsen beginnen en de beschutting van 
bomen eindigt, ruilde het zonnetje haar 
plaats in voor een fikse bui en harde 
wind. Te eigenwijs om ons te laten ken-

1



3

nen besloten om door te klimmen, deze 
keuze is de laatste 400 meter veelvuldig 
in twijfel getrokken maar eenmaal boven 
leverde het een voldaan gevoel op.

Met een paar andere klimmers, aan de 
vele bankjes te zien is het hier normaal 
druk, staan we te kijken naar… niks. Het 
uitzicht dat we dachten te gaan zien 
is ronduit bedroevend door het dicht 
getrokken wolkendek en van de stad 
Alesund is niets, maar dan ook helemaal 
niets te zien. Echter zien we wel de rand 
van het wolkendek verder op en dat be-
looft beterschap. Even wachten dus.

Gelukkig is er een soort van “Toeristen-
kom-maar-hier-en-betaal-veels-te-veel-
voor-je-kopje-koffietentje”. Beetje op-
warmen, samen met andere doorweekte 
toeristen. Enkele van hen zijn tot in de 
puntjes voorbereid en kijken ons dan 

ook een beetje vragend aan. Gelukkig is 
er ook nog één ander stel op gympen en 
in een spiekerbokse dat het “wat-bunt-
wej-knuppels-gehalte” nog een beetje 
goedmaakt.

Terwijl ik dit stuk schrijf trekt het wol-
kendek langzaam weg en het zonnetje 
(ja echt ‘tje’) laat al iets van het uitzicht 
zien. We besluiten op te stappen om op 
het uitzichtpunt zelf  te kijken en natuur-
lijk wat foto’s te maken voor het thuis-
front. 

Dit maakt dan ook dat dit het einde is 
van dit redactiewoord. Over een week 
kan ik je vertellen of Noorwegen de 
moeite waard was of dat het volgend 
jaar toch weer een zonvakantie wordt.

Groet’n uut Noorwegen!
Stefan Beerten 

Niet meteen het meest swingende oord 
dat je je kan voorstellen, Cochem aan de 
Moezel. De plaats in de Eifel is meer een 
ontmoetingsplaats voor ouderen die graag 
een boottochtje maken over de Moezel 
en voor de sportieve mens die houdt van 
wandelen en fietsen. Niet meteen de om-
geving voor de Thrillseeking jongere, want 
dat waren we toen we voor het eerst met 
een groep vrienden naar Cochem togen. 
Wat ons toen bezielde weten we niet meer 
precies, maar we waren in ieder geval op 
zoek naar een omgeving waar het met de 
motor fijn en sportief toeren is, zonder dat 
er achter iedere boom een agent staat 
met een laser-apparaat. En de Eifel is zo’n 
gebied. Het oude gebergte is uitermate 
geschikt voor motoren omdat geen en-
kele weg recht ligt. Vooral voor de kleine 
weggetjes geldt dat. Ze kronkelen door de 
heuvel- en bergachtige omgeving en een 
blik op de kaart doet bij de echte motor-
rijder het water in de mond lopen.

Nu moet ik iets ongeloofwaardigs uitleg-
gen en ik snap dat het mogelijk wat ‘ge-
zocht’ klinkt. Want ik ga beweren dat het 
rijden in de Eifel veiliger is dan in onze 
omgeving. Als je met de motor tussen Bel-
trum en Groenlo rijdt, een weg dat als één 
van de mooiste van de achterhoek geldt, 
voel je direct hoe veel van de wegen hier 
lopen. De bochten lopen goed, voorspel-
baar en in komvorm, waardoor een hoge 
snelheid al gauw mogelijk is. Bijkans vlieg 
je dan ook met diezelfde hoge snelheid 
uit de bocht, mocht er iets verschrikkelijk 
misgaan.

In Cochem is de fijnste weg vlak bij ons 
Hotel naar boven en dan richting Nürn-
burg. Een weg met dezelfde uitstraling 
als die tussen Beltrum-Groenlo, maar dan 
één waarbij de snelheid vele malen lager 
is, maar de beleving vele malen intensie-
ver. Natuurlijk blijft motorrijden gebaseerd 
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op vrijheid, waarbij veiligheid niet op de 
eerste plaats komt en is iedere motorrijder 
zich bewust van de kwetsbare positie op 
zijn machine. Maar toch heb ik altijd het 
gevoel dat als me iets overkomt in de Ei-
fel, de gevolgen minder ernstig zullen zijn 
dan als me soortgelijks in Nederland zou 
overkomen.

Nou ja, of het nu helemaal klopt of niet, feit 
is dat we al zo’n 25 jaar met onze motoren 
in Cochem komen voor één overnachting 
en dat nog steeds schadevrij. Begonnen 
we 25 jaar geleden met een groep van 
zo’n man of twaalf, door het krijgen van 
kinderen en het beëindigen van de hobby, 
bleven we op het dieptepunt met ons drie-
en over. Dit was een jaar of 8 geleden. Nu 
klink ik stoerder over mezelf dan ik ben, 
want hoewel ik jaarlijks de reis naar Co-
chem meemaakte, jarenlang was het ook 
mijn enige motortocht van het hele jaar. 
Wat heb ik veel last gehad van mijn polsen 
en mijn kont, omdat ze niet gewend waren 
aan de motor en in 2 dagen ineens 700 ki-
lometer moesten volhouden. Vaak werd ik 
intens gelukkig van het plaatsnaambordje 
van Cochem of de volgende dag van Zieu-
went, blij dat de martelgang erop zat.

Inmiddels groeit de groep Cochemgan-
gers weer aan. Er zijn herintreders, jon-
gens die na jaren afwezigheid de draad 
weer hebben opgepakt. Ook zijn ze er die 
nooit mee gingen, maar wel altijd motor 
hebben gereden en nu besloten hebben 
het exotische Cochem op onze manier te 
beleven. Voor mij is er ook iets veranderd. 
Mijn Yamaha van 1988, die ik al die 25 jaar 
in mijn bezit heb, heeft plaats moeten ma-
ken voor een Aprilia van 2003. Wat een 
technische vooruitgang. Voor mijn gevoel 
heb ik eindelijk een motor die niet lijdt aan 
overgewicht en bovendien ook fatsoenlijk 
remt als ik hier met mijn rechterhand om 
vraag. Afgelopen weken heb ik al meer in 
de achterhoek gereden met mijn Aprilia, 
dan de laatste 5 jaar met de Yamaha bij 
elkaar. 

Kortom ik ben helemaal klaar voor Co-
chem 2017.

De reis verloopt eigenlijk elk jaar hetzelf-
de. We rijden naar de rand van de Eifel, 
bijna altijd naar Altenahr, alwaar we een 
‘Strammer Max’ naar binnen werken. We 
cirkelen door de Eifel naar Cochem, waar 
een klein zwembadje in ons hotel op ons 
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wacht. ’s Avonds een paar biertjes en een 
goed gesprek en de volgende morgen cir-
kelen we na het ontbijt terug naar de rand 
van de Eifel. Dan via de autobahn de laat-
ste 230 kilometer naar huis voor een co-
laatje bij Inge. Gaat 2017 anders zijn? Laat 
mij u meenemen langs onze belevenissen.

Op vrijdagmorgen 11 augustus ziet het 
weer er voor de komende 2 dagen niet 
echt zonnig uit. Vooral in de Eifel wordt 
het koud (13 C0) en zeker ook klam, zo 
niet kletsnat. Om 09.00u verzamelen we 
ons bij onze paardenvriend. Hij heeft 3 
paarden/pony’s, maar geen motor meer. 
Gelukkig heeft zijn schoonvader een 
sportieve machine en deze is 2 dagen 
per jaar voor hem beschikbaar. Omdat er 
wat nieuwe motoren op het erf zijn komen 
staan door onze komst, worden de nieuwe 
bolides goed bekeken, bewonderd en ui-
teraard van cynische opmerkingen over 
de rijstijlen van elkaar voorzien.

Na een bak koffie gaan we op weg. Paul 
rijdt voorop. Dat doet hij altijd en tot vol-
ledige tevredenheid van eenieder. We zijn 
met 5 sportieve motoren waarbij je sterk 
naar voren zit geleund. Dit is een flinke 
aanslag op de polsen, vooral als de snel-

heid aan de lage kant blijft. De rijwind tilt 
je normaliter op, maar dan wel boven de 
100km/h. Er zijn ook 2 zogenaamde ‘na-
ked bikes’. Deze hebben een hoger stuur 
en het ‘naakte’ zit ‘m in de afwezigheid 
van een kuip.  Dat betekent dat ze veel 
meer rechtop zitten en de problematiek 
van de polsen bijna niet kennen. Zij heb-
ben echter bij te lang een hoge snelheid 
de kop te veel in de wind en dat is op het 
laatst bijna niet vol te houden met je nek-
spieren. Je voelt ‘m al aankomen, bij onze 
tocht naar de rand van de Eifel zijn er te-
gengestelde belangen. De één zit liever op 
de autobaan i.v.m. zijn polsen, de ander 
liever op de provinciale weg voor de nek-
spieren. Paul kiest voor een gulden mid-
denweg en met een bescheiden snelheid 
van 130km/h rijden we over de autobaan. 
Na 170 km zijn we bij Tankstelle Ville, onze 
eerste stop. Niet alleen de motoren heb-
ben nieuwe brandstof nodig, ook de be-
rijders. Schijnbaar is 170km aan één stuk 
te lang op een motor, want het gekreun 
en gesteun bij het afstappen is duidelijk 
hoorbaar. Altijd goed opletten welke ben-
zine getankt moet worden, de keuze is (te) 
ruim. Er zijn meer motorrijders bij de ben-
zinepomp en velen hebben een regenpak 
aan. 
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Die van ons hebben we in de tassen en we 
besluiten ze daar te laten. Als het nodig is 
stoppen we wel onder een viaduct. 

We hebben geluk want ondanks de enor-
me dreiging van regen blijft een bui op 
onze helmen bespaard. Door het regen-
achtige weer is de weg wel behoorlijk 
nat. En ook als het is aangedroogd, kan 
het met name onder de bomen nog verra-
derlijk glad zijn. Dit vraagt de nodige con-
centratie en energie en is eigenlijk niet zo 
heel prettig. Als we voor een verlate lunch 
stoppen, heb ik eigenlijk nog geen gewel-
dige bocht, waarbij me het hart sneller 
doet kloppen, gemaakt. Ook na de lunch 
wordt het niet veel beter en enigszins te-
leurgesteld komen we in de buurt van Co-
chem. De door mij al gememoreerde weg 
ligt er prachtig bij en we zoeven de berg 
af naar beneden, genietend van het droge 
wegdek. Als we in Cochem bij de rotonde 
uitkomen besluiten we met 4 van ons nog 
een keer op en neer te gaan. Dus in een 

sportieve sprint gaat het weer naar boven. 
We hebben de weg bijna voor ons zelf. Ik 
kan dit best nog een aantal keren doen, 
maar de regen wordt opnieuw de spelbre-
ker. Bij de 2e keer naar beneden hebben 
we het vizier al weer nat en we breien een 
eind aan de dag.

Parkeren met een motor is in Cochem ook 
altijd een dingetje. We willen het ding in de 
buurt van het hotel, maar hebben daarbij 
al regelmatig een bon gekregen. Nu be-
sluiten we eens goed mee te denken met 
de bezwaren die parkeerwachters kunnen 
hebben en stallen onze motoren zodanig 
dat niemand er een probleem van kan ma-
ken. Tassen mee, slot erop, alarm aan en 
op naar het zwembad. Tenminste zo gaat 
dat doorgaans. Zo niet dit jaar. Het is zo 
koud en klam geweest dat van behoefte 
aan afkoeling totaal geen sprake is. Meer 
behoefte is er aan een warme douche, 
droge kleding en dan een lekker biertje op 
het terras. Het weer laat dit nog net toe.

We zijn vroeger dan normaal en besluiten 
om na het eten nog even te kijken bij een 
wijnfeest een dorp verderop. We zijn al-
lemaal niet zo van de wijn, maar na een 
paar flessen Riesling komt de stemming 
er toch in en wordt een suf feestje op een 
suf marktplein toch nog heel gezellig. Niet 
te gezellig, want morgen moeten we weer 
fit op de motor. Om 01.30u zoeken we 
onze bedden op. We vallen in slaap met 
de hoop dat het weer zaterdag beter zal 
zijn. Dit is echter ijdele hoop.

Bij het ontbijt miezert het en als we om 
11.00u vertrekken is het niet beter. Uiter-
aard moeten we eerst de parkeerbon van 
de kuip trekken. Je hoort het goed, natuur-
lijk hebben we toch nog weer een bon te 
pakken, 25 euro voor een plek waar nie-
mand last heeft van de machines. Tanden-
knarsend trekken we de bergen rond de 
Moezel in, maar dit is tegen beter weten in. 
De wegen zijn spiegelglad en bochten wor-
den onze vijanden. Ik rij zo langzaam door 
de bochten dat het risico van uit de bocht 
vliegen is verworden tot opletten om niet 
om te vallen. Dan maar rechtstreeks voor 
ons jaarlijkse bezoekje naar Nürnburg, 
kijken of er op het circuit of op de ‘Nord-
Schleife’ wat te doen is. Voor het eerst in 
25 jaar rijd ik op de autobahn door de Eifel.

Na de koffie klaart het toch iets op en de 
wegen zijn vanaf Nürnburg ook beter. Op 
een paar wegen komen we nog behoorlijk 
aan onze trekken, maar met het klamme 
pak en de koude rijwind is genieten niet ge-
makkelijk. Een aantal heeft in Nürnburg het 
regenpak aangedaan, niet voor de regen 
maar voor de kou. Nee, we komen niet echt 
in schwung en verlaten uiteindelijk sportief 
ontevreden de Eifel. Volgend jaar beter.

Op de terugweg is het op de autobahn ook 
best leuk om de motor even helemaal met 

open kraan te rijden. Met machines met 
een top ver boven 200 is dat best aardig. 
Maar op deze zaterdag, die duidelijk een 
zwarte vakantiezaterdag is op de snelwe-
gen, zit ook dit er niet in.

Rond Bocholt zijn de wegen kurkdroog en 
we genieten van de omweg door Spork. 
Uiteraard maken  we ons op voor de fi-
nale in het Koekenveld, want we moeten 
natuurlijk wel even met een hoeraatje over 
de Zieuwentseweg. Maar bij de stoplich-
ten bij Lievelde zien we het al. Het heeft 
ook hier zojuist geregend en de wegen 
zijn kletsnat, dus ook dat zit er niet in.

Dit meest rustige Cochemjaar ooit sluiten 
we af bij Inge. Ik weet niet of zij iets van 
onze teleurstelling heeft gemerkt, maar 
dit was sportief gezien het slechtste Co-
chemjaar ooit. Qua gezelligheid echter 
staat het in de top van afgelopen jaren. 
Voor volgend jaar staat het al weer vast. 
Laatste vrijdag van de bouwvak, op naar 
Cochem.

Mark

AAN DE MOEZEL
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GEEF DE KIST DOOR ....     
     PITTORESK DORP
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Het is hier héérlijk; het fraai glooiende 
landschap, het zonlicht dat lekker, maar 
toch ook een beetje vilein, via de voorruit 
van de auto in je ogen prikt, de rust en de 
ruimte. Ze  zorgen ervoor dat je ‘als-van-
zelf’ letterlijk en figuurlijk een beetje gas 
terugneemt. Kleine, pittoreske dorpjes 
karakteriseren de omgeving en bevesti-
gen het romantische beeld dat je hebt van 
het achterland van Frankrijk. We rijden in 
een kalm tempo met onze meiden op de 
achterbank naar een kleine camping in 
Bretagne.

Zomervakantie! Héérlijk! Even alles ‘los’ 
laten en genieten van een mooie omge-
ving, maar vooral heel erg van elkaar. Wat 
heeft een mens nog meer nodig? …

Ergens voor de vakantie kreeg ik van An-
gela Krabbenborg de Schrijverskist van de 
PIOT overhandigd. Uiteraard vereerd met 
de vraag of ik de volgende in de rij wilde 
zijn om een stuk voor de Piot te schrijven 
kwam toch ook meteen de tegenvraag op: 
waarom ik? Toch heb ik de uitnodiging 
geaccepteerd; niet zozeer om over mezelf 
te schrijven, maar wel om voornamelijk 
antwoord te geven op de ‘waarom ik me 
inzet voor de gemeenschap’-vraag uit de 
laatste alinea van Angela’s verhaal.

Tijdens onze vakantie in Bretagne hebben 
we, zoals dat gaat, een aantal goed ge-
conserveerde historische stadjes bezocht 
zoals je die alleen in la belle France tegen-
komt. Levendige plekken met prachtige 
authentieke panden, kasseienweggetjes  
en stadsmuren. Bruisende pareltjes  

(vooral door het toerisme) in het uitge-
strekte achterland van Frankrijk. Zelfs 
onze meiden genoten ervan (en dan met 
name van die vele, leuke ‘armbandjes-
en-andere-prullaria-winkeltjes’). Maar 
veel vaker dan een historisch stadje kom 
je in het achterland van Frankrijk de eer-
der genoemde pittoreske ‘villages’ tegen 
met een door het leven getekende, ka-
rakteristiek ogende boucher en boulan-
ger op een kleine banquette in de scha-
duw van een plataan op de oude marché. 
Pittoresk; het is een wel érg positieve 
benaming voor deze kleine dorpjes, en 
de oude slager en bakker kunnen op het 
mooie bankje onder de plataan op de 
oude markt zitten omdat hun winkeltjes 
langgeleden al gesloten zijn en ze nu ver-
der niets te doen hebben dan zitten op 
dat bankje. Op de keper beschouwd zijn 
het veelal redelijk troosteloze, uitgestor-
ven plekken, zonder jonge mensen, zon-
der veel toekomstperspectief.

Maar dat is Frankrijk! Uit recent onder-
zoek blijkt dat Frankrijk de meest nega-

tief denkende bevolking van Europa heeft 
die bovendien zeer chauvinistisch en ook 
nog eens behoorlijk nationalistisch is. 
Voorstellen vanuit o.a. de politiek worden 
cynisch ontvangen en vaak afgedaan met 
‘dat wordt toch niets’, om vervolgens te 
concluderen in de woorden van Les Pop-
pys (al sinds 1971): ‘Non, non, rien n’a 
changé’; zie je wel er is weer niets ver-
anderd! Zo zijn ‘wij Nederlanders’ niet. 
Wij staan positief in het leven, geloven 
in kansen in plaats van bedreigingen en 
in oplossingen in plaats van problemen, 
komen zélf met ideeën, maar staan ook 
open voor ideeën van nieuwkomers. 
Nieuwkomers die dan ook hartelijk wel-
kom zijn! Toch …?

Ja, durf ik te zeggen! Het sombere beeld 
van het Franse achterland met haar ne-
gatief denkende, chauvinistische en nati-
onalistische bevolking herken ik gelukkig 
niet bij ons. Ja, túúrlijk hoor je ook in Ne-
derland negatieve klanken onder de be-
volking (en soms met reden), maar júist in 
onze regio, het achterland van Nederland, 
staan de mensen in het algemeen positief 
in het leven, hebben het gemiddeld ge-
nomen niet slecht en zijn tevreden. Dat 
is natuurlijk erg fijn, maar er schuilt ook 
een gevaar in dit ‘tevreden zijn’. Net als 
in Frankrijk (waar dit echt al járen gaande 
is) zie je ook bij ons dat steden groeien 
en dorpen krimpen. Wellicht niet tegen te 
houden, en ik geloof ook niet dat we dat 
als inwoners van deze regio sterk kunnen 
beïnvloeden, maar we hebben er mee te 
dealen.

Daarom vind ik dat we álles moeten doen 
wat in ons vermogen ligt om onze om-
geving, ons dorp, onze regio leefbaar 
te houden. Dat betekent wat mij betreft 
absoluut níet dat alles bij het oude moet 
blijven. Sommige veranderingen zijn niet 

te voorkomen of zelfs welkom en zal je 
moeten accepteren of zelfs stimuleren. 
In plaats van ertegen te vechten kun je 
beter zoeken naar een mooie oplos-
sing, een goed alternatief of een nieuwe 
kans. Dat geeft positieve in plaats van 
negatieve energie en houdt die cynische 
houding en negatieve gedachte zoals de 
Fransen die hebben ontwikkeld ver van 
ons vandaan.

Al vroeg op de basisschool worden we 
uitgedaagd initiatief te tonen, zelf na te 
denken en met ideeën en oplossingen te 
komen, ieder op zijn eigen manier. Ik zie 
dat ook nu weer bij onze eigen kinderen. 
Dat is sterk verankerd in ons onderwijs-
systeem en daar moeten we ontzettend 
dankbaar voor zijn. “De beste leraar wijst 
je waar je moet kijken, maar vertelt je niet 
wat je moet zien”. Dit is misschien wel 
het grootste verschil met Frankrijk, waar 
tot op de dag van vandaag de leraar of de 
lerares zijn of haar leerling vertelt hoe het 
moet en wat je moet ‘zien’, en waag het 
niet als leerling om met een alternatieve 
oplossing, gedachte of zienswijze te ko-
men. ‘Pouah!’

Terug nu naar Zieuwent. Als ik al die cre-
ativiteit zie en al de prachtige ideeën, ini-
tiatieven en uitgewerkte projecten, dan 
word ik daar heel erg vrolijk van. Het lijkt 
voor ons allemaal al zo vanzelfsprekend, 
maar als je dan een paar vakantieweken 
in een andere omgeving vertoeft, zie je 
weer hoe bijzonder dit eigenlijk is. Van 
kerkepaden tot grootkamp, van Max-huis 
tot houtdorp, van dorpsvernieuwing tot 
sportief succes, van elektrische deelauto 
tot vertelfestival, van pop- tot klassieke 
muziek. Slechts een kleine greep uit de 
ontelbare initiatieven voor jong en oud 
die opgezet zijn door en gerealiseerd zijn 
met heel veel vrijwilligers. 
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Allemaal goeddoordachte initiatieven en 
plannen die de leefbaarheid in ons dorp 
bevorderen en het zo ontzettend fijn ma-
ken om hier te wonen. Ik zie ongekend 
veel enthousiasme en plezier, maar ook 
erg veel noeste arbeid. Soms voor, maar 
meestal achter de schermen uit het zicht 
van het grote publiek. Dat enorme verant-
woordelijkheidsgevoel van zóveel mensen 
om er samen iets van te maken, samen te 
zorgen voor deze leefbare omgeving; daar 
ben ik niet alleen onwijs trots op, daar wil 
ik ook graag mijn steentje aan bijdragen. 
Want wat de toekomst ons ook brengt, ik 
ben ervan overtuigd dat we met elkaar en 
met creatieve ideeën en oplossingen onze 
regio, ons eigen pittoreske dorp leefbaar 
kunnen houden!

Genieten van een mooie omgeving, maar 
vooral heel erg van elkaar. Wat heeft een 
mens nog meer nodig …

Ik wil de Schijverskist graag overdragen 
aan iemand die van oorsprong níet uit 
Zieuwent komt … import dus ;-). Volgens 
mij zijn juist deze ‘nieuwkomers’ ontzet-
tend belangrijk voor Zieuwent. Ja, natuur-
lijk, ze zorgen voor extra bewoners in het 
dorp die we goed kunnen gebruiken, maar 
belangrijker nog zijn de nieuwe ideeën, ver-
frissende invalshoeken en horizonverbre-
dende blikken die nieuwkomers meebren-
gen. Binnenkort is er een rechtstreekse 
wandelroute beschikbaar van Amsterdam 
naar Zieuwent (wéér zo’n prachtig initia-
tief!) zodat mensen uit de randstad makke-
lijk de weg naar Zieuwent kunnen vinden. 
Ze hoeven niet allemáál te blijven, maar als 
van die ongeveer 7 miljoen mensen uit de 
randstad per jaar niet 1%, niet 0,1%, maar 
slechts 0,00015% (!) blijft hangen … zijn er 
toch ruim 10 per jaar ;-).

De schrijver/schrijfster van de volgende 
Schrijverskist-editie heeft zijn/haar weg 
ogenschijnlijk gemakkelijk gevonden in 
Zieuwent en draagt méér dan een steentje 
bij aan de leefbaarheid van ons dorp met 
precies dat enthousiasme en die positieve 
instelling en verfrissende blik die nodig is 
om ideeën van de grond te krijgen en an-
deren te enthousiasmeren.

Ik ben benieuwd of hij/zij zich destijds 
welkom heeft gevoeld in Zieuwent en het 
gevoel heeft gehad er ‘makkelijk tussen te 
komen’. Misschien kan hij/zij ons nog wat 
tips aan de hand doen? En wat is uitein-
delijk zijn/haar motivatie geweest om als 
vrijwilliger zo actief te worden in en voor 
Zieuwent? Ik wens hem/haar heel veel 
schrijfplezier!

Barend Wassink

   

PITTORESK DORP NOIR ZIEUWENT NODIGT JE UIT
Hoog op ons verlanglijstje stond de wens 
om ons eigen concertje te geven. Natuur-
lijk is het supertof dat je als gastkoor ge-
vraagd wordt om een bijdrage te leveren 
aan wat voor gelegenheid dan ook. Dat 
hebben we de afgelopen tijd regelmatig 
en met heel veel plezier en verve gedaan.

Als een wens knaagt, dan moet je er voor 
gaan. Niet uitstellen maar afstemmen. 
Onder het motto boter bij de vis hebben 
we de afgelopen maanden gebruikt voor 
de voorbereiding van een gezellige muzi-
kale middag.

Op zondagmiddag 24 september om 
14.00 uur organiseren wij het NOIR 2.0 
borrelconcert.

NOIR Zieuwent zijn wij als koor                                                                                                                                             
2.0 staat voor de nieuwe koers                                                                                                                            
de borrel die spreekt voor zich.

Bekende en onbekende nummers komen 
voorbij. Laat u verrassen!
Locatie :  Het Witte 
Paard,    Dorpsstraat 49, Zieuwent                                                                                                                                     
Tijd  : 14.00 – 16.00 uur                                                                                                                                     
Entree : gratis

Het enige wat wij van je vragen is deze 
middag vrij te houden, je familie, vrien-
den, collega’s buren, ouders, schoonou-
ders etc. te mobiliseren en uit te nodigen 
om vooral mee te komen. Wij genieten 
van jullie aanwezigheid en vooral als wij 
stiekem enkele voetjes op de maat zien 
meetikken…..

NOIR zet de puntjes op de i en belooft 
je een gezellige, gemeudelijke, muzikale 
middag.                     

Tot snel, tot NOIR!



PROFIELSCHETS 
Sjaak Jansen is getrouwd met Sandra 
van “Jan van Kaasterdorus”, wonen 
op het ouderhuis van Sandra aan de 
Grensweg en zijn trotse ouders van 
2 dochters (Laura en Lynn). Sjaak is 
fysiotherapeut en directeur/eigenaar 
van “fysiotherapie Sjaak Jansen”, 
gevestigd in het Sourcy Center. Hoewel 
Sjaak geboren is in Winterswijk, heeft 
hij jaren lang gekeept in het eerste 
voetbalelftal van Grol (toen zij nog 
“hoog” speelden). Hij is lid van de 
Lions (Rotary) en sinds kort voorzitter 
van “Sponsorbundeling Zieuwent”.

1. Meest favoriete sport:
Voetbal en golf.

2. Minst favoriete sport:
Schaken en dammen.

3. Mooiste sportherinnering:
De kampioenschappen met Grol-1.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Iedereen die sport, doet het op zijn 
manier en is goed bezig.

5. Lekkerste eten:
We zijn goed in uit eten gaan. Voor thuis 
een gehaktbal, gekookte aardappelen 
met een heerlijk justje en sla.

6. Beste boek/schrijver:
Fantasy-achtige boeken zoals die van 
schrijver Raymond E. Feist.

7. Mooiste Film:
Avantar.

8. Beste Nederlandstalige lied:
“Dochters” van Marco Borsato.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Een surprise-etentje thuis met 
vrienden met de kok “Walter Kookt” ter 
gelegenheid van mijn 50ste verjaardag.

10. Grootse miskoop:
Een goedkope “takkenversnipperaar” 
(gekocht voor weinig bij de Lidl). Bij de 
eerste fatsoenlijke tak vastgelopen en 
nooit meer losgekomen.
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11. Omscholen tot:
Nergens. Ik ben zeer tevreden met 
mijn huidige beroep en zie nog steeds 
uitdagingen.

12. Tent opzetten in:
Wel kamperen, maar niet in een tent. Wij 
huren een luxe caravan of chalet in een 
warm land.

13. Hekel aan mensen die:
Niet eerlijk zijn.

14. Uit bed te halen voor:
De kinderen, die ’s nachts alleen bij een 
disco staan.

15. Welke droom is wederkerend:
Die heb ik niet.

16. Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik ben niet bang te krijgen. Uiteraard 
wel bezorgd over de gezondheid van 
dierbaren.

17. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Mooi grijs.

18.  Als je een uur vrije tijd hebt, wat doe 
je dan:

Netflixen met een kopje cappuccino.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Mijn overleden ouders en schoonvader, 
om te laten zien hoe het geworden is met 
ons en de kinderen.

20.  Wiens Zieuwents huis zou je van 
binnen willen zien en waarom:

Het nieuwe huis van Sander en Eva  
Eekelder op de hoek van de Zegendijk/
Waareise. Ik ben heel benieuwd hoe ze 
dat gaan inrichten.

21.  Met welke vrijwilliger zou je wel eens 
een dagje mee willen lopen:

De vrijwilligers van de kerkepaden.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
Kamperen in Nederland.

23. Wat staat er bovenaan jouw bucketlist:
Met het gezin op vakantie naar 
Indonesië.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Sportief, eerlijk, vrolijk, sociaal, rustig.

Huub Wopereis.
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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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De laatste weken gebeuren er allemaal 
dingen waardoor ik ineens tijd over heb. 
Al jaren heb ik niet meer te maken gehad 
met dit luxeprobleem. Zo is ons oudste 
zoontje op slag zindelijk geworden. Dat 
scheelt uren acrobatische toeren met 
eigenwijze beentjes, Sudocrem en volle 
luiers. Daarnaast is met de bevestiging 
van het laatste plintje een zeven jaar ge-
leden begonnen verbouwing afgerond, 
waardoor de zaterdag ineens vrij is van 
verplichte klusjes. En op het werk is het 
met bijna iedereen op vakantie volop 
komkommertijd, wat ook zo weer een 
paar uur per week scheelt. Tijd over dus.

Maar in de loop der tijd ben ik blijkbaar 
verleerd hoe die vrije uurtjes ingevuld 
kunnen worden. Oude reflexen wer-
ken niet meer. Spontaan met vrienden 

naar het café gaat niet, want dat moet 
je tegenwoordig een maand van tevo-
ren schriftelijk in drievoud aanvragen bij 
diens wederhelft. Een andere standaard 
reactie is de telefoon er maar weer bij 
pakken. Maar van het loeren naar dat 
schermpje krijg ik ook steeds minder 
goeie zin. Hoe vaak zit ik wel niet op mijn 
mobiel te kijken zonder echt iets te doen. 
Gedachteloos nu.nl refreshen zonder ar-
tikelen te lezen, af en toe onderbroken 
door een net-niet-grappig plaatje in de 
WhatsAppgroep van de collega’s.

Met de overkill aan informatie en online 
prikkels ben ik blijkbaar niet eens meer 
in staat me echt te vervelen. Tijd voor 
actie. De meldingen en geluidjes van 
WhatsApp zet ik uit. Sociaal gezien is dat 
overigens best riskant, want ik krijg nu al 
geregeld (vermoeiende) vragen naar mijn 

De co lumn
VERVELEN

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit
28 aug. t/m 3 sep.  Zieuwentse Tennis Vereniging : Open toernooi.

Ma. 4 sep. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Za. 2 sep. ---------- Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Jeugdmiddag.

Zo. 3 sep. ---------- Fratsen : Vertelfestival

Di. 12 sep. 10.00 uur Terug naar de jaren 60 voor senioren. Dansen!

Wo. 20 sep. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 22 sep. 19.30 uur “t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Zo. 24 sep. 14.00 uur Concert van NOIR 2.0 : Het Witte Paard.

Zo. 24 sep. 14.00 uur BWO 1 – RKZVC 1 (Speelronde 1).

Zo. 1 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – Quick 1888 (Speelronde 2).

Ma. 2 okt. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Zo. 8 okt. 14.00 uur Schalkhaar 1 – RKZVC 1 (Speelronde 3).

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

Za. 14 okt. 18.00 uur RKZVC 1 – Longa ’30 1 (Speelronde 4).

Do. 19 okt. ---------- Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Dropping.

Vr. 20 okt. 19.30 uur “t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

20 en 21 oktober  Fratsen : Houtdorp.

Zo. 22 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – Heino 1 (Speelronde 5).

Zo. 26 nov. 10.00 uur Intocht Sinterklaas.

Za. 22 dec. 20.00 uur Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Kerstbingo.

Zo. 7 jan. 12.00 uur RKZVC / Perfect Running : Nieuwjaarsrun.

Wo. 10 jan. ---------- Stichting Fratsen : Dienstenveiling.
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hoofd als: “Hoezo reageerde jij niet? Ik 
zag dat je online was.” Blijkbaar wordt 
een lakse houding niet getolereerd bin-
nen dit “sociale” medium. Toch gooi ik 
ook de Facebook-App van de telefoon. 
Dat begint ook steeds meer een bron van 
troosteloosheid te worden. Bij mij be-
staat de timeline naast reclame voorna-
melijk uit berichten over onverkoopbare 
huizen (delen is lief), afgewisseld met de 
bloedstollend spannende avonturen van 
de moeders van oud-klasgenoten (Annie 
Harkink vindt Blue Band leuk).

Nu ik geen mobiele afleiding meer heb, 
is het tijd voor het echt relaxte telefoon-
loze vervelen. Ongedwongen een beetje 
nadenken en de gedachten ordenen. Vol-
gens sommigen zou verveling zelfs de 
eerste stap richting spirituele verlichting 
kunnen zijn: Je brein krijgt ruimte om te 
kalmeren en je krijgt zonder al die rond-
vliegende informatie de ruimte om te er-
varen wie en wat je werkelijk bent.

Dat gaan we dan maar eens proberen. 
Lekker zweverig de ogen dicht en kijken 
welke vragen er komen… Waarvoor zijn 
we hier eigenlijk allemaal op aarde? Hoe 
word ik een beter mens? Wat voor een 
dier is Elmo eigenlijk? Waar is Pedro’s 
deurenspeciaalzaak gebleven? Is het wel 
míjn morele plicht de toiletborstel door 
de WC te halen, als de aanwezige rem-
sporen van mijn voorganger zijn? Dit zal 
wel niet als een spirituele ervaring tellen, 
maar leerzaam is het wel. Nooit geweten 
dat dit soort vragen in mijn onderbewus-
te aanwezig waren.

En nog een wens/inzicht: Ik hoop dat het 
gebruik van sociale media over zijn top 
heen is. Ik ga er in ieder geval veel min-
der gebruik van maken. Gewoon lekker 
langskomen op een verjaardag in plaats 
van een bericht met een lullige Birthday-
Cake-Emoji. Je belevenissen niet op een 
timeline ploffen, maar gewoon naar de 
kroeg gaan als je een leuk verhaal te ver-
tellen hebt. Krijg je vast veel likes. Zie je 
daar.

Johan
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