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TOEKOMST ….. ??
We leven aan het begin van 2018 en niemand weet wat dit jaar gaat brengen. Iedereen heeft van iedereen de “Beste Wensen” gekregen en we gunnen elkaar alle
goeds, maar komt ook alles goed …? Zoals
iedereen heb ook ik mijn eigen zorgen en
wensen, zowel persoonlijk als maatschappelijk, maar dat is gelukkig geen reden om,
ondanks alles, géén hoop en vertrouwen te
hebben in de toekomst.
Een kleine, persoonlijk getinte, bloemlezing:
• Natuurlijk zijn gezondheid en welbehagen
van al mijn dierbaren basisvoorwaarden.
• Lukt het RKZVC en HV Pacelli om te promoveren naar landelijk competitieniveau
? Het zou een geweldige stunt zijn voor
een klein dorp als Zieuwent. De financiële consequenties vormen een uitdaging,
maar zijn niet onoplosbaar.
• Kunnen we met z’n allen beginnen aan
het ongedaan maken van de gevreesde
Krimp en blijkt deze zogenaamde onafwendbare Krimp achteraf gewoon een
foutieve (politieke) keuze ? De eerste
gunstige signalen en kantelmomenten
zijn waar te nemen. Het omdenken is begonnen en bedreigingen worden als kansen gezien.
• Waren enkele jaren geleden in Zieuwent
nog ongeveer 50 huizen te koop en dreigde er leegstand, op dit moment staan er
nog maar 8 woningen op “Funda” (waarvan eentje met een persoonlijk belang  ,
maar ook dat komt goed).
•
Voor het woningbouwplan “Welkoop”
staan alle lichten op groen en je hoeft
geen helderziende te zijn om te voorspellen dat Zieuwent binnen afzienbare tijd 6
appartementen voor starters en 8 nieuwe
huizen rijker is. Met dank aan de “Bondgenoten” (met financiële middelen) die de
koe bij de horens vatten.
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TOEKOMST ….. ??
• Zieuwents Belang doet er alles aan om
de leefbaarheid in ons dorp te behouden
en waar mogelijk te versterken. Als samenwerkingsverbanden met Amsterdam
geen windeieren leggen, dan weet ik het
ook niet meer.
• Hopelijk ben ik niet voor niets uit de Pastorie vertrokken en krijgt het “Maxhuisconcept” eindelijk een daadwerkelijke
invulling.
• Lukt het PaasPop om haar neerwaartse
spiraal te doorbreken. Een grotendeels
vernieuwd en uitgebreid bestuur doet in
ieder geval zijn uiterste best om het tij te
keren.
• In de vorige PIOT heeft u kunnen lezen
dat een substantiële daling van het aantal kinderen géén doodsteek hoeft te zijn
voor het basisonderwijs.

men de crisis in Korea niet in goede banen
weet te leiden is al het overige irrelevant.
Pathetische woorden, maar het spookt wel
voortdurend door mijn hoofd. Het heeft
géén zin om je druk te maken over dingen
waarop je geen invloed hebt, maar ik maak
me ernstig zorgen, en dat is nog voorzichtig uitgedrukt.

Zieuwent (met al zijn inwoners en goede
bedoelingen) is maar een heel klein plekje op deze aardbol en voor meer dan het
overgrote deel afhankelijk van landelijke en
globale ontwikkelingen. Al onze toekomstdromen kunnen ook in duigen vallen. Als

De toekomst begint nu.

Ik hoop dat wijsheid het alsnog wint van
de waanzin in de wereld. Laten we hier
met z’n allen proberen om er in ieder geval
een positief, mooi en kleurrijk jaar van de
te maken. De PIOT geeft hierbij een klein
voorzetje. Het is u misschien al opgevallen,
maar vanaf dit nummer worden de tekstpagina’s in fullcolour gedrukt. We streven
ernaar om dat m.i.v. het volgende seizoen
ook voor de advertentiepagina’s te doen.

Huub Wopereis

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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IS DAT NOU DE BELGISCH
VLAG OF IS HIJ TOCH VAN
VLAANDEREN ?

Op een schimmige donderdagavond zat ik
samen met Mart Schutten bij Bruntjes. Ik
hoor u denken; donderdagavond bij Bruntjes? Ja inderdaad, met een aantal werkende jongens komen we op donderdagavond
wel eens samen in de plaatselijke kroeg.
In grote steden is donderdag dé uitgaansavond voor studenten. Niet door het ontbreken van een universiteit in ons kleine
dorpje, maar vooral door een verkeerd
doorverwijsbriefje van meester Nobbenhuis, hebben ik en een aantal andere jongens de echte studententijd gemist. Om dit
toch enigszins na te bootsen filosoferen we
wel eens op donderdagavond in ons plaatselijke establishment.
Zo ook deze schimmige donderdagavond.
Naast ons; Bjorn Domhof en Yuri Kramer die niet hun studententijd maar een
avondje fietsen als reden gebruiken om de
plaatselijke taverne op te zoeken. Freek informeert ons over de aanstaande pubquiz
welke een aantal weken later plaats zal
vinden op een maandagavond. Aaaah, ein-

delijk kans om te bewijzen dat het verwijsbriefje van meester Nobbenhuis verkeerd
was. Bjorn, Yuri en Mart stemden in en na
een aantal telefoontjes sloot ook Luuk van
de Timp aan. Kiek, een paar wandelende
encyclopedieën, dat moet helemaal goed
komen!
Een paar dagen later werd een heuse
whatsapp-groep aangemaakt en de eerste foto’s van Bosatlassen, bibliotheken en
universiteiten passeerden de revue. Goed
voorbereid aan de start komen leek ons
een goed plan. Tot zo ver het plan!
De desbetreffende maandagavond stappen we vol goede moed de zaal in. Het café
alleen bleek te klein en daarom is de tussenwand weg gehaald. Een grote zaal met
daarin tafels voor de verschillende teams
is wat overblijft. Bjorn heeft zijn plek reeds
gevonden en wuift heftig richting ons om
zo aan te geven waar ons team gedurende
de pubquiz gesitueerd zal zijn. Omdat hij
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IS DAT NOU DE BELGISCH VLAG OF IS HIJ TOCH VAN VLAANDEREN ?
de enige in de zaal is zien we hem gelukkig
snel en schuiven aan. We overhoren elkaar
nog even over onder andere de lengte van
de Berlijnse muur en de favoriete snack
van de Noord-Koreaanse leider Kim JungUn. Alles lijkt onder controle en ondertussen komen ook de rest van de teams binnen druppelen. Er doen deze avond maar
liefst 19 teams mee. Van deelnemers die ik
schat op diep in de 50 jaar tot de “ik-magzelf-bier-halen” categorie, alle leeftijden lijken vertegenwoordigd.
Freek Toebes en Bart Kolkman organiseren deze avond en lijken goed voorbereid.
Voor aanvang van de daadwerkelijke quiz
krijgen alle teams een drietal formulieren
uitgereikt. Een eerste voor de antwoorden
van de eerste ronde en een tweede met
daarop een aantal vlaggen en een derde

om de landen/regio’s die bij de vlaggen horen in te vullen. Dat ik niet verder kom dan
de kerk wordt pijnlijk duidelijk als ik alleen
de vlag van Gelderland herken. Een aantal
vlaggen wordt herkend door mijn teamgenoten en over een aantal besluiten we een
discussie te voeren. De discussie gaat over
de vraag of de vlag tot België of Vlaanderen behoort.
Freek begint met het stellen van vragen die
de algemene kennis van de teams beproeven. Al direct in de eerste ronde ontstaat
er een felle discussie tussen de teamleden
Luuk en Mart. De vraag die Freek stelde
ging als volgt; ‘’Welk land ter wereld heeft
als enige een hoofdstad die begint met
de letter i.’’ Dat de hoofdstad Islamabad
moest zijn werd al snel helder, maar waar
ligt Islamabad. De aardrijkskundelessen
op onze scholen bleek tevergeefs.
Ondanks het afraden van Luuk,
die ervan overtuigd was dat het
Pakistan moest zijn, werd toch
democratisch besloten dat het
Afghanistan moest zijn. Gelukkig
wisten we ook een aantal antwoorden “zeker” en waren best tevreden over de eerste ronde. Na een
aantal ronden wordt een pauze
ingelast.
In deze pauze werd gesproken over
de vragen en wie welk antwoord
had. Ik geloof dat dat de droom
is van elke pubquizmaker. Niet te
makkelijk en zo moeilijk dat er altijd een aantal het antwoord weten.
Zo blijkt de vlag toch van Oeganda
en niet van Vlaanderen of België te
zijn en blijkt ook dat Luuk van de
Timp toch gelijk had en Islamabad
toch echt in Pakistan ligt. Freek en
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Bart hebben in de pauze de antwoorden
bekeken en geven na de pauze een tussenstand. We schrikken, niet eens top 5.
De ronden na de pauze komen gelukkig
iets meer muziekvragen aan bod. Mijn muziekkennis gaat niet verder dan een beetje
melancholisch mee neuriën maar mijn
compagnons blijken wandelende muziekboeken. De ene na de andere vraag wordt
driftig opgeschreven waarna een goedkeurend knikje richting elkander het antwoord
bevestigen. Was er voor de pauze een
hoop lawaai aan onze tafel, nu is iedereen
geconcentreerd. Zou er dan toch een podiumplaats in zitten?
De avond komt ten einde, er zijn 10 ronden
afgewerkt en de antwoorden worden ingeleverd. Freek en Bart die deze gezellige
avond prima leiding hebben weten te geven lezen de antwoorden voor. We hebben
veel goed, maar ook veel fout. De eindstand wordt opgelezen. De exacte plaats

is me ontschoten maar het was ergens in
de grijze middenmoot. Ook Piot collega’s
Nienke, Huub, Iris, Bob en Mark deden
mee, maar ook zij blijken geen hoge ogen
gegooid te hebben. Een gezamenlijk aantal
punten van de nummers één tot en met drie
doen de organisatie besluiten een benaderingsvraag te stellen. Hoeveel inwoners
heeft de gemeente Oost-Gelre. Uiteindelijk
weten een aantal Lichtenvoordenaren die
mee deden onder de naam “Markant” het
dichtst bij het werkelijke aantal te zitten en
gaan met de eerste prijs aan de haal.
Dit mag uiteraard de pret niet drukken. Er
wordt gezellig nagepraat en er worden nog
een aantal biertjes gedronken. Één ding is
zeker, de pubquiz moet vaker georganiseerd worden. Is het niet dat het zo gezellig
was, dan is het wel om de eerste prijs weer
van Lichtenvoorde naar Zieuwent te halen!
Stefan
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PROFIELSCHETS
Dit keer in de profielschets: Stephan
Hulzink (Van ’n Otter). Stephan is 46 jaar
en woont in Lichtenvoorde. Hij werkt bij
Werkbaan Oost (voorheen Hameland) en
is vrijwilliger bij RKZVC, waar hij o.a. de
programmaboekjes vouwt en uitdeelt.

1. Meest favoriete sport:
Voetbal.
2. Minst favoriete sport:
Boksen, dat gaat me te hard af.

3. Mooiste sportherinnering:
De 5-0! Overwinning op LONGA. Wat een
wedstrijd!
4. Favoriete sportman/vrouw:
Sjors Storkhorst.
5. Lekkerste eten:
Chinees.

17. W
 at denk je als je in de spiegel
kijkt:
Mooi genoeg hoe ik er uit zie.

6. Beste boek/schrijver:
Ik lees eigenlijk geen boeken.

18. A
 ls je een uur vrije tijd hebt, wat
doe je dan:
Bankzaken.

7. Mooiste Film:
Mr. Bean.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
André van Duin.

8. Beste Nederlandstalige lied:
Normaal - Marie

20. W
 iens Zieuwents huis zou je van
binnen willen zien en waarom:
Dat vind ik niet zo interessant.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Een betonmolen, toen ik een jaar of 8
was.
10. Grootse miskoop:
Een disco set, daar heb ik nooit iets mee
gedaan.
11. Omscholen tot:
Ik ben tevreden met mijn werk nu.
12. Tent opzetten in:
Nergens, daar doe ik niet aan.
13. Hekel aan mensen die:
Afspraken maken en die vervolgens niet
nakomen.
14. Uit bed te halen voor:
Een paar frikandellen.
15. Welke droom is wederkerend:
Ik droom wel eens maar niks is
wederkerend.
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16. W
 anneer was je voor het laatst
bang:
Een paar jaar geleden, toen er bij de
buren was ingebroken.

21. M
 et welke vrijwilliger zou je wel
eens een dagje mee willen lopen:
Ik zou het niet weten.
22. Wat zou je geen 2e keer doen:
Naar Groenlo verhuizen.
23. W
 at staat er bovenaan jouw
bucketlist:
Een ballonvaart, dat lijkt me waanzinnig
mooi.
24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Vriendelijk, humoristisch,
gezelligheidsdier, familiemens, ouwehoer.

Stephan, hartelijk dank voor het interview
en je gastvrijheid.

Bob.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO9-1 – Grol JO9-2 : 5-1
DOELPUNTENMAKERS:
Roy (2x) , Lynn (1x), Wout (1x) en eigen doelpunt (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Lynn.
MOOISTE MOMENT:	Mooie combinatie tussen Friso en Wout, met een doelpunt als gevolg.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Friso.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-1 – Longa’30 JO9-3 : 6-1
Lynn (3x), Wout (1x), Roy (1x) en Tim (1x).
De 2e van Lynn. Gecontroleerd links in de hoek.
Lobje van Rein. Helaas op de lat.
Wout.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-1 – Grol JO9-1 : 4-6
Tim, Lynn, Roy en Wout.
Lynn.
Redding van Lasse.
Tim.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-2 – Halle JO9-1 : 5-1
Joes (2x), Pelle (2x) en Pim (1x).
Joes. Mooi puntertje over de keeper.
De hele wedstrijd. Allemaal goed gevoetbald.
Pim Wessels.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
Longa’30 JO9-5 – RKZVC JO9-2 : 5-7
DOELPUNTENMAKERS:
Joes (4x), Pim (2x) en Pelle (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Alle 7 waren ze mooi.
MOOISTE MOMENT:	Toen Joes 4 doelpunten achter elkaar maakte en we op
voorsprong kwamen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Thijs Klein Nienhuis. Super goed gekeept.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD : UITSLAG:
Trias JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 12-1
DOELPUNTENMAKERS:
Jip.
MOOISTE DOELPUNT:
Jip.
MOOISTE MOMENT:	Het doelpunt van Jip. De bal valt voor de voeten van Jip.
De keeper staat ver voor z’n doel en Jip schiet ham van
de middellijn hoog in de goal.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:
Jochem.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO11-1 – Reunie JO11-1 : 0-3
DOELPUNTENMAKERS:
---------MOOISTE DOELPUNT:
---------MOOISTE MOMENT:	Iedereen rent bezorgd naar Jordi bij een blessure. Blijkt
dat hij alleen maar koude handen heeft !
MAN v.d. WEDSTRIJD:	
Jessi, Milan, Jochem, Lars, Jip, Sem, Jaap, Storm en
Jordi.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
FC Eibergen JO11-5 – RKZVC JO11-3 : 1-1
DOELPUNTENMAKERS:
Toby Goldewijk.
MOOISTE DOELPUNT:	Toby. Hij kreeg hem goed aangespeeld en schoot hem
onder in de hoek.
MOOISTE MOMENT:
Ruben haalde de bal van de lijn.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Tom. Eerste helft gekeept en de tweede helft goed in het
veld met een assist.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO11-3 – DEO JO11-1 : 2-5
DOELPUNTENMAKERS:
Lars (1x) en Amjad (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Amjad. Met assist van Lars, snoeihard in het goal a la
Ronaldo.
MOOISTE MOMENT:
De avond ervoor : “Sinterklaasavond”.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Het hele team. Een goede prestatie tegen een veel beter
team.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO9-3 – Ruurlo JO9-? : 5-2
DOELPUNTENMAKERS:
Thijmen (2x), Romy, Ruben en Fedde.
MOOISTE DOELPUNT:
Ruben.
MOOISTE MOMENT:
Onder de warme douche. Het was echt koud vandaag !
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Senna. Gaat maar door en blijft goed bij z’n mannetje
(vandaag vrouwtje !).
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ZIEUWENT KRIJGT EEN
KABOUTERROUTE !
Net als in Lichtenvoorde en Groenlo, krijgt
ook Zieuwent een kabouterroute! Het
bestuur van de speeltuinvereniging heeft
het op zich genomen om dit project te
realiseren, samen met andere vrijwilligers
en Joske Elsinghorst uit Groenlo, de
initiatiefnemer van de kabouterroutes.

kabouters kennen, die ook veel weg
hebben van inwoners van Zieuwent uit het
heden en verleden ....

Het wordt een korte wandeling langs
mooie plekken in Zieuwent waarin
je kabouterdeurtjes kunt zoeken. De
wandelroute wordt op dit moment uitgezet,
maar de Wadi zal er in elk geval onderdeel
van uitmaken.

Kinderen uit Zieuwent wordt binnenkort
om hulp gevraagd. wij willen graag met
jullie samen de kabouterdeurtjes maken!
Waar en wanneer zullen we nog laten
weten.

De wandelroute wordt opgenomen in een
boekje over ‘de Droebels’, dat zijn de
kabouters die in Zieuwent wonen. Deze
kabouters vertellen in dat boekje verhalen
over Zieuwent, hoe het dorp zich heeft
ontwikkeld in de afgelopen eeuwen. En
we leren in het boekje wat bijzondere

Het hele project is er op gericht bijzondere
plekken, verhalen, initiatieven en mensen
in het zonnetje te zetten.

Ben je nieuwsgierig of wil je meehelpen?
via facebook.com/kabouterroute.nl kun je
het project volgen en je kunt mailen naar
info@kabouterroute.nl. Je kunt ook Kim
Schreurs en Nanda van der Linden van de
speeltuinvereniging benaderen als je meer
wilt weten.
Joske Elsinghorst.

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

Vr.

26 jan.

19.30 uur

Kruisjassen bij ’t Kevelder.

Za.

27 jan.

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo.

28 jan.

14.00 uur

Stevo 1 – RKZVC 1 (Speelronde 13).

Zo.

28 jan.

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Vr.

2 febr.

18.30 uur

Stichting Fratsen : Vollemaanwandeling :

			

Start bij Het Witte Paard.

Vr.

2 febr.

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Za.

3 febr.

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo.

4 febr.

14.00 uur

RKZVC 1 – BWO 1 (Speelronde 14).

Ma.

5 febr.

20.00 uur

Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Ma.

12 febr.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo.

14 febr.

20.00 uur

’t Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.

Do.

15 febr.

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

Vr.

16 febr.

19.30 uur

“t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

			

Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Zo.

18 febr.

14.00 uur

RKZVC 1 – Schalkhaar 1 (Speelronde 15).

Vr.

23 febr.

19.30 uur

Kruisjassen bij ’t Kevelder.

Za.

24 febr.

18.00 uur

Winterswijk 1 – RKZVC 1 (Inhaal speelronde 11).

Za.

24 febr.

20.00 uur

Stichting Fratsen : Dienstenveiling.

Za.

3 mrt.

18.00 uur

Longa’30 1 – RKZVC 1 (Speelronde 16).

Vr.

9 mrt.

19.30 uur

Kruisjassen voor alle buurten.

Zo.

11 mrt.

14.00 uur

Bemmel SC 1 – RKZVC 1 (Speelronde 17).

Zo.

7 okt.

----------

Feestcommissie : Autosterrit.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com
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Veel fratsen, dat scheelt… Veel fratsen, dat scheelt… Veel fratsen, dat scheelt…

DIENSTENVEILING

24 FEBRUARI 2018
20:00 UUR

Al ruim 15 jaar organiseert Fratsen graag
activiteiten die laagdrempelig zijn voor
iedereen! Jong en oud geniet van o.a. het
Timmerdorp, Vertelfestival, Wandeltocht,
de Modderdag en de gedichten op
Dichterbij. Hiervoor is uiteraard budget
nodig. Zaterdag 24 februari zal er daarom
een bijzondere DIENSTENVEILING worden
gehouden in het parochiehuis.
De opbrengst komt ten goede aan de
activiteiten van Fratsen. Je bent van
harte welkom vanaf 20.00 uur in het
Parochiehuis. Neem je vrienden, familie,
buren of fratsenfans mee en geniet
van gezelligheid, muziek, glamourgirls
en uiteraard de mogelijkheid om te
bieden op ludieke, bijzondere, grappige,
bruikbare en interessante kavels. Deze
bevatten diensten van mensen, veelal
inwoners en bedrijven, uit Zieuwent.
De komende weken maakt Fratsen de
kavels bekend via de ELNA en social
media. Wij kijken erg uit naar 24 februari
Hopelijk tot dan!

WILT U

Vrijwillig naar de veiling; niet alleen
voor vrijwilligers
Bestuur Stichting Fratsen
Al een beetje nieuwsgierig geworden?
Hieronder enkele kavels ……
	Ben je op zoek naar sokken op maat?
Miny gaat ze breien.
	
Moet je al een jaar lang een lamp
ophangen en haakjes in de muur
draaien? Handige Jeroen komt 3 uurtjes
klussen!
	Gezellig met 3 vrienden een rondvaart
maken door Amsterdam! Toon is jullie
schipper
	Een mini concert in je eigen kamer, tuin
of kantoor. De dames van NOIR staan te
popelen.
	De mais van bovenaf kunnen bekijken!
Stap in de grote machine en rijd een dag
mee op de hakselaar van de WOPA
	Trage computer? Harm en Nick schonen
de boel op!
	
Verschillende knipbeurten van kapper
en kapsters uit Zieuwent.

EEN DIENST BEWIJZEN?
WAAR: PAROCHIE HUIS, ZIEUWENT
WAT: 50 BIJZONDERE KAVELS MET
DIENSTEN UIT DE BUURT
GRATIS TOEGANG, IEDEREEN IS WELKOM
DE OPBRENGST KOMT TEN GOEDE AAN ONZE ACTIVITEITEN
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D e c ol umn
BELTRUM
In de trein moet ik mijn schoenen nog
aantrekken. Het was allemaal weer op
het nippertje, want er moest nog een zenuwbezoekje aan het toilet gebracht worden. Een run brengt toch wat spanning
met zich mee. Terwijl ik mijn veters aantrek stappen er een station verder twee
mannen in die hun schoenen al wel aan
hebben. “Waar ga je lopen”, vraagt een
van hen. “Beltrum”, zeg ik. Hij knikt en
gaat met zijn maat zitten praten over extreme running. Ze laten zich door de trein
80 km van huis brengen en gaan dan terugrennen. Het kan dus altijd nog gekker.
Ik werk nog een banaan naar binnen voor
we Lievelde in boemelen en probeer me
te focussen op de 13,5 km die ik te gaan
heb. Uit de warme trein op het perron
gestapt voel ik pas hoe koud het is. Net
vandaag zit er een dipje in een tot nu toe
comfortabele winter. Ik spring bij mijn
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runningmates in de auto en we rijden via
Erve Kots binnendoor naar de bakermat
van de survival.
Beltrum staat al op zijn kop. Het is een
groot spektakel op het dorpsplein en de
deelnemers die de hele run (21 km) lopen
zijn vanaf half tien aan het starten. Tijdens
het omkleden en warmlopen lijkt het af en
toe wel of je de Spar in Zieuwent binnen
loopt. Engelen, goeiemorgen! Jow, Hoenderboom! Domhof! Er is een flink aantal
lopers uit ons dorp, veelal vergezeld door
een meefietser annex soigneur. Nog een
korte plaspauze bij de toiletwagen leert
dat ik niet de enige ben met spanning.
Tegen de lucht die er hangt, kun je een
fiets aanzetten.
Half elf is het zover. Het aftellen voor
onze startgroep begint, er is geen weg
meer terug. In het kielzog van vriend
Spekkie begin ik aan de tocht die ons
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over, onder en door zo’n 40 hindernissen,
bruggen, sloten en andere obstakels in
het Beltrumse landschap zal leiden. Het
is inmiddels dubbel zo warm als toen de
eerste deelnemers begonnen: 2 graden
Celsius.
Het begin gaat lekker. De hindernissen zo
lang mogelijk op techniek doen en doseren, waren de gouden tips die ik in het
startvak nog meegepikt had. Het idee is
zo min mogelijk met je armen doen en zoveel mogelijk je benen te gebruiken. Dat
gaat vrij lang goed, tot we aankomen bij
een hindernis met al een al even treffende
als onheilspellende naam: De Bok. Dat is
namelijk precies wat je daar bent. De bok.
Een enorme constructie van hout en touwen spant zich uit boven Slinge. Het lijkt
wel of heel Beltrum de krachten gebundeld heeft om iedereen zo veel mogelijk
pijn te doen. Het water staat nu ook nog
eens extra hoog, waardoor de overkant
steeds nog net iets verder weg is. Letterlijk met de hakken over de sloot bereik ik
de overkant. De onderarmen zijn behoorlijk verzuurd en we zijn pas op de helft.
We slepen ons verder. Een deelnemer
die uit een sloot klimt en voor de zoveelste keer tot zijn middel nat is geworden,
voelt aan armen: “God wanne hobby hew
toch”. Wat precies de aantrekkingskracht
is van 3 uur door de kou rennen, 4 dagen
spierpijn en een lichaam onder de paarse, bruine en blauwe punten, is me nog
steeds niet helemaal duidelijk. Maar verslavend is het zeker. Eindelijk is Beltrum
in zicht. Er gloort een beetje hoop. Nog
een paar hindernissen…
De hoop wordt snel de kop in gedrukt.
Zoals bij veel runs zit ook hier een bottleneck in het parcours. Een hindernis,

in dit geval een net waar bovenop geklommen moet worden, waar een groot
deel van de vermoeide lopers op vast
loopt. Net te zwaar voor dat moment.
Deelnemers vallen recht naar beneden
op hun rug. Een enkeling hangt vast aan
een been op kop in het net. Sommigen
besluiten met pijn in het hart het op te
geven en het heilige deelnemersbandje
van hun pols te scheuren. Want daar gaat
het allemaal om: uitlopen mét bandje. We
blijven het proberen. Na vier keer vallen,
het lekkerste bekertje chocomel ooit, het
met 4 man bundelen van de krachten en
een hoop geduw en getrek, passeren we
ook deze hindernis. Nu gaat het ons niet
meer mis!

Na afloop is alles al net zo goed geregeld
als tijdens de run zelf. In de hottubs, een
soort uit de kluiten gewassen speciekuipen gevuld met warm water waar iedereen het beurse lichaam maar wat graag
in laat zakken, zijn we weer helemaal opgeknapt. Nu even de mineralen en koolhydraten aanvullen met een biertje in de
tent op het plein. We praten met een man
uit de organisatie die (terecht) helemaal
trots is op weer een succesvolle editie.
“Volgend jaar is de 30e! Moet je de hele
doen.” Een mooi plan, maar op dit moment schreeuwt iedere vezel nee.
Johan.
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