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GROEI.
“Steeds groter of beter worden” geeft het 
woordenboek als uitleg bij het woord groei. 

Zieuwent groeit, Zieuwent wordt steeds 
beter. De Zegendijk wordt opgeknapt, het 
pad “van A tot Z” lijkt er te komen en er 
zijn ook plannen om een “Kerk van bomen” 
neer te zetten. Ook verschillende verenigin-
gen in Zieuwent hebben een groei doorge-
maakt. Niet qua ledenaantal maar vooral 
in prestaties mag je van groei spreken. 
Bijvoorbeeld Pacelli de dames hebben, op 
het moment van schrijven, het kampioen-
schap in eigen hand en de prestaties van 
RKZVC behoeven geen nadere toelichting. 

Groeien doen we ook samen. We maken 
ons als gemeenschap sterk voor elkaar. 
Kijk naar het vele vrijwilligerswerk dat ver-
zet wordt, kijk naar de evenementen die 
voor en door Söwentsen georganiseerd 
worden. Persoonlijke problemen van een 
aantal onder ons worden omgezet in initi-
atieven om diegene te helpen en dat vindt 
ik geweldig.

Ook persoonlijk kunnen we groeien. Niet 
dat ik op mijn elk jaar iets corpulenter wor-
dende lijf doel maar meer op mezelf als 
persoon. Na vier jaar werk en een studie 
Technische bedrijfskunde gecombineerd 
te hebben lijkt er licht aan het eind van de 
tunnel. Ik ben begonnen met afstuderen bij 
mijn werkgever en hoop deze zomer de tas 
buiten aan de vlag te kunnen hangen. Dat 
groeien pijn doet wist ik al maar ik ben er 
nu wel een beetje klaar mee zeg maar.

Dat groeien pijn doet kunnen denk ik de 
betrokkenen van het plan “Welkoop” wel 
bevestigen. Na een maarliefst vier jaar 
lang durend traject gaat het gebeuren. We 
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groeien straks ook weer een beetje in het 
woningaantal. Door de Bondgenoten ko-
men er twaalf woningen bij op de plek van 
de boerenbond. Dit scheelt zeker al weer 
twaalf jongeren die anders in een zoek-
tocht naar een betaalbare woning richting 
Lichtenvoorde zouden zijn vertrokken. Dat 
scheelt al weer twaalf vrijwilligers bij ver-
enigingen, dat scheelt al weer twaalf leden 
en wie weet twaalf potentiële ouders die 
weer potentiële leden maken enz. enz.

De eindeloze inzet die geleverd is, en ge-
leverd wordt door de betrokkenen vanuit 
Zieuwent om het plan “Welkoop” in uit-
voering te krijgen verdiend meer dan lof. 
Chapeau!

Door deze mensen groeit Zieuwent niet al-
leen in het “beter” worden maar ook weer 
een beetje in omvang!

Stefan.

GROEI.
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Ik denk zelf even terug aan die tijd, want 
ik was toen zelf ook vrijwilliger. Ik zie o.a. 
Dave en Bjorn Domhof weer voor me… 
gele overal en het hoofd verscholen ach-
ter een enorme stapel lege treetjes met 
een lading lege glazen erbovenop. Je 
zag her en der de treetjes torenhoog bo-
ven de mensenmassa uitkomen en alleen 
daardoor kon je zien dat er ‘glazenopha-
lers’ aan het werk waren. In de late uurtjes 
werden de laatste paar jolige PaasPop 
– gangers  letterlijk met de trekker naar 
buiten geveegd vergezeld met sloten ge-
morst bier, achtergelaten rommel en lege 
glazen.

Dat was vroeger… waar is die tijd ge-
bleven? Was is er mis gegaan?
De basisgedachte voor het ontstaan van 
PaasPop was destijds: “er is geen F*CK te 
doen, laten we eens wat organiseren”.  In 
het jaar 2001 werden er nog 8000 kaarten 
verkocht in de voorverkoop. Jaren lang 
vierden we geen Pasen, dan vierden we 
PaasPop. ‘The place to be’ met Pasen. Ik 
zelf genoot al van het gedreun vooraf als 

de bands gingen soundchecken. De ra-
men van ons huis op de Waareise dreun-
den er bijna uit. Helaas werd in 2001 alles 
afgeblazen wegens de MKZ. Alle trouwe 
PaasPop – gangers  moesten ineens wat 
anders verzinnen in het paasweekend.

Is dat de strop geweest? Was dat het 
begin van het einde? Was het automa-
tisme weg? 
Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken 
denkbaar die hebben gezorgd voor de 
enorme terugloop de laatste jaren,  zo-
als de overdaad aan evenementen in de 
omgeving. We leven in een andere tijd 
dan toen. Nu denken we eerder: “moeten 
we alweer?!”. We weten van gekkigheid 
niet meer wat we moeten kiezen. Ook de 
bands die voorheen voor een aanzien-
lijk lager bedrag kwamen spelen werden 
steeds duurder en hun beschikbaarheid 
nam af omdat er ‘overal’ gespeeld kon 
worden. Mede hierdoor werd het pro-
gramma minder aantrekkelijk, omdat je 
minder (goede) bands kon boeken met 

PAASPOP WORDT 
PAASPOP-FESTIVAL !!
In de vorige PIOT kreeg u als lezer de kans 
om een kijkje te nemen in het dagboek 
van de nieuwe voorzitter van PaasPop, 
Dave Holkenborg. Voor ons een reden om 
meer te weten te komen over zijn nieuwe 
functie en hem te interviewen over het 
vernieuwde concept van PaasPop. Zoals 
u gelezen heeft zit het bestuur vol nieuwe 
ideeën en maakt het tentfeest plaats voor 
een festival. We blikken met Dave terug 
naar “de goede oude tijd”, bespreken de 
nieuwe visie en we kijken samen vooruit 
naar de toekomst.

Allereerst maar eens kennismaken met 
deze enthousiaste man tegenover ons 
aan tafel. De koffie staat klaar en de ka-
chel brand. Dit gaat een leuke avond wor-
den. We hebben te maken met Dave Hol-
kenborg. Hij is 41 jaar, getrouwd met Jette 
en vader van Sien, Hugo en Teun. Dave 
werkt fulltime bij de Timp en hij zit daar 
helemaal op zijn plek. Tot voor kort is hij 

dus ook de nieuwe voorzitter van Paas-
Pop.

Waarom wordt je in hemelsnaam 
voorzitter van het zinkende schip dat 
PaasPop heet? 
Het toen nog incomplete bestuur van 
PaasPop had een aantal mensen uit-
genodigd die PaasPop een warm hart 
toedragen. Het bestuur wist niet meer 
hoe het verder moest in de toekomst en 
vroeg hen om hulp.  Een aantal bestuurs-
leden hadden met de allerbeste intenties 
zelfs meerdere taken op zich genomen. 
Hierdoor kon het bestuur (heel begrijpe-
lijk) niet naar behoren functioneren. Men 
zocht nog een secretaris en een voorzit-
ter. Dezelfde avond nog werden deze 
functies vervuld door Dave en Iris Wee-
link. Dave geeft aan dat hij er bewust voor 
gekozen heeft, want wat zou het zonde 
zijn dat zo’n mooi feest verloren gaat in 
zo’n prachtig dorp als Zieuwent. Hij was 
zelf (vroeger) ook vrijwilliger.
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hetzelfde budget. Dave geeft ook aan dat 
er sprake is van een dalende lijn wat be-
treft de tentfeesten. Tegenwoordig zijn we 
veel mobieler. Als we een specifieke band 
willen zien, dan reizen we er naar toe. Wat 
maakt het toch uit dat je meer dan een uur 
onderweg bent samen met 200 facebook-
vrienden in je broekzak.

Hoe moet het dan nu verder? Wat gaat 
het verjongde bestuur doen om het tij 
te keren? 
Dave geeft aan dat er al veel gebrain-
stormd is door het enthousiaste bestuur 
en dat daar een heleboel ideeën uit zijn 
ontstaan. Tijdens de vergaderingen kwa-
men de meest geweldige en wilde idee-
en voorbij. Veel van deze ideeën bleken 
helaas budgettair niet haalbaar. Wat wel 
tot de mogelijkheden behoorde was een 
switch maken van tentfeest naar festival 

met oog voor verbetering van de sfeer en 
het vormen van een basis voor de toe-
komst. Dave geeft aan dat het tijd werd 
voor verandering met als doel om de 
Zieuwentsen en omgeving weer een leuk 
weekend te bezorgen. 

Het PaasPop - festival bestaat dit jaar on-
der andere uit twee tenten. Een kroegtent 
en als hoofdtent een sfeervolle spiegel-
tent met veel mogelijkheden. Je kunt knus 
zitten in de verschillende zithoeken en er 
is een mooie middencirkel waar gedanst 
kan worden. Op de zaterdagavond begint 
hier om 19.00 uur het ondernemerscafé 
waar oud-topvoetballer en ondernemer 
John de wolf een presentatie gaat geven. 
Nieuw dit jaar op de zaterdag is een ca-
baretprogramma in ‘de kroegtent’ dat om 
21.30 uur zal starten en eindigt om 22.45 
uur, waarna er afgepilst kan worden in de 
spiegeltent onder muzikale begeleiding 
van de ‘superpianoshow’.

Ook nieuw is de kinder-doe-middag op de 
zondag vanaf 18.00 uur. Hoe leuk is het 
om samen met je gezin deel te nemen aan 
verschillende activiteiten zoals: auto ver-
ven, knutselen, springen op het spring-
kussen, dartvoetbal, paaseieren zoeken 
en wie wil nou niet leren om echte boesken 
te maken?! Waar kan je nou tegenwoordig  
voor zo weinig geld  (alleen volwassenen 
betalen 5 euro p.p) zoveel leuke activitei-
ten doen en zo dicht bij huis?! Daarnaast 
is je entreebewijs ook ’s avonds geldig, 
want nadat het paasvuur ontstoken is zal 
Mart Hillen u doen verwonderen op het 
binnenplein met zijn akoestische gitaar. 
Ook Premium is van de partij en zal star-
ten met een akoestische set, waarna ze 
helemaal los gaan zoals we van hen ge-
wend zijn. In de kroegtent zal DJ Donfetti 
er een gekkenhuis van maken en kan je 
he-le-maal los gaan met DJ Doubble B.

PAASPOP 
KINDER-DOE-MIDDAG

NIEUW DIT JAAR: 

Dit jaar zijn alle kinderen (en ook hun papa’s en mama’s) welkom vanaf 18:00 op het Paaspopterrein 
voor de Paaspop kinder-doe-middag. Er is van alles te doen en daarom voor iedereen wat wils. 
Bij de kinder-doe-middag betalen de ouders wel entree, dit is slechts 5 euro. 
Maar dat is ook al gelijk je entree bewijs voor de avond! 

Knutselen
Auto verven

Boesken maken

DartvoetbalSpringen op het springkussen

Paaseieren zoekenEn nog veel meer! 

zondag 



Op maandag is de tent om 13.30 uur open 
en bestijgen THE EUROS het podium van 
de spiegeltent, die zeker voor een enorm 
feest gaan zorgen en DJ Bacchie zal 
PaasPop 2018 in sfeer afsluiten.

Dave gaat ervan uit dat er samen met 
de vrijwilligers en muzikanten iets moois 
neergezet gaat worden en dat Zieuwent 
weer een leuk feestweekend rijker is. Het 
weer kan tijdens de kinder-doe-middag in 
ieder geval geen roet in het eten gooien, 
want bij slecht weer zijn de tenten groot 
genoeg om het feestgedruis binnen voort 
te zetten.

In de toekomst zijn er volop ideeën om 
het PaasPop – festival uit te breiden ver-
telt Dave. Hij zou graag een programma 
willen dat meer divers is en meer gericht 
is op Popbands en/of ‘een speciaal-bie-
ren-café’ zou hij ook helemaal zien zitten. 
Dave is heel realistisch en geeft aan dat 
het dit jaar zeker van het aantal bezoekers 

afhangt of deze ideeën in de toekomst 
gerealiseerd kunnen worden. Alles hangt 
af van dit jaar. Met z’n allen hebben ze 
geprobeerd om een goede vernieuwende 
basis neer te zetten om daarop voort te 
kunnen bouwen en het is nu afwachten 
of het PaasPop – festival toekomst heeft. 
“Als het een flop wordt dan gaan we met 
glans ten onder, want we hebben er alles 
aan gedaan om er wat moois van te ma-
ken”: aldus Dave.

Wat zou het jammer zijn dat PaasPop ver-
dwijnt uit Zieuwent. PaasPop hoort toch 
in Zieuwent?! Dus een oproep van de 
PIOT aan iedereen: kom massaal met zijn 
allen meegenieten van een gezellig Zö-
wents paasweekend!!

Dave dank je wel voor je openhartige 
interview en je enthousiasme heeft ons 
aangestoken dus we zien elkaar het paas-
weekend!!

Huub en Jill.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 30 mrt. 19.30 uur Kruisjassen bij ’t Kevelder.

Vr. 30 mrt. 19.30 uur PaasPop Klassiek : Matthäus Passion

31 mrt + 1 en 2 april PaasPop.

Zo. 1 april 14.00 uur RKZVC 1 – Tubantia 1 (Speelronde 20).

Zo. 1 april 20.00 uur Paasvuur.

Vr. 6 april 19.30 uur “t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Zo. 8 april 14.00 uur Quick 1888 1 – RKZVC 1 (Speelronde 21).

Ma. 9 april 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Wo. 11 april 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.

Zo. 15 april 14.00 uur RKZVC 1 – Stevo 1 (Speelronde 22).

Ma. 16 april 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Do. 19 april 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 22 april 14.00 uur RKZVC 1 – NEC 1 (Speelronde 23).

Vr. 27 april 15.00 uur Zieuwentse Tennisvereniging : Open dag.

Vr. 27 april 16.00 uur Oranje podium : Live bandjes in Café Bruntjes.

Vr. 27 april 19.30 uur Kruisjassen bij ’t Kevelder.

Za. 5 mei 18.00 uur Longa’30 1 – RKZVC 1 (Speelronde 16).

Zo. 6 mei 08.00 uur Fratsen : Wandeltocht “Dwars deur Söwent”.

Za. 12 mei ---------- 40 Jarig jubileum karatevereniging “Mu Chin”.

Zo. 13 mei 14.00 uur Rohda Raalte 1 – RKZVC 1 (Speelronde 24).

Za. 26 mei 11.00 uur Opening Wadi en openhuis door de gebruikers van de   

   Waareise.

Zo. 27 mei 08:30 uur Velocé : Oost Achterhoektocht.

15 t/m 17 juni  ’t Gilde Jong Nederland : Kleinkamp.

Zo. 7 okt. ---------- Feestcommissie : Autosterrit.
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Dit keer maken we kennis met Rosanne 
Navis, woont sinds vier jaar in Zieuwent 
samen met Mart Schutten. Ze heeft 
aan huis (Zegendijk 16F) een eigen 
schoonheidssalon: Adagio. Piano 
spelen is haar passie en je zou haar 
kunnen kennen van het muziekduo 
“La Rose”. Ze spelen regelmatig bij 
bruiloftsceremonies en staan o.a. eind 
maart weer in het voorprogramma van 
“Maan”. Dit combineert ze dan ook 
samen in haar schoonheidssalon. Buiten 
rijdt ze graag paard, drinkt binnen graag 
een likeurtje en houdt van gezelligheid.

1. Meest favoriete sport:
 Paardrijden.

2. Minst favoriete sport:
 Schaken. 

3. Mooiste sportherinnering:
  Epke Zonderland op het WK aan de 

rekstok vond ik echt super mooi.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Kjeld Nuis na het zien van de 

Olympische Spelen.

5. Lekkerste eten:
 Schnitzel Inge.

6. Beste boek/schrijver:
 Heb ik niet.

7. Mooiste film:
 Intouchables.

8. Beste Nederlandstalig lied:
  Feestje van de Toppers met 

Nederlandstalige nummers.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  Toen ik op een cruiseschip werkte 

stuurde mijn ouders mij een 
Sinterkerstpakket met stroopwafels, 
pepernoten etc., maar dit kwam pas 
eind februari aan.

10. Grootste miskoop:
  Twee linkerschoenen. Van zo’n grote 

stapel kun je dan graaien en toen dacht 
ik dat ze wel zouden passen.

11. Omscholen tot:
  Dat hoeft eigenlijk niet. Ik ben helemaal 

happy.

PROFIELSCHETS 
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12. Tent opzetten in:
   Iseomeer in Italië. Of op Hawaï, maar 

daar wil Mart niet in een tent slapen.

13. Hekel aan mensen die:
   Eerst bumper kleven, dan inhalen 

en vervolgens links naast je blijven 
rijden.

14. Uit bed te halen voor:
  Een goede wereldreis.

15. Welke droom is wederkerend:
   Ik droom wel heel veel, maar ik word 

wel eens lachend wakker van een 
droom. Verder is niets wederkerend.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

   Toen er een muis uit het stro kwam in 
de paardenstal.

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

  Prima.

18. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   Lola Astanova, een super goede 

pianist. Voor de mannen: google haar 
maar eens.

19.  Als je één uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:

  Paardrijden.

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

   Wel meer huizen, maar dan moeten 
ze wel te koop staan….

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

   Ergens in Afrika een vrijwilligerspro-
ject voor arme kinderen.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
  Op een cruiseschip werken.

23.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

   Een mooie huwelijksreis, dus eerst 
trouwen!

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Lief, familiemens, gezelligheidsdier, 

sociaal en zorgzaam.

Nienke
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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



 

Vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag)  
Vanaf 15:00 uur tot 18:00 uur 
 
met o.a. tennisclinic en mogelijkheid 
voor aanmelden zomerlidmaatschap 

 

Kom naar  
de open dag! 

 

 

Of je nu al een tijdje speelt, net begonnen bent of juist wilt starten: tennis is een 

uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en alle niveaus! Daarnaast is tennis 

gezond, ontspannend en je kunt het spelen wanneer het jou uitkomt. Kom daarom naar 

onze tennisvereniging en ontdek tennis. Love the game. 

 

Open dag Zieuwentse Tennis Vereniging (ZTV) 
Op 27 april organiseert ZTV een open dag. De perfecte kans om de liefde voor tennis te 

delen met vrienden, familie, collega’s en kennissen, of juist om kennis te maken met de 

leukste sport ter wereld. Vanaf 15:00 uur is iedereen van harte welkom op onze 

tennisbanen aan de Werenfriedstraat 30 a om een balletje te slaan. Dus zeg het voort en 

neem zoveel mogelijk mensen mee naar deze #lovegameNL! Zien we je dan? 

 

Meer informatie en adres 
Zieuwentse Tennis Vereniging 

Werenfriedstraat 30 a 

7136 LZ  Zieuwent 

info@ztv-zieuwnet.nl 

www.ztv-zieuwent.nl 
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: AZSV JO9-2 – RKZVC JO9-1 : 6-7
DOELPUNTENMAKERS: Friso (1x) , Rein (1x), Wout (1x) en Roy (3x).
MOOISTE DOELPUNT: Allemaal supermooi.
MOOISTE MOMENT: Het terugkomen van een 4-1 achterstand naar 6-6.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Friso.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2 – Lochem JO9-3 : 2-7
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen en Thijs.
MOOISTE DOELPUNT:  Thijs. Hij kreeg een mooie voorzet van Thijmen en ronde 

heel mooi af.
MOOISTE MOMENT: Dat de wedstrijd afgelopen was.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijs Klein Nienhuis.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – VIOD JO9-10G : 12-0.
DOELPUNTENMAKERS: Romy (5x), Fedde (4x), Ruben (2x) en Toon (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Allemaal !
MOOISTE MOMENT:  Toon, onze laatste man, gaat 1x naar voren en scoort een 

prachtige goal. Daarna heeft hij alle tijd om rustig een 
praatje te maken met keeper Senna.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Romy.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – Zelos JO11-3 : 2-1
DOELPUNTENMAKERS: Toby (1x) en eigen goal (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Toby. Lars speelde naar Toby en hij schoot de bal in de 

hoek.
MOOISTE MOMENT: In de laatste 20 seconden werd er gescoord.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toby.

VOETBAL : RKZVC
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

DATUM : WEDSTRIJD : UITSLAG 03-03-2018 : TOHP 1 – SV HALLE 1 : 2-0
Niveau 4 : 1e set 25-16 : 2e set 25-6
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e wedstrijd van ons in de sporthal van Mariënvelde!  

De vorige helft van het seizoen zaten we ook bij Halle in 
de poule. Ging altijd gelijk op. We zaten er nu goed in 
vanaf het begin. En dat zag je in de eindstand.

MOOISTE MOMENT:  Prima opslagen van allemaal. Veel punten mee behaald. 
Mooie ballen van Sofie, goed geplaatst achter in de hoe-
ken of kort achter het net.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Sofie Temming.

DATUM : WEDSTRIJD : UITSLAG 03-03-2018 : LONGA’59 1 – TOHP 1 : 0-2
Niveau 4 : 1e set 17-25 : 2e set 12-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  Altijd spannend tegen Longa. Er werd goed samenge-

speeld. Er kwam meer swung in het geheel, waardoor het 
beter liep. Cato deed weer prima mee na lange afwezig-
heid. Demi blijft rustig en houd het overzicht in het veld. 
Linde speelt de ballen goed achterin het veld.

MOOISTE MOMENT:  Mooie opslagen van Lott ter Maat en ze blijft goed op de 
bal letten waardoor ze veel ballen kan opzetten.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Lott ter Maat.

VOLLEYBAL : TOHP
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Zoals de meeste mensen in Zieuwent en 
omstreken wel weten, doen wij mee met een 
landelijk evenement op 14 april in 
Woudenberg: Lopen voor Lyme. Hieraan kan 
een team lopers meedoen om zoveel mogelijk 
te wandelen om het gevoel van een 
lymepatiënt te ervaren. Met deze actie halen 
wij geld op voor de bekostiging van de 
behandeling van Cas Maarse. Mocht u het 
verhaal nog niet kennen, dan kunt u dit lezen op 
www.lopenvoorlyme.nl/team/cas-maarse.  

Het is geweldig om te merken hoe breed deze actie gedragen wordt. Vanuit 
alle kanten worden donaties gedaan en acties opgezet om extra geld op te 
halen. Zo dragen onder andere de horeca, winkels en bedrijven in Zieuwent 
allemaal hun steentje bij en is er bijvoorbeeld een tompoucenactie 
georganiseerd door vrienden van Cas. Bij deze actie hebben er ruim 30 
vrijwilligers meegeholpen om deze tompoucen te verkopen.  

Op 14 april gaan wij met een bus supporters richting 
Woudenberg. Tot die tijd zijn donaties nog altijd 
welkom via www.lopenvoorlyme.nl/team/cas-maarse 
want wij hebben ons streefbedrag nog niet bereikt. 
Ook als u zelf nog een actie wil opzetten of samen wil 
werken met ons om geld op te halen, dan horen wij 
dat uiteraard graag. Wij willen bij deze alvast iedereen 
bedanken voor hun hulp en medewerking.  
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Lopen voor Cas 
 

 

Het gaat hier achterin de PIOT wel vaker 
over feestjes, zo ook deze keer. Ondanks 
dat ik namelijk alweer een hele tijd niet 
meer in de PR-commissie van PaasPop 
zit, kan ik de verleiding niet weerstaan 
om toch even reclame te maken voor het 
festival en een van mijn grootste hobby’s: 
met z’n allen bier drinken in Zieuwent.

Het is de meeste mensen waarschijnlijk 
al wel opgevallen dat het de laatste jaren 
steeds een klein beetje rustiger wordt in 
de tent van PaasPop-Zieuwent. Voor de 
jongere lezers: dat is niet altijd zo ge-
weest. Nog niet zo lang geleden gonsde 
het hele dorp tijdens het paasfeest van de 
rock-‘n-roll. Niemand was thuis bereik-
baar, omdat iedereen in de tent stond of 
uitgeteld op bed lag bij te komen van het 
feest. Geen mens kwam op het idee om 
met Pasen wat anders te doen. Als je ou-
ders per ongeluk 25 jaar getrouwd waren 
in het Paasweekend, dan schoof het zil-
veren bruiloftsfeest vanzelfsprekend een 
weekje op. Iedereen ging gewoon, altijd. 
Bij het uitlopen van de tent op maandag-
middag kochten de meeste bezoekers al 
meteen een driedagenkaart voor het jaar 
erop, om vervolgens het feest aan of in 
de dorpsgracht voort te zetten.

Dat is nu een beetje anders. Om uiteenlo-
pende redenen zijn de bezoekersaantal-
len op hun retour. De diverse “crisissen” 
van de afgelopen jaren, de veranderende 
muzieksmaak van de jeugd, de overvolle 
evenementenagenda, geen alcohol onder 
de 18 en uiteraard klimaatverandering 
hebben eraan bijgedragen dat de tent 
niet meer van voor tot achter stampvol 

staat met Pasen. Daarnaast zijn we een 
beetje verwend geworden. Het moet al-
lemaal steeds gekker en mag vooral niets 
kosten. “Geen Lady Gaga? Dan ga ik lie-
ver Paasgourmetten met de schoonfami-
lie in Barlo.” Ook gehoord: “Dus Anouk 
komt op zondag? Niet naakt? Dan ga ik 
thuis wel naar stiekem gefilmde sauna-
gangers kijken op mijn laptop.”

Het vervelende is dat minder bezoekers 
leidt tot minder inkomsten voor PaasPop, 
wat weer leidt tot minder geld voor bands 
en dus een eenvoudiger programma, met 
als gevolg weer minder bezoekers… en-
zovoorts. Een erg jammere neerwaartse 
spiraal. Een al even jammer maar directer 
effect: minder bezoekers, minder gezel-
lig, minder bezoekers… Het zijn vicieuze 
cirkels die de feestvreugde bepaald niet 
ten goede komen.

Wat moeten we daar nou aan doen?

Precies! Deze cirkeltjes doorbreken door 
gewoon allemaal naar PaasPop te gaan! 
De logica omdraaien (evenals het bakje 
met overgebleven PaasPop-muntjes van 
de afgelopen jaren) en gezellig samen met 
al je vrienden feest vieren en een beetje 
bijpraten met mensen die je al jaren niet 
gezien hebt (en die dus heel cirkeldoor-
brekend ook weer komen). Iedereen een 
topavond, en dan allemaal ouderwets de 
volgende dag nog een keer. Past het pro-
gramma niet helemaal in je straatje? Dan 
zie je het gewoon als een extra kermis. 
Wat wil een mens nog meer? De crisis is 
voorbij. Het is nu weer tijd om te investe-
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ren in sfeer en leefbaarheid. Als je wilt dat 
het levendig blijft in het dorp moet je ze-
ker dit soort evenementen ondersteunen. 
En daar zijn we natuurlijk helemaal niet te 
beroerd voor met z’n allen.

Het wordt mooi weer, de koers van de 
euro is gunstig en onder een nieuw be-
stuur is er gekozen voor een nieuwe en 
verrassende aanpak die zeer de moeite 
waard is. Geen enkele reden meer om 
thuis te blijven zitten.

Dus oud of jong, uitgevlogen of 
nooit het nest verlaten, LGBT of 
hetero, steenrijk of berooid, gro-
te dorst of een klein beetje een 
droge mond: allemaal vriendjes 
bellen, kaartjes kopen en party 
machen! Maandag ook? Maan-
dag ook! [proostsmiley] [feest-
mutssmiley] Mijn paas-partout 
is al binnen.

Johan
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