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Hobby’s
Niets levert zoveel hobby’s op als lid worden van de redactie van Piot. Ik zit er nu 
een kleine 9 jaar in, en heb gemerkt dat je vrij gemakkelijk enthousiast raakt wanneer 
je met mensen komt te spreken over hun hobby’s, of daadwerkelijk hiervan deel uit 
kunt maken tijdens het maken van een sfeerverslag van bepaalde evenementen. 
Zo hadden de stukjes die Wendy, Noëlle en ik maakten over het mountainbiken en 
Veloce als resultaat dat ik inmiddels twee mountainbikes in de schuur heb staan, en, 
als er even niet wordt gevoetbald, David en ik de Lochemse berg bestormen. Het 
stukje over de modelvliegclub te Mariënvelde had als gevolg dat ik een modelheli-
kopter op de kop tikte, en ervoer dat het klopte wat we schreven: Modelvliegen is 
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verdraaid moeilijk, het ding ligt inmiddels 
op de vuilnisbelt. Het sfeerverslag van 
de 8 uren van de schans had tot gevolg 
dat ook ik het jaar erop gewapend met 
marktplaats crosslaarzen en helm, en 
natuurlijk een oude bromfiets, het Lich-
tenvoordse circuit onveilig maakte. En 
nog steeds maak ik trouw deel uit van 
het brommercross legioen, afgelopen 
weekend nog de 5 uurs cross gereden 
in Halle, met slechts lichamelijke onge-
makken (spierpijn in bijna elke spier die 
ik bezit) tot gevolg. Maar wel uitgereden, 
en daar gaat het om. Het stukje over 
zaalvoetbal had bijna tot gevolg dat 
ik dat ook weer was gaan doen, maar 
gelukkig kwam er op tijd het stukje over 
waterpolo overheen, zodat ik het zaal-
voetbal kon vergeten, en aan zwemmen 
heb ik een broertje dood, dus die neiging 
was gemakkelijk te onderdrukken. Dat 
ik niet het enige redactielid is dat zo 
aan nieuwe hobby’s komt bewees Huub 
een tijd terug. Naar aanleiding van mijn 
verhaal over het computerspel Formule 
1 wist hij niet hoe snel hij het spel moest 
gaan kopen. 
Voor deze Piot hadden Nienke en Tanja 
een interview met Ronny Wellink, decor-
bouwer van Semper Avanti, maar ook 
hartstochtelijk bergbeklimmer. Benieuwd 
of beiden binnenkort ook in de Zwitserse 
Alpen te bewonderen zijn.

Johnny Cuppers.
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We schuiven aan de keukentafel bij 

Ronny  Wellink en al snel blijkt dat zijn 

passie voor de bergsport enorm is.

Ronny is de man van Annemiek Reukers 

en vader van 2 kinderen. Ze hebben 

jaren in Lichtenvoorde gewoond, maar 

hij kon daar in de straat niet aarden. 

Nu hebben ze hun plek gevonden zo 

halverwege Zieuwent en Beltrum, lekker 

buitenaf.

Een stuk natuur om hem heen doet hem 

goed en daarmee is al een boel over de 

liefde voor de sport gezegd.

Toch is hij er in 1986 per toeval mee in 

aanraking gekomen op een vakantie.

No mountain high enough...
Eerst nog werden routes gelopen met 

een neef, later een kameraad, maar toen 

ook die afhaakte wegens hoogtevrees, 

heeft hij enkele jaren alleen gelopen.

Na een aantal gesprekken met zijn zwa-

ger Ron, bleek dit een gouden duo te 

zijn en lopen ze inmiddels al vele jaren 

samen.

Ze gaan 1 keer per jaar één week klim-

men. Tot nu toe was dat altijd Oosten-

rijk.

Het plan is om te gaan klimmen in Frank-

rijk en wel de Mont Blanc.

Voordat ze echter zover waren, zijn 

er reeds vele andere wandelingen en 
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Wanneer het plan voor een klim in de 

loop van het jaar gemaakt is en kaarten 

thuis goed bekeken zijn, is het zaak je 

basisconditie nog iets verder uit te bou-

wen. Ronny fietst veel, ongeveer 5000 

km per jaar, gaat 1x per week naar de 

sportschool, maar oefent verder niet op 

een klimwand.

Vlak van tevoren oefenen ze samen 

nog wat touwtechnieken en reddings-

technieken.

klimmen geweest.  Wandelingen tot de 

2500 meter. En altijd routes waarbij je 

gezekerd kon lopen. In de rotswand zijn 

ankers en staalkabels aanwezig, waar-

aan je je kunt zekeren, de zogenaamde 

“klettersteig”.

En vooral in de beginjaren hebben ze 

samen veel geleerd. Onbevangen en 

af en toe wat risico nemen. Rugzakken 

bepakt met appels en roggebrood.

En bij elke klim leerde je iets. Vooral ook 

door gesprekken met medeklimmers en 

gidsen. Dat je beter gedroogde groenten 

en fruit mee kan nemen i.p.v. die zware 

appels.
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Eenmaal op de plek van bestemming ziet de basisuitrusting er ongeveer als volgt uit:

Goede stevige bergschoenen (in termen van stevigheid, schoen D, stijgijzervast)

Wind en waterdichte kleding, Reservekleding/ondergoed.

Valhelm/gordel/klettersteigtouw/prusniktouwtjes (dit zijn hulptouwtjes)

Kappen over de schoenen en onderbenen, “gamaschen”.

50 m. touw van 10mm doorsnede, schroefkarabiners en klettersteig Karabiners met 

een opening van minimaal 25mm.

Pikkel/stokken/stijgijzers/ijsboren

Verrekijker, kompas en kaarten.

Zonnebrandcrème factor 30  en zonnebril.

Lakenzak (soort hoeslaken) vodje w.c. papier.

flessen koud water/thermosfles heet water.

Gedroogde groenten en zakjes soep diverse musli repen.

Al met al een gewicht van rond de 15 kg. 
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Dan proberen ze de tocht zo in te delen 

dat ze ongeveer 14:00 op de top zijn, 

zodat ze ook nog tijd hebben voor de 

daling. Zoniet dan is de route zo uit-

gestippeld dat er een overnachting is 

in een berghut. Deze zijn meestal erg 

primitief. Er zijn dekens en een kook-

gelegenheid. Soms kan je er douchen, 

maar meestal was je je met smeltwater 

van de bergen.

Maar juist het primitieve, de schoonheid 

van de natuur, je nietig voelen tussen 

zulke hoogten, en alleen maar de stilte 

om je heen, waarbij het uitzicht vaak 

adembenemend mooi is, dat is waar 

het om draait.En met het ouder worden, 

wordt het besef van een gezin en alles 

wat daarbij hoort veel belangrijker. Ei-

genlijk was vroeger de top van de berg 

ook echt de top. Nu is het gezin de top. 

Al klimmende bekijk je of de top haalbaar 

is, maar nooit meer ten koste van alles. 

Mocht je echter wel de top van de berg 

kunnen bereiken, dan zien we dat als de 

toef slagroom op de taart, aldus Ronny.

Dat veiligheid zeer belangrijk is, is dui-

delijk.

Op moeilijke stukken zitten de 2 aan 

elkaar vast met een touw van ongeveer 

15 tot 20 meter. In dit touw zitten knopen 
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om de meter, zodat bij een val de knopen 

het glijden afremmen.

Wanneer men klimt met 3 personen, zal 

er onderling ongeveer 9 meter tussen 

zitten. In totaal zal men steeds uitkomen 

op ongeveer 20 meter touw.

Het voordeel bij Ronny en zwager Ron is 

dat ze beiden even groot en nagenoeg 

even zwaar zijn. Bij een val van de 

voorste persoon, laat de achterste zich 

meteen vallen en vangt de voorste op.

Vooral bij gletsjerspleten wil dit nog 

wel eens gebeuren. Wanneer er verse 

sneeuw gevallen is en spleten onzicht-

baar worden, moet men met de pikkel 

goed prikken en voelen waar je kunt lo-

pen. Toch zijn sommige spleten onzicht-

baar. Wanneer het niet gesneeuwd heeft, 

zijn spleten vaak prachtig om te zien. 

Wel 50 meter diep en heel mooi blauw. 

Je leert door de jaren heen ook om naar 

de kleur van de sneeuw te kijken. Zelfs 

tussen wit en wit zit verschil. Het witst is 

de verste sneeuw en dus de meeste kans 

dat er een spleet onder zal zitten.

Ook het weer is iets waar men sterk 

van afhankelijk is. Hoog in de bergen 

kan het ineens omslaan. Loop je eerst 

met 20 graden de berg op, maar kom 

je in een wolk, dan is het zo 12 graden 
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koeler. Ook wind en regen kunnen de 

kop opsteken.

En bij onweer is het zaak om alles van 

ijzer weg te stoppen en om bovenop je 

rugzak te gaan zitten om zo de rugzak als 

isolator te gebruiken bij inslag. Daarom 

is het najaar de beste tijd om te klim-

men, omdat onweer veel voorkomt in de 

zomermaanden.

Gevaar kan ook komen van lawines. 

Sneeuwlawines en steenlawines. De 

eerste heeft Ronny gelukkig nog niet 

meegemaakt. Steenlawines wel. Je 

maakt je dan zo klein mogelijk en pro-

beert om onder een soort van richel 

of rots te komen, lukt dat niet, dan de 

rugzak boven je hoofd houden en hopen 

dat het snel stopt.

Gelukkig zijn ze beiden lid van de NKBV 

(Nederlandse Klim en Bergsport Vereni-

ging). Met dit pasje mag je niet gewei-

gerd worden bij een berghut, ook al is hij 

vol. En ben je tevens verzekerd voor een 

redding per helikopter. (kosten komen al 

gauw op zo’n Euro 7.500,-).

Door alle gevaren die de sport in zich kan 

hebben en de berichten van de media, 

wanneer er ongevallen zoals van het 

zomer waren, beseft Ronny zich eens 

te meer dat je tijdens het klimmen reke-

ning moet houden met het onbekende. 

Want met het bekende houd je vanzelf 

wel rekening. 

Het is de natuur, de uitdaging van de 

elementen, de grenzen verleggen en het 

uitzicht waarvoor hij deze sport tot zijn 

sport heeft gekozen.

De droom is nog de Mont Blanc en de 

Kilimanjaro. 

Maar ook gaat hij een start maken met 

zijn zoon. Eerst de makkelijkere routes 

en wie weet wat nog meer.

We hebben een stukje mogen meebele-

ven van de passie van Ronny. Fantas-

tisch en met enorm veel bewondering 

bedanken we hem voor de vele, vele 

verhalen en anekdotes. Teveel om hier 

te schrijven. Ronny bedankt.

                                                            

Namens de redactieleden: Nienke en 

Tanja.
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VOLLEYBAL : TOHP
Hun competitie is pas gestart (Redactie)

HANDBAL : PACELLI
Hun competitie is pas gestart (Redactie)

VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 13-09-2008 : Grol F8 - RKZVC F3 : 7 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen Doppen.
MOOISTE DOELPUNT: Van Thijmen; slim uitgespeeld en scoren.
MOOISTE MOMENT: Doelpunt van Thijmen; iedereen superblij.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sven Doppen; met zijn harde schot veel ballen 
weggespeeld.

Datum : wedstrijd : uitslag 27-09-2008 : Witkampers F4 - RKZVC F3 : 9 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Sven Doppen.
MOOISTE DOELPUNT: Sven Doppen.
MOOISTE MOMENT: Goed verdedigend werk van Thijs Holkenborg.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lot Domhof; goed keeperswerk!

Datum : wedstrijd : uitslag 27-09-2008 : FC Eibergen F8 - RKZVC F5 : 13 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Tigho Rouwhorst (1x) en Bram Stortelder (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Bram schiet van ver, boven in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Pim keept met 1 handschoen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Bram Stortelder.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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Meest favoriete sport: Formule-1-autorace. De spanning en sensatie 
boeien mij.

 
Minst favoriete sport: Schaken en dammen. Daar heb ik niets mee.
 
Mooiste sportherinne-ring: In het verre verleden heb ik gevoetbald in één van 

de lagere elftallen van Westendorp. We heb-ben 
toen gewonnen van één van de lagere elftallen van 
RKZVC.

 
Favoriete sportman /
sportvrouw: In het algemeen heb ik respect voor sporters die 

een uitdaging aangaan, risico’s durven te ne-men, 
en ergens helemaal voor gaan. Een voor-beeld 
is Chris Somsen. De vaste chauffeur van mijn 
deurentoeleverancier (degene die dus elke vrijdag-
morgen de Dorpsstraat gedeeltelijk blok-keert). Hij 
heeft meegedaan aan de “Trans-oriental Rally”. Het 

P R O F I E L S C H E T S
Pedro Teerink, sinds het afgelopen voorjaar kent Zieuwent een deurenspe-

ciaalzaak. Wij (en we denken ook onze lezers) zijn nieuwsgierig naar de ei-

genaar van deze nieuwe loot in ons middenstandsbestand. Zijn naam is Pe-

dro Teerink. Gebo-ren, opgegroeid en nog steeds wonend in Westendorp. 

38 Jaar. Samenwo-nend en géén kinderen. Naast 

biljarten is zijn grootste hobby het houden van 

Japanse Koikarpers.
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alternatief voor Parijs-Dakar. Een lange onherberg-
zame rally van Sint Peters-burg naar Beijing. 

 
Lekkerste eten: Chinees.
 
Welk TV-programma moet er onmiddellijk van de buis: 
 Alle soapseries.
 
Beste boek/schrijver: John Grisham (detectives).
 
Mooiste film: Ik kijk nooit naar films. Na het journaal gaat de TV 

uit.
 
Politieke kleur: Ik weet het niet meer. Bedrijfsmatig zou het rechts 

moeten zijn, maar geen enkele partij komt zijn be-
loftes na.

 
Beste Nederlandstalige lied: “Het is een nacht” van Guus Meeuwis. (Ik vind ove-

rigens de meeste Nederlandstalige muziek mooi.) 
 
Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: 
 Geen. In de familie hebben we het aan elkaar ge-

ven van cadeaus gelukkig afgeschaft.
 
Grootste miskoop: Ik kan het niet laten om regelmatig van die klei-

ne hebbedingetjes (“gadgets”) te kopen, waar je 
achteraf dus niets aan hebt. Een goed voor-beeld 
was een magnetische hoekwaterpas. Ik wilde het 
gebruiken bij het maken van een nieuwe schutting. 
De palen waren echter van hout. 

 
Omscholen tot: Ik heb een studie gevolgd voor elektricien. 2 Jaar 

gewerkt in de bouw als elektricienloodgie-ter. 
Daarna ben ik 4 jaar bij de marine geweest. Toen 
7 jaar in de houthandel. Vervolgens 7 jaar als as-
sistent-bedrijfsleider bij een bouwmarkt. Nu run ik 
anderhalf jaar een eigen zaak en wil daar een leuke 
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“toko” van maken met een goe-de boterham. Om-
scholen is niet aan de orde. Door de oren en ogen 
open te houden en het gezonde boerenverstand te 
gebruiken leer ik op dit moment het meest.

 
Tent opzetten in: De provincie Zeeland. Een prachtige omgeving. Ik 

krijg daar het echte vakantiegevoel.
 
Ben je wel eens aangehouden door de politie: 
 Hoe dik moet de PIOT worden? Heel vaak dus. Ze 

moeten me altijd hebben. Niet “handsfree” bellen. 
Geen papieren bij me. Geen gordel. Af en toe te 
hard rijden. Noem het maar op. In de regel kom ik 
er wel met een waarschuwing vanaf.

 
Hekel aan mensen die: Oneerlijk zijn en/of afspraken niet nakomen.
 
Uit bed te halen voor: Laat mij maar liggen. Dat is ook de mening van 

mijn vriendin.
 
Waar droom je over: Als startend ondernemer ben ik 24 uur per dag met 

de zaak bezig. Sommige dingen neem je dus onge-
merkt en onderbewust mee in je slaap.

 
Wanneer was je voor het laatst bang: 
 Ze hebben me ooit geleerd: “Angst en geld heb ik 

niet”. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want ze 
moeten me geen slangen (reptielen) door de winkel 
laten kruipen.

 
Wat denk je als je in de spiegel kijkt: 
 Dat hebben ze 39 jaar geleden toch netjes gedaan.
 
Welke zin of welk woord gebruik je te veel: 
 Ik zou het niet weten. Niet dat ik die zin te veel ge-
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bruik, maar volgens mij heb ik geen stop-woord of 
specifiek zin die ik (te) veel gebruik.

 
Wie zou je nog willen ontmoeten: 
 Lewis Hamilton. Een formule-1-coureur.
 
Wat zou je geen tweede keer doen: 
 Voor een baas werken.
 
Beschrijf jezelf in 5 woorden: Eigenwijs, hulpvaardig, gezellig en sentimenteel.

De redactie (Huub Wopereis)
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 Open podium stichting Fratsen 

Net als veel Zieuwentenaren kijkt mevrouw Sacha de Boer uit naar het open podium.
Tijd voor een gesprek met de organiserende stichting.

Mevrouw Sacha de Boer: Het gerucht gaat, dat het open podium voor de 7e 
keer plaats vindt in het parochiehuis.
Fratsen: U heeft uitstekende bronnen.

Mr. Sacha de Boer: Die zelfde bronnen denken te weten dat de datum 15 no-
vember is.
Fratsen: Juist. Op deze datum maakt Hare Majesteit ook bekend wanneer Zij afstand 
doet van de troon en opgevolgd wordt door haar zoon. Maar wij waren eerder…

Sacha de Boer: Wie mogen er op het podium?
Fratsen: Van oud tot jong.

Sacha de Boe: Waar hopen jullie op?
Fratsen: Dat mensen die al vaker op ons podium hebben gestaan, dat weer gaan 
doen, maar ook hopen we nieuwe gezichten te zien.

Sacha de Bo: Nee, wat voor acts?
Fratsen: Dat maakt niet uit, maar geen geweld, angst, discriminatie, drugs- en al-
coholmisbruik, grof taalgebruik of seks.

Sacha de B: Wat zijn de prijzen?
Fratsen: Er is geen entree,  koffie en fris € 1,50 bier en wijn € 2,00 chips en andere 
versnaperingen, zouden we na moeten vragen…
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Sacha d B: Ik bedoel of er wat te winnen valt.
Fratsen: Ja zeker, we gaan altijd uit van een win–win situatie. 
De deelnemers kunnen hun ei kwijt en worden vervolgens beloond door het 
publiek met applaus en vergaren zo eeuwige roem.

Sacha B: Geen bekers?
Fratsen: Glazen(van ons mag het ook uit de fles).

Sacha: Hoe laat?
Fratsen: We beginnen net zo laat als Philip Freriks met het 20.00 uur jour-
naal.

Sas: Hoe kun je je opgeven.
Fratsen: Je moet nooit opgeven, maar 351558 bellen.

Sasje: Nou, bedankt voor dit gesprek. Ik zit op de eerste rij.
Stichting Fratsen
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H V  P a c e l l i
Het handbalseizoen 2008/2009 is dan 
nu echt begonnen…

Het 1e damesteam heeft er inmiddels 
2 wedstrijden op zitten, waarbij de 1e 
werd verloren en de 2e gewonnen. Deze 
overwinning ging echter niet zonder slag 
of stoot….het beloofd dus nog een span-
nende competitie te worden, waarbij van 
alles mogelijk is.

Ook het 2e damesteam heeft inmiddels 
2 wedstrijden gespeeld. Dit nieuwe team 
met nieuwe trainer Bart Beerenbroek 
moet nog erg aan elkaar wennen, helaas 
werden beide wedstrijden verloren.

De A-jeugd ging goed van start  met 
een klinkende overwinning. Wat overige 
jeugd betreft….daarover de volgende 
keer meer.

Dit jaar gaat er voor het eerst ook een 
recreantenteam aan de competitie mee-
doen. Een aantal (oud)speelsters heeft 
zich hiervoor opgegeven, zodat zij één 
keer per maand lekker een avondje kun-
nen ballen en op de zondag vrij zijn.

Dit team traint op de donderdagavond 
van 20.30 uur tot 21.30 uur en kan nog 
wel wat “talenten” – speelsters gebrui-
ken! Dus mocht je zin hebben…kom een 
keertje kijken op onze trainingsavond. De 
1e uitwedstrijd van dit team zal op dins-
dag 7 Oktober a.s. in Gaanderen zijn. 

Verdere activiteiten tot nu toe: 
• voor de vereniging zijn 6 speelsters 

op scheidsrechterscursus gegaan. 
Op dit moment hebben zij allen hun 
theorie-examen behaald. (Proficiat 
meiden!) Voor het definitieve pa-
piertje moeten zij nog een aantal 
wedstrijden fluiten die beoordeeld 
zullen worden door de examinator. 
Wij zijn als vereniging erg blij dat 
deze meiden het scheidsrechterspa-
piertje gaan halen. Immers….zonder 
scheidsrechters….geen handbal! 
(Sharon, Ismay, Fleur, Noreen, Karlijn 
en Leonie heel veel succes met de 
laatste loodjes!)

• In de herfstvakantie: onze jaarlijkse 
plantenactie. Vanaf zaterdag 11 Okto-
ber a.s. kunt u ons weer bij u aan de 
deur verwachten met de verkoop van 
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planten voor onze verenigingskas. Hopelijk steunt u ons net als andere jaren! 
• Het handbaljeugdweekend. In het weekend van 20 en 21 September is de jeugd 

op kampweekend geweest naar Braamt. Bijgaand een bijdrage van de zusjes 
Ebbers die met dit kamp zijn meegeweest.

• Tijdens dit weekend zijn de meiden van de Sint Jozefschool kampioen geworden 
met het schoolhandbal! (Een groot aantal van deze meiden handballen bij Pacelli) 
In Mei 2009 mogen zij strijden voor de Gelderse kampioenschappen!

Alvast een fijne (herfst)vakantie toegewenst en veel succes met de komende hand-
balwedstrijden!

Hallo piotlezers/ressen,

Wij zijn 20 en 21 Sept. Op handbalkamp geweest in Braamt.
‘S middags hebben we een soort speurtocht gedaan door het bos, 
1 groep  is goed gelopen en de rest natuurlijk fout!
‘S avonds hebben we bonte avond gehad, allemaal optredens van de kinderen. 
met tussendoor zelfbedachte reclame spotjes en dat was lachen…….
Sophie als Paula de koe of Laura met de Sparappelsap..
Maar ook hele leuke optredens van “nicky en Simone”  gedaan door Merle en Renske  
er kwam zelfs een modeschow voorbij..
Maar als klapper van de avond Sanne als “Elvis Presley”  met bakkebaarden en 
al.
Daarna slapen AAAHHUUUUM…….
‘S morgens vroeg uit de veren voor de meiden van groep 8 want die hadden
Schoolhandbal.
De anderen gingen levend memorie doen, was natuurlijk ook weer lachen.

Het was een leuk weekend, Pacelli bedankt

Groetjes Daphne ,Pascalle en Esmee
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Wo. 5 November. 20.00 uur PIOT Uiterlijk inleveren PIOT-kopie.
  
Stichting Fratsen MOBIELE HALFPIPE·          
Van april t/m oktober    Elke woensdag en zaterdag 

17-18 oktober HOUTDORP 
Stichting FRATSEN organiseert op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober haar jaarlijkse 
HOUTDORP.. 
 
17 oktober  Schietoernooi 
Schiettoernooi voor de gehele zieuwentse bevolking. Dit word gehouden in het Parochiehuis. 
Per team mag 1 lid van een schietvereneging aanwezig zijn. 
 
20 oktober  Kruisjasavond Schutterij. 
Schutterij St. Sebastiaan organiseert een kruisjasavond in het Parochiehuis. Aanvang om 
20.00 uur. Voor iedereen die graag een plezierige avond wil hebben en kans wil maken op 
heerlijke vleesprijzen. 
 
29 oktober  KLAVERJASSEN 
Elke laatste woensdag van de maand is er bij Herberg “Het Witte Paard” een klaverjasavond 
t.b.v. “Jong Nederland” (‘t Gilde). Aanvang 20.00 uur en iedereen is welkom. 
 
8 November  PLAYBACK SHOW 
Jong Nederland organiseert op zaterdag 8 november a.s. haar jaarlijkse playbackshow in 
het Parochiehuis. 
 
15 November  OPEN PODIUM 
Stichting FRATSEN organiseert op zaterdag 15 november het jaarlijkse OPEN PODIUM. 
 
17 november  Kruisjasavond Schutterij. 
Schutterij St. Sebastiaan organiseert een kruisjasavond in het Parochiehuis. Aanvang om 
20.00 uur. Voor iedereen die graag een plezierige avond wil hebben en kans wil maken op 
heerlijke vleesprijzen. 
 
23 november  Sinterklaasintocht 
Sinterklaasintocht Zieuwent 

E v e n e m e n t e n a g e n d a
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Vervolg

26 November  KLAVERJASSEN 
Elke laatste woensdag van de maand is er bij Herberg “Het Witte Paard” een klaverjasavond 
t.b.v. “Jong Nederland” (‘t Gilde). Aanvang 20.00 uur en iedereen is welkom. 
 
15 december  Kruisjasavond Schutterij. 
Schutterij St. Sebastiaan organiseert een kruisjasavond in het Parochiehuis. Aanvang om 
20.00 uur. Voor iedereen die graag een plezierige avond wil hebben en kans wil maken 
op heerlijke vleesprijzen. 
 
1 januari 2009  NIEUWJAARSGALA  
Jong Nederland organiseert op zaterdag 8 november a.s. haar jaarlijkse playbackshow 
in het Parochiehuis. 
 

E v e n e m e n t e n a g e n d a
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Hoe zit het ook alweer? Na jaren van uitgaven 

in excessen van de Verenigde Staten, besluit 

het regerende Republikeinse kamp de geld-

kraan nog verder open te gooien, door her en 

Wat doet de dollar?
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bankcrisis in de ontwikkelde, westerse landen 

met een enorme gedeelde financiële markt is 

wel opmerkelijk. Het betalingsverkeer staat 

en valt bij vertrouwen en dit gaat ook op voor 

der wat oorlogjes te voeren. Het “op de pof” 

leven is niet alleen cultureel gemeengoed bij 

de Amerikaanse bevolking, de overheid kan 

er ook wat van. Op dit moment bedraagt de 

staatsschuld alleen al zo’n 11 triljoen dollar (ja 

zeker, dat getal met 12 nullen erachter), dit is 

bijna 70% van wat het gehele land bij elkaar 

verdient in een jaar. Één van de machtigste 

mannen op aarde, president George W. 

Bush, heeft al vier maal een verhoging van 

de schuldlimiet gekregen voor zijn gapende 

gat in zijn Amerikaanse handen. De rest 

van de wereld slaat het tafereel verdeeld en 

onmachtig gade. Meer uitgeven dan je bezit 

hoeft niet erg te zijn, zolang er een geldschie-

ter achter zit die vertrouwt het geld ooit terug 

te krijgen. Voor de V.S. zijn die geldschieters 

voornamelijk Japan en China, en een aantal 

decennia terug de Westerse Europese lan-

den. Het geld dat in de V.S. gestopt wordt, 

door vele landen op de wereld, is noodzakelijk 

om de risicovolle kapitaalmarkt in de V.S. in 

stand te houden. Want als de financiële markt 

in de V.S. hapert, dondert het ook in Keulen 

mee. Een bankcrisis, zoals nu gaande is,  is 

echter helemaal niet uniek. In meer dan de 

helft van de landen op de wereld gebeurt 

het gemiddeld eens in de 6 jaar, maar een 

de aandelenmarkt. Nu het vertrouwen in de 

financiële markt tot een dieptepunt gezakt 

is, mede door de hypotheek- en bankcrisis, 

zal het moeilijk worden om het geld weer 

te laten rollen. Na een redelijke economi-

sche tijd, begint nu een periode waarin 

het allemaal wat minder loopt in de gehele 

economie, ook in Nederland. 

De recessie zorgt voor minder beschik-

baar geld en een krappere omzet bij veel 

bedrijven. Ons kleine handelslandje is hier 

natuurlijk ook gevoelig voor. Naar onze 

mening is deze hele situatie, die door de 

media vergeleken worden met een grote 

ramp, echter redelijk positief. Problemen 

in de Amerikaanse –en ook andere wes-

terse- financiële markten zijn duidelijk aan 

de oppervlakte gekomen en worden, ook 

al niet geheel verholpen, in ieder geval in 

ogenschouw genomen. De V.S. zal het iets 

moeilijker krijgen om makkelijk geld aan te 

trekken en zal zich in de nabije toekomst 

meer moeten schikken op het wereldtoneel 

met Europa en landen in Azië als grotere 

spelers. Op korte termijn is een positieve 

blik nodig, en laat daar nu juist die op-

portunistische Amerikanen verdomd goed 

in zijn. 


