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Vakantie
Het is zondagmiddag 16 augustus. Morgen roept de dagelijkse plicht en zit de 
vakantie van 3 weken er al weer op. Een periode van bezinning en relatieve rust 
loopt ten einde. De waan van het moment en de daarmee samengaande onrust 
loert om de hoek.

Vakantie. Niks moet en alles mag. Geen verplichtingen. Geen wekker. Geen overvolle 
agenda. Tijd voor jezelf. De één pakt zijn koffers en caravan of tent en gaat 2 weken 
niets doen in Frankrijk. De ander laat zich verwennen in een 5-sterren all-inclusive 
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resort in Turkije (als het reisbureau 
ondertussen tenminste niet failliet is ge-
gaan). Weer anderen gaan naar Thailand 
om daar te genieten van de natuur en het 
natuurlijk schoon. Fietsen in Oostenrijk, 
bergbeklimmen in Zwitserland, skiën in 
Argentinië, diepzeeduiken in de omge-
ving van Aruba of pinguïns bekijken op 
de Zuidpool kan natuurlijk ook. De wereld 
wordt steeds kleiner en iedereen wil ver-
der. Nieuwe ervaringen en uitdagingen. 
Dingen doen die de buurman of collega 
nog niet heeft gedaan.

Tijdens de afgelopen redactieverga-
dering kregen alle redactieleden de 
opdracht mee om een persoonlijk 
verhaal(tje) te schrijven over zijn of haar 
meest bijzondere vakantiebelevenis op 
gebied van sport en/of cultuur. Verderop 
in deze PIOT wordt u hiervan deelge-
noot gemaakt. Mijn vakantie-ervaringen 
zijn niet exotisch of opwindend. Ik ben 
namelijk 3 weken thuis geweest en heb 
genoten van de rust in mijn en onze 
eigen vertrouwde omgeving. Opstaan 
wanneer je wakker wordt en uitgeslapen 
en uitgeluierd bent (dat duurt bij mij soms 
heel lang). Uitgebreid 2 kranten lezen 
(waar geen of weinig echt nieuws in 
staat: komkommertijd). Eindelijk de rust 
en tijd nemen om de prachtige boeken te 
lezen die al een jaar op een stapel liggen 
te wachten. Al wandelend of fietsend, 
met een grote omweg door een stil en 
verlaten Achterhoek, naar het terras 
van Inge alwaar in een rustgevende 

omgeving de biertjes smaken zoals ze 
behoren te smaken. Na afloop met een 
zak vol eten richting computer om te 
proberen de wereld een lesje te leren 
op pokergebied (wat overigens niet echt 
wil lukken) en de vakantiedag zit erop. 
Niks spannend, bijzonder of opwindend, 
maar wel lekker.

Het einde van de vakantie betekent 
ook het begin van een nieuw seizoen 
voor nagenoeg alle teamsporten en 
culturele verenigingen van Zieuwent. 
Ook binnen “mijn” club RKZVC zijn de 
voorbereidingen weer in volle gang. De 
presentatiegids is verspreid, de site is 
geüpdatet en de trainingen zijn weer 
begonnen. Het 1e elftal werd afgelopen 
jaar glorieus kampioen in de 5e Klas en 
de verwachtingen zijn hooggespannen. 
Op het Kei-toernooi (tegen WVC (3e 
Klas) en Longa ’30 (2e Klas) waren de 
tegenstanders een maat te groot en werd 
kansloos verloren, maar in de 4e Klas 
moet men zich toch moeiteloos kunnen 
handhaven en misschien nog wel meer 
dan dat …….

Ik hoop dat iedereen, op zijn of haar 
manier, een fijne vakantie heeft gehad, 
de accu weer is opgeladen, goede voor-
nemens worden omgezet in daden en 
wensen werkelijkheid worden. 

Huub Wopereis.
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Mijn vakantiebelevingen deze vakantie 
waren niet zo groot. Ik heb vooral heel 
veel gewerkt. Mijn vakantie moet name-
lijk nog komen. Toch heb ik nog wel een 
weekend vrij gehad en dat was voor de 
Zwarte Cross. 
Dit was eigenlijk wel mijn vakantie voor 
dit jaar. Het begon met de stunttoren 
die werd gebouwd. Al weken voor de 
Zwarte Cross werd er al over de toren 
gespeculeerd. Een week voor het festival  
was de toren klaar, voorzien van grote 
schijnwerpers en ledverlichting. Wat voor 
‘een gek’ gaat hier met zijn motor vanaf 
springen? Wij mochten ook boven op 
de stunttoren. De buurt was uitgenodigd 
om te komen kijken. En aangezien mijn 
vriend daarbij hoort mocht ik ook mee 

naar boven. Gelukkig was het super 
mooi weer en konden we waarschijnlijk 
heel ver kijken. Onder de toren was het 
wel even slikken, is toch best wel hoog 
70m. We konden met maximaal 15 per-
sonen naar boven. We gingen met een 
groepje van 10 mensen de lift in. Het 
duurde een minuut of 5 maar dan was je 
ook 70 meter hoger. Wat een geweldig 
uitzicht. De televisietoren van Markelo 
was zelfs nog te zien. Boven op de toren 
leek het veel minder hoog, vond ik. Na 
een kwartiertje moesten we weer naar 
beneden. Toch wel leuk om het gezien 
te hebben. Was wel benieuwd hoe de 
stunt zou gaan worden. 

In de hoogte
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Het is de vijfde keer dat we naar de 
camping gaan. Donderdags komen we 
met de groep nog even bij elkaar om de 
spullen alvast te brengen en kijken of 
alles geregeld is. ‘s Avonds als we naar 
bed gaan is het al rumoerig rond Joris’ 
huis. Dat krijg je met de Zwarte Cross 
in de ‘achtertuin’. Vele mensen zijn al 
op weg naar de camping. Ze moeten 
alleen nog een paar uurtjes wachten. ‘s 
Morgens word ik rond half 7 wakker van 
een hoop lawaai. De camping is al open 
en de mensen gaan vol enthousiasme op 
de ingang af en dit moet natuurlijk met 
een hoop kabaal en getoeter gebeuren. 
11 uur is het verzamelen, zodat we met 
zijn allen naar de camping kunnen gaan. 
Zo gaan we op weg met en aantal trek-
kers, een stacaravan en twee wagens vol 
spullen. Met een groep van 65 personen 
begint onze voettocht naar de camping 
(lekker makkelijk, zo dichtbij). Altijd wel 
een leuk gezicht dat zo’n grote groep 
lopend aankomt. En dan maar wachten 
in de rij voor de ingang. Na een uur zijn 
we eindelijk binnen en kan de grote klus 

beginnen: het opbouwen van ‘Kampf 
Vragender’! Na ongeveer 2 uur hebben 
we ons tentenkamp er staan en is de 
luifel gemaakt waar we onder kunnen 
zitten. Nu toch wel benieuwd naar de 
stunt.

Zondagavond, nog steeds is er geen 
stunt gedaan. De ene keer is het slecht 
weer, de andere keer te veel wind. Zou-
den ze de stunt nog wel gaan uitvoeren? 
Eindelijk ‘s avonds is het dan zover. 
Boven op de toren zien we een aantal 
personen en inderdaad een motor! Het 
duurt nog even, maar dan gaat er een 
fakkel aan en is er een grote oranje 
rookpluim te zien. De motorrijder springt 
met motor van het plateau af en laat de 
motor meteen vallen. Niet veel later trekt 
hij zijn parachute open en komt met een 
gecontroleerde landing op de grond. Was 
dit nou alles? Echt onwijs spectaculair 
vond ik het niet. De ophef er omheen was 
veel groter dan de stunt uiteindelijk zelf. 
Ach ja, zelf zou ik het niet nadoen. 

Nienke
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Windsurfen

‘Voor het volgende nummer schrijft ie-
dereen een persoonlijk verhaal(tje) over 
zijn of haar meest bijzondere vakantie-
belevenis op het gebied van sport en/of 
cultuur’. Daar ben ik mooi klaar mee. 
Wij hadden ons namelijk voorgenomen 
om dit jaar gewoon lekker 3 weken lang 
op de camping in Lathum te gaan zitten, 
en daarbij niets uit te voeren. Voor ons 
geen lange fi les richting het zuiden, geen 
gedoe op Schiphol, niet in de rij staan 
voor pretparken of musea, geen gedrang 
op tribunes bij grote sportwedstrijden, 
geen tropische temperaturen waardoor 
je gevangen in je hotelkamer met airco 
zit, maar lekker op ons terrasje aan het 
water met een goed boek, af en toe on-
derbroken voor een tochtje met de boot. 

Nu is die boot van ons wel  een sport-
boot, maar om onze tochten nu onder 
de noemer sportbelevenis te scharen, 
dat gaat mij wat te ver. Als ik dan toch 
een sportbeleving moet noemen, zou het 
windsurfen moeten zijn. Een kennelijk 
uitstervende sport. Bij ons op de camping 
aan het water kon je bij wijze van spre-
ken 10 jaar terug over de borden naar 
de overkant lopen, deze vakantie waren 
de surfers opvallend afwezig. Slechts 
één dag konden wij vanaf de waterkant 
genieten van het spektakel dat sommige 
surfers kunnen bieden. Er stond een 
fl inke wind, kracht richting 6, en zowaar 
verschenen er enkele ‘cracks’ op de plas. 
Met speedbootsnelheden scheerden zij 
over het water, om kort bij de oever met 
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fenomenale bewegingen plank en zeil de 
andere kant op te sturen, en als een pijl 
uit een boog weer weg te zijn. Nu surf ik 
zelf ook een beetje, maar bij windkrach-
ten boven de 3 a 4 ben ik vertrokken, dus 
ik weet hoe moeilijk het is. Maar kijkend 
naar deze mannen vergeet je dat, zo 
gemakkelijk doen zij het lijken. Mannen? 
Ja, mannen. Ik schatte de surfers rond 
de 30 jaar. Jonger waren ze zeker niet. 
Ook al een signaal dat windsurfen aan 
het uitsterven is. Jongeren zie je er bijna 
niet meer op. Jammer. Windsurfen is een 
prachtige sport. Je bent in de slag met 
het water en de wind, en helemaal op 
jezelf aangewezen. Bovendien zijn de 
beginselen redelijk eenvoudig te leren. 

Kleintje koepelNatuurlijk duurt het jaren voordat je kunt 
surfen zoals de mannen die ik stond te 
bewonderen, maar als je na een paar uur 
surfen merkt dat je je evenwicht steeds 
beter kunt bewaren, en je zowaar zacht-
jes het meer rond wordt geblazen, raak 
je enthousiast. Je zult nog vele malen in 
het water duikelen, voordat je een nette 
bocht kunt maken, maar ook dat gaat 
je gegarandeerd een keer lukken. Dus 
mocht je in de gelegenheid zijn om op 
vakantie ergens een surfplank te kun-
nen huren, vooral doen! Je hebt er zo 
een prachtige, betaalbare hobby voor 
op het water bij.

Johnny Cuppers.
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Terug van weggeweest. We hebben het 
een aantal jaren moeten missen maar 
“Kleintje Koepel” is weer terug! Wat is er 
nu gezelliger dan met je hele gezin, een 
middagje muziek luisteren en napraten 
over de vakantie?
Het meest idyllische plekje van Zieuwent, 
de muziekkoepel midden in de gracht, 
leent zich daar uitstekend voor en is ook 
om die reden gebouwd.
Op zondagmiddag 30 augustus staan 
vanaf 13.30 uur de volgende lokale acts 
voor u op het podium:
Noir:
Deze dames behoeven geen aankondi-
ging of uitleg. Met hun prachtige samen-
zang leveren zij een belangrijke bijdrage 
aan deze muzikale middag.
Lifeline:
Voor velen nog onbekend, maar dat gaat 
vast snel veranderen. Het is de band van 
Jesse Stortelder en zij zijn de jongste 
band deze middag.
Superwoofer:
Oude rotten in het vak, waren zij niet 
ooit de oprichters van kleintje koepel? 
Hun rockmuziek spreekt een groot 
publiek aan. Ruud Kolkman, Carlo van 
de Putten, Tom Holkenborg, Wijnand 
Karnebeek, Bennie Holkenborg en 
zangeres Jolanda van der Putten, laten 
u genieten van o.a. nummers van The 

Police, Wolfmother, Hendrix, Heart, en 
Skunk Anancy.
Van Oorsprong
Nooit van gehoord? Het is de nieuwe band 
van Anne en Suzan Stortelder(voormalig 
Bell Pepper), Overige bandleden zijn 
Freek Rikkerink, Bart Klein Gunnewiek 
en Tom Nijs

Deze middag heeft een fantastische line-
up en niet te vergeten, het is allemaal 
lokaal talent. 

Naast muziek is er ook vertier voor de 
kinderen. In de Mollemansweide staat 
een tent met een klein terras. Er staat 
een luchtkussen, de halfpipe is er en bij 
warm weer is er waterballet. 
En…. de entree is gratis.

Ook de komende jaren zal er een Kleintje 
Koepel zijn. Tom Kamperman, Hanneke 
Kolkman en Bob Hogenelst hebben 
de Stichting Kleintje Koepel opgericht. 
Zij vinden het belangrijk dat ons dorp 
leefbaar is en blijft, dat er voor iedereen 
regelmatig iets te doen is en dat lokaal 
muzikaal talent een podiumkans krijgt. 
Zo heeft zieuwent er weer een leuke 
activiteit bij.  
Tot 30 augustus in de Mollemansweide. 
Vrij entree.
Stichting Kleintje Koepel.

Kleintje koepel

Kleintje koepel



8     

Na een succesvolle laatste editie van 
Fiets-Fit afgelopen maart, begint op 20 
september  wederom het project Fiets-Fit 
bij startlocatie Paul Knippenborg Twee-
wielers in Zieuwent.
Deze startlocatie had afgelopen maart 36 
deelnemers variërend in de leeftijd van 
16 tot 66 jaar en was daarbij wederom 
de grootste van heel Nederland.
Omdat het mountainbike seizoen weer 
voor de deur staat betreft het dit keer 
alleen de cursus voor de beginnende 
mountainbikers.
Fiets-Fit ondersteunt beginnende moun-
tainbikers in de eerste weken bij het ver-
beteren van de conditie en het aanleren 
van de diversen basistechnieken.
Zo krijgt de beginnende mountainbiker 
net dat duwtje in de rug dat je nodig hebt 
om te beginnen met fi etsen.
Fiets-Fit is niet alleen goed voor je ge-
zondheid maar leerzaam en ook nog 
gezellig ook!
Het programma bestaat uit een serie 
van 6 trainingen op de zondag ochtend 
waaronder het deelnemen aan een 

veldtoertocht.
Onder begeleiding van gediplomeerde 
NTFU fi etssportinstructeurs van Toerclub 
Velocé ,werk je op een verantwoorde 
manier aan je conditie en fi theid.
De fi etssport instructeurs weten alles 
over mountainbiken en leren je de juiste 
fi etstechnieken aan . zodat de kans klein 
is dat je sport blessures oploopt.
Fiets-Fit is ook zeer geschikt voor men-
sen die willen afvallen.
Ben je zelf een beginnende fi etser of 
ken je wellicht iemand waarvoor deze 
training een ideale opstap is, geef je 
dan snel op.
Voor meer informatie en aanmelding kijk 
op www.fi ets-fi t.nl
Foto’s en reactie’s van de vorige editie’s  
kun je vinden op  http://fi etsfi t.paulknip-
penborg.nl/
Voor aanmelding en eventuele vragen 
zoals fi ets en helmverhuur kun je ook te-
recht bij Paul Knippenborg Tweewielers 
in Zieuwent,  tel 0544-352254.

Fiets-Fit Zieuwent 
                     weer van start
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Marmaris Turkije, daar gingen we dit 
jaar met de kameraden heen. En zelfs 
wij vonden tussen het bier drinken door 
nog tijd om een sportieve uitdaging aan 
te gaan. Of ja, een veels te gespierde 
“machoturk” vond het tijd dat wij een 
sportieve uitdaging aangingen. Met zijn 
“special price for you” zijn wij overge-
haald om achter een speedboot van 150 
PK op een banaan te gaan zitten. 

Voor mij zag ik mijn kameraden hampe-
len om op de nogal wiebelige “banaan” te 
komen. Alleen vooraan bleef een plekje 
over voor... juist. 

Rustig voer de “machoturk” van het 
strand weg richting diepere wateren. 
Ja hoor, daar ging het gas erop. Hob-
beldebobbel over het water heen. Niet 

zo’n heel groot succes met een, aan de 
zwarte cross overgehouden, gekneusd 
staartbotje. Rechtuit ging nog redelijk 
maar op een of andere manier meende 
de “machoturk” zijn snelle bolide 90 
graden te moeten keren. PLONS, daar 
lagen we met z’n allen. Nog net kon ik 
mijn handen aan het touw houden dus 
sleepte ik naast de gekantelde “banaan” 
mee door het water. Een mond vol zout 
zeewater leerde mij snel los te laten. 

Na nog een paar keer ploeteren om weer 
op de “banaan” te komen voeren we 
weer richting strand. Daar kwam ik tot 
de ontdekking dat ik met mijn eigenwijs 
vasthouden ook nog een lap vel van 
mijn duim miste. Na het “banaanvaren” 
kwamen we allemaal al snel tot dezelfde 
conclusie: we zijn beter in bier drinken!

Stefan Beerten

Op de banaan
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Zittende op een camping in het zui-
delijkste puntje van Zwitserland, is 
een tocht naar Milaan snel gemaakt. 
Denk je.
Die keus om te gaan was zowel ge-
weldig als een beproeving.
Ik, 100% dorpsmens, in een stad 
als Milaan. Met de trein en de metro 
naar het San Siro stadion waar Inter 
en AC Milan voetballen. Het stadion, 
de rondleiding, de kleedkamers, het 
was geweldig om eens te zien. De 
tocht erheen en terug was een ware 
sportprestatie.
Ik had hier ook een verhaal kunnen 
houden over de bergwandelingen, 
maar deze tocht was minstens zo 
intensief. Loket zoeken, perron op, 
wachten, jezelf geruststellen dat je 

op het goede perron zit. Instappen, 
stoelnummer zoeken, van de plek 
gestuurd worden, andere wagon ne-
men. Uitstappen, metro-station zoe-
ken, kaartjes en platte grond kopen, 
ingang zoeken, gele lijn en rode lijn 
vinden, uitleg vragen aan gestudeerd 
uitziende vrouw, in de metro bij de 
deur blijven staan, tellen welke haltes 
geweest zijn, uit de metro springen, 
rennen naar de volgende. Uitstappen 
en 2 km. lopen naar het stadion bij 
een temperatuur van 34 graden Cel-
cius. En terug niet veel anders.
“En hoe was  het in Milaan?”.  
“Helemaal geweldig, maar van de 
stad niets gezien”.                

Tanja Huinink.

Milan- Milano - Milaan
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“Heerlijk, ik ga op vakantie”, dacht ik een 
paar weken geleden. Even los van alles, 
geen werk, geen verplichtingen, niks 
moet. Het enige wat ik wél moet is een 
half a4-tje schrijven voor de PIOT over 
iets bijzonders wat je meemaakt tijdens 
de vakantie op cultureel of sportief ge-
bied. Kan niet moeilijk zijn, dacht ik bij 
mezelf. Vrolijk vertrekken we richting 
Italië. Op weg daar naartoe gebeurde er 
in de bergen van Oostenrijk iets bijzon-
ders, iets waar ik altijd al van droomde, 
iets verassends, iets waar ik vanaf dat 
moment alleen nog maar aan kan den-
ken. Hierover schrijven kan niet, want het 
voldoet niet aan de opdracht die ik als 
redactielid heb gekregen. Lastig, maar ik 
ben ervan overtuigd dat ik vast nog iets 
tegenkom tijdens deze vakantie waar ik 
jou als lezer mee kan boeien. Aange-
komen in Italië proberen we ons tentje 
op te zetten in Manerba del Garda. De 
tentstokken breken, maar dat maakt niet 
uit, want onze Duitse buurman heeft tape 
en na een paar uur zwoegen staat ons 
tentje. Meteen breekt er een onweersbui 
los en er vallen enorme  hagelstenen, 
maar dat vinden we ook niet erg, we 
schuilen in de auto. Om ons heen staan 
grote campers, luxe bungalowtenten en 
caravans, wij in een krakkemikkig tentje 

met als enige luxe twee stoelen een tafel 
én een koelkast. Elke avond proosten 
we op de geweldige gebeurtenis in 
Oostenrijk. Wel bedenk ik me elke avond 
dat ik wéér niks heb gezien om over te 
schrijven.  Natuurlijk verbaas ik me over 
de vele sportieve mensen rond het Gar-
dameer, mountainbikers, wielrenners, 
hardlopers en vele watersporters. Het 
lijkt wel of heel sportend Nederland naar 
het Gardameer is afgereisd.  Wij sporten 
niet, maar luieren en lezen op het strand. 
Onze Deense buren zitten de hele dag in 
de voortent, alles hermetisch afgesloten. 
Na een paar dagen komen we erachter 
dat ze een airco in de tent hebben staan. 
Wij nemen een duik in het meer om af te 
koelen. Vanuit ons tentje bekijken we de 
mensen die druk in de weer zijn met hun 
grote trots; de boot. Dobberen met een 
luchtbed op het water is voor ons prima. 
We proeven veel verschillende pasta`s 
en pizza`s, lopen rond in Verona, de stad 
van Romeo en Julia, drinken prosecco,  
en genieten van de zon en de vriendelijke 
Italianen. Sorry, niets tegengekomen 
om over te schrijven, een hele gewone, 
rustige vakantie met een bijzonder tintje; 
Wij gaan trouwen!
Wendy

Gewoon bijzonder...
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E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit

Zo. 30-aug 14.00 uur Kleintje Koepel
Ma. 7-sep 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).
Wo. 23-sep 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren
Vr. 2-okt 20.00 uur “Vrouwencafé” (Het Witte Paard).
Ma. 5-okt 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).
Vr. 23-okt Fratsen : Houtdorp.
Za. 24-okt Fratsen : Houtdorp.
Ma. 2-nov 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).
Za. 7-nov 20.00 uur Harmonie : “Another Night of Söwent”.

Voor gedetailleerde informatie: zie  www.zieuwent.info
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We staan op 24 juli op een camping op ongeveer 10 kilo-
meter van Bédoin, het dorpje aan de voet van de beruchte 
Mont Ventoux. Deze berg is een opvallend punt in de weide 
omgeving, maar vooral berucht bij alle wielrenners. Eens 
in een jaar of vijf wordt deze verschrikkelijke berg opge-
nomen in het tourprogramma. Zo ook dit jaar. En nog wel 
als laatste etappe voor Parijs. Op voorhand zou je zeggen 
dat hier de tour mogelijk wordt beslist. Ondanks de weinig 
spectaculair verlopen ronde, heb ik toch erg veel zin in 
morgen. Dan gaan we met het gezin de berg op en gaan 
daar alles wat maar fietst toejuichen en aanmoedigen. We 
zien er allemaal erg naar uit. 
Het is een uur of tien en ik ben toch wel wat onrustig. 
Zouden we morgen nog wel de berg op kunnen? Voor 
drie jaar geleden bij l’Alp d’Huez konden we zo naar 
boven rijden. 
Op voorhand heb ik al wat tentjes mee, want ik ga vandaag 
toch even kijken hoe de situatie op de Mont Ventoux is. De 
kinderen neem ik mee, Annemarie blijft op de camping.
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Ma. 5-okt 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).
Vr. 23-okt Fratsen : Houtdorp.
Za. 24-okt Fratsen : Houtdorp.
Ma. 2-nov 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).
Za. 7-nov 20.00 uur Harmonie : “Another Night of Söwent”.

Voor gedetailleerde informatie: zie  www.zieuwent.info

De Mont Ventoux



14     

Aangekomen aan de voet van de berg is het 
al een gekkenhuis. Heel Bédoin is overladen 
met campers en fietsers, het krioelt er als 
waren we midden in Parijs. Als we de berg op 
gaan wordt mijn angst bewaarheid; morgen 
gaan we hier met geen mogelijkheid meer 
met de auto naar boven kunnen. Na een 
uur of 2 ben ik 15km de berg op en nader 
de boomgrens. Ik bel Annemarie en na een 
aantal keren proberen krijg ik haar te pakken, 
want het mobiele netwerk is ook overbelast. 
“Pak alle spullen en de tenten, ik kom je zo 
halen. Het is hier stervensdruk”, is mijn korte 
boodschap aan haar. Na eindelijk een plek 
te hebben gevonden om te keren en even te 
plassen, gaan we weer bergaf. Ook dit neemt 
meer dan anderhalf uur in beslag. Ik rij naar 
de camping en Annemarie heeft alles klaar 
staan. Ik duik nog even met de kinderen een 
halfuurtje in het zwembad en  als we opnieuw 
vertrekken naar de prachtige berg, lijkt het 
ons uit te nodigen te komen, zo fel steekt 
die blanke top af tegen de helblauwe achter-
grond. Meer dan de politieagent aan de voet 
van de berg. Met een beroemd gebaar laat hij 
niets te wensen over. Ik doe quasi-onnozel 
het raam open en vraag wat er is. “Fermèe, 
complet”. Ik kan niet veel Frans, maar weet 
dat de berg gesloten en vol is. Ik rijd met mijn 
tom-tom door kleine zandweggetjes en kom 
aan de achterkant van een restaurant dat ik 
vanmorgen onder aan de berg was gepas-
seerd. Hier kan ik misschien de berg opglip-
pen. Maar opnieuw staat een agent me in de 
weg met dezelfde ingestudeerde woorden; 
“Fermèe, complet”. Ik vraag in het Engels hoe 



15     

het moet met mijn tenten die ik lieg te hebben 
opgezet boven op de berg. In dat geval mag 
ik, na wat heen en weer gevraag in gebrekkig 
Engels van beide kanten, alsnog doorrijden 
en rij opeens tussen duizenden mensen als 
enige auto naar bo-
ven. De eerste hobbel 
is genomen, maar de 
agenten hadden niet 
overdreven, het is 
echt overvol. Als het 
hoogste punt van mijn 
ochtendreis is bereikt 
hebben we nog geen 
plek kunnen vinden 
voor onze auto én 
onze tentjes. Omdat 
boven ook weer politie staat, draaien we 
ons en verlagen onze eisen ten aanzien van 
de mogelijke parkeer- en kampeerplek. Een 
onmogelijke plek in een beek, lijkt opeens 
een perfecte parkeerplaats en de Amerikaan 
die er met zijn auto bij staat nodigt ons uit 
te proberen de auto er te parkeren. Schuin 
voorover lukt het me de auto zover in de 
beek te parkeren dat de kont weliswaar hoog 
in de lucht staat, maar ván het asfalt en dat 
is de vereiste. Iets te overdreven knikken 
we elkaar tevreden toe en gaan de tentjes 
opzetten. Als we na een half uur de stoelen 
uitklappen, de fles rode wijn openen en de 
kinderen zien die met de jongens van ‘bocht 
7’ de weg beschilderen, zijn we gelukkig. 
Morgen zijn wij, met 500.000 mensen meer,  
op de berg die voor ons gevoel even het 
centrum van de wereld is. 

                                          Mark Lankveld

Hier kan ik misschien 
de berg opglippen.
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Een buurt is een deel van een dorp of 
stad. Er wonen mensen met ongeveer 
dezelfde postcode, dezelfde kengetallen, 
dezelfde sociale klasse en dezelfde rod-

Where the streets have a name
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eeuwenoud poffertjesrecept vernoemde) 
Semmeltjesdijk in Ruurlo.
In ons dorp is het redelijk overzichtelijk. 
Zieuwent kent vier wijken die er tegelijk 

dels. Een wereldje op zichzelf, zeg maar. 
De gewoonten, besognes en tuintjes van 
de omwonenden zijn altijd interessanter 
dan die van mensen in andere buurten. 
De buurt is een gemeenschap, een grote 
familie, een team (of was dat alleen met 
de kermis?).
Veel buurten hebben, om het buurtschap 
en buurtgevoel nog verder op te schroe-
ven, een thema. Ja, een thema! Een 
verademing voor de gemeenteman, die 
de straatnamen heeft bedacht door met 
z’n collega’s tijdens een BBQ de fantasie 
de vrije loop te laten. Maar de herkomst 
van de locatieaanduiding laat nogal eens 
aan duidelijkheid te wensen over.
Niet gehinderd door enig gevoel voor 
smaak, kent men naar hartenlust straat-
namen toe. De tijden zijn voorbij dat we 
het nog afkonden met een Schilderswijk, 
een Indische buurt en een Bomenbuurt. 
De lelijkste creaties kom je tegen. Men-
sen wonen in een nieuwbouwplan op 
Mouflon 11, Mierikswortel 14, Stinkzwam 
9d of het iets minder op stand gesitu-
eerde Pissebed 3b. Nog even, en we 
wonen op Zwenkwiel 6 met om de hoek 
een Spar aan de Slazwengel 1.
De Achterhoek heeft ook zo haar mys-
terieuze namen. Neem bijvoorbeeld de 
geheimzinnige Deventerkunstweg in 
Beltrum. Wat is Deventerkunst? Een 
tekening van Hanzelijnen? Of wat te 
denken van de (misschien wel naar een 

met een geboortegolf bijgebouwd zijn, 
en die bestaan uit één straat(naam): De 
Haare (mensen die ca. 25 jaar geleden 
kinderen kregen), de Kleuterstraat (15 
jaar geleden een heel toepasselijke 
naam, en voor de kinderloze bewo-
ners een hint wat hen te doen stond), 
de Steege (de mensen die ca. 10 jaar 
geleden kinderen kregen) en het Anton 
Mollemanhof (mensen die nu kinderen 
krijgen, of voor wie het wel eens een 
keer tijd zou worden).
Daarnaast is er nog de buurt die wordt 
ingesloten door de driehoek: Kerk, 
Voetbalveld, Buitenresidentie Frans 
Domhof. Zeg maar de presidenten-
buurt, waar Churchill zich ophoudt tus-
sen twee van zijn Amerikaanse colle-
ga’s, Eisenhouwer en Kennedy. En als 
vreemde eend in de bijt, een Engelse 
monnik, ter ere van wie er ook al eens 
een imposant gebouw neer is gezet in 
het midden van ons dorp.
Door het niet overdreven grote aantal 
straten, is de schade wat onduidelijke 
naamgeving betreft beperkt gebleven. 
Overigens niet dat iemand weet waar 
“De Haare” vandaan komt... Misschien 
was er eerst wel nog een wijk gepland 
die “De Zijne” genoemd zou gaan wor-
den. Of misschien was “de Haare Ma-
jesteit Koningin Juliana Straat” gewoon 
te lang voor het straatnaambordje.  
Toon & Johan


