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Fatsoenlijke fietspaden
Als sport en cultuurblad heb je het deze tijd niet gemakkelijk. Alle sporten liggen 
ongeveer stil, cultureel is er weinig te beleven, en bijna iedereen is met vakantie. 
Om ondanks dit toch een Piot gevuld te krijgen, heeft de redactie bedacht om, 
eendachtig vorig jaar, elk redactielid over zijn of haar bijzondere vakantiebeleving 
te laten schrijven. De resultaten vindt u in deze Piot. 
Mijn bijdrage in deze, gaat over een korte trip naar London. Lang geleden ben ik al 
eens in Engeland aan het rondrijden geweest, en het leek een goed idee om dat 
met de hele familie nog eens te doen. Last minute geboekt bij Stena Line, en hup, 
woensdagavond met de auto naar Hoek van Holland. Auto op dek 3, wijzelf naar 
dek 9. Ongelofelijk hoe hoog zo’n boot is. Wolkenkrabbers op het water. Dat zijn het. 
Dat zo’n ding niet omvalt! Wij voeren met de Brittannia, 200 meter lang en 30 meter 
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breed. De hutten waren comfortabel, 
hoewel van slapen niet veel kwam. De 
monotone dreun die de motoren veroor-
zaakten, was overal op de boot aanwe-
zig. Na het ontbijt op de boot, scheepten 
we rond half 7 uit, en kon het beruchte 
links rijden beginnen. Eerst toch wel 
even wennen. Kijken of die tegenliggers 
ook echt wel links rijden, maar na een 
paar minuten raak je er aan gewend. 
Vooral omdat de anderen het ook al-
lemaal doen. Je rijdt zo in de stroom 
mee. Ons hotel stond in hartje London, 
dus onze route bracht ons middenin de 
chaos die het Londonse verkeer bleek 
te zijn. Taxi’s bumper aan bumper, met 
daartussendoor een ontelbaar aantal fel 
rood gekleurde dubbeldeks bussen. Een 
heksenketel. Tot overmaat van ramp zijn 
er ook nog Londenaren die hier tussen-
door proberen te fietsen! Want keurig 
van het overige verkeer afgeschermde 
fietspaden kent London amper. Veelal 
is er een streep op een meter van het 
trottoir getrokken, waardoor een fiets-
strook ontstaat. Deze houden echter 
zomaar op te bestaan, als het door de 
bebouwing even niet gaat, de weg te 
smal is, of er een bushalte moet zijn. 
Fietsers zijn dan gedwongen tussen de 
auto’s door te slalommen. Ik heb zelfs 
een geval gezien waar een lantaarnpaal 
midden op die fietsstrook het einde 
daarvan aangaf. Je moet wel levensmoe 
zijn, als je je op de fiets door London wilt 
verplaatsen. Gelukkig zit het verkeer zo 
vast, dat zelden de 30 km/u wordt ge-
haald, waardoor aanrijdingen vaak door 

remmen of een snelle manoeuvre voor-
komen kunnen worden. Aangekomen bij 
het hotel bleek parkeren geen probleem, 
de portier ontfermde zich over mijn 
sleutels, en onze auto verdween richting 
parkeergarage. Tijdens ons verblijf bleek 
dat de burgemeester van London onze 
zorgen over de fietsers niet deelde. Het 
‘witte fietsenplan’ van London beleefde 
zijn vuurdoop. Op diverse plaatsen in 
London heeft men fietsen gestald, welke 
je mee kunt nemen als je in het bezit 
van een bijbehorende chipkaart bent. 
Doel hiervan is het verkeer in London te 
ontlasten. Miljoenen had het plan gekost. 
Via de TV deed de burgemeester een op-
roep om de fietsen toch vooral te zien als 
bezit van de samenleving, en of iedereen 
er op zou willen letten, zodat vandalisme 
en diefstal niet voor zouden gaan komen! 
Ik kon mijn oren bijna niet geloven. Wat 
een naïviteit! Weer een project dat tot 
mislukken gedoemd is. Of de hele zooi 
wordt gejat, in de Theems gemieterd, 
om lantaarnpalen gedraaid, of er gaan 
zoveel fietsdoden vallen dat men de 
boel zelf halsoverkop weer opruimt. Mis-
schien zie ik het te somber, en brengen 
de Engelsen wel de discipline op die in 
Nederland vaak ver te zoeken is, maar ik 
zou eerst gaan zorgen voor fatsoenlijke 
fietspaden. Dan komen die fietsen van-
zelf. Helaas heb ik de burgemeester niet 
persoonlijk gesproken. Ik had hem uit-
genodigd eens naar Zieuwent te komen 
kijken naar onze prachtige kerkepaden. 
Blij dat ik weer thuis ben!

Johnny Cuppers.
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Na een drukke, hectische laatste schoolweek sta ik in de nacht van zaterdag 3 juli 
vroeg op om de laatste spullen in de auto te gooien, zodat we kunnen vertrekken 
naar Italië. Dennis is in een hele goede stemming omdat Nederland de dag ervoor 
heeft gewonnen van Brazilië. “Ik laat mijn portemonnee thuis”, zeg ik tegen Dennis. 
Dennis luistert nauwelijks. Hij is druk bezig met het zichtbaar neerleggen van zijn 
oranje hesje met daarop nr. 9  op de hoedenplank van de auto, zodat alle andere 
weggebruikers die we onderweg tegen zullen komen ons hesje kunnen zien. Trots 
rijden we door Duitsland om vervolgens via Zwitserland ons vakantieland Italië te 
bereiken. De reis verloopt voorspoedig en we verheugen ons op de komende weken. 
Vlak voor de Gotthardtunnel komen we in de file, maar dat kan onze pret niet druk-
ken, dus we zingen samen een Oranjelied. Het is warm dus we zijn blij dat we weer 
mogen rijden. Helaas krijgt een automobilist voor ons problemen met de koppeling 
en gaat acuut op de rem staan. Wij knallen er achterop. Schrik! Even voelt het als 
een nachtmerrie, maar we herstellen snel, want gelukkig is er met ons twee, of beter 
gezegd drie, niks aan de hand. Dennis trekt het oranje hesje met daarin nog de lucht 
van de gewonnen kwartfinale aan, zodat we goed zichtbaar zijn in de donkere tunnel. 
Zelf heb ik er geen, maar om nou mijn oranje Bavariajurkje uit de koffer te vissen 
lijkt me ook een beetje gevaarlijk. Daar sta je dan met je goede gedrag. Uit de auto 
loopt koelvloeistof, voorkant kapot, en de deuren willen niet meer dicht. Tot overmaat 
van ramp bedenk ik me dat ik mijn portemonnee thuis heb laten liggen met daarin 

Waar een oranje hesje  al 
niet goed voor is ??!
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de polisnummers van de verzekering. 
Het zweet breekt me uit. Na een kwartier 
arriveert de politie. “De  Hollanders zijn 
goed in voetbal, maar ze kunnen geen 
file-rijden” zegt de Zwitserse politieman. 
We worden weggesleept en enorm goed 
geholpen. Ook de verzekering doet niet 
moeilijk, want ook zonder polisnummers 
helpen ze ons goed en binnen een paar 
uur rijden we weer in een grote gezins-
auto. Zullen ze bij Interpolis het grote 
nieuws gehoord hebben en willen ze ons 
met deze auto alvast laten wennen aan 
de nieuwe situatie?, vraag ik me af. De 
VW golf wordt naar Nederland gebracht 
en wij arriveren een dag later op de 
camping. 3 dagen later trekt Dennis zijn 
hesje weer aan, dit keer waar het hesje 
eigenlijk voor is bedoeld; de halve finale 
wedstrijd tussen Nederland en Uruguay. 
Het hesje viert weer feest!
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H e r h a l i n g . . . . . . . . . ?

Het is maandag 9 augustus om 14.00 uur. Een “ADV-toetje” en de laatste dag van 
mijn vakantie, die ruim 3 weken heeft geduurd. Een rare vrije dag die zweeft en 
zwemt tussen een periode van niets doen en een tijd van dagelijkse beslommerin-
gen en verplichtingen die weer voor de deur staat. Ik heb dus nog vakantie, maar 
het vakantiegevoel is over. Wel een dag om terug te blikken en vooruit te denken.

Vakantie. Een tijd van het hoogstnoodzakelijke moeten en verder alleen maar van al-
les mogen. Voor mij geen spectaculaire hoogtepunten. Een vakantie “rundum hause” 
en bijna identiek aan die van vorige jaar en waarover ik toentertijd al geschreven heb. 
Ook deze keer was het weer een ontspannende tijd, mede mogelijk gemaakt door 
Inge, Bill Gates, Stichting Kerkepaden, Pokerstars, Herman Koch, Dan Brown en 
Stieg Larsson. Drie en een halve week lijkt op voorhand een gigantische tijdspanne. 
Achteraf is het in een oogwenk voorbij. 

Ik heb al twee en een half jaar een doorlopende reisverzekering en opnieuw is hier-
van geen gebruik gemaakt. Nu, op het eind van deze vrije periode, bekruipt me een 
gevoel dat ik dat misschien toch maar weer eens een keertje moet gaan doen. Ergens 
heb ik het idee, dat ik wat mis, alhoewel die gedachte moeilijk te omschrijven is.

Als dit stukje geschreven is, nog eenmaal de vaste vakantie invulling. Enkele hoofd-
stukken lezen, een fietstochtje door onze prachtige omgeving, een laatste vakantie-
biertje op het terras, misschien nog een klein turbopokertoernooitje op internet en 
vervolgens vroeg naar bed. Het werk en de vrijwillige verplichtingen roepen. Ik ben 
er klaar voor en heb er weer zin in.

Huub Wopereis



6     

Het is maandagochtend en weer tijd om naar het werk te gaan. Nog drie 
weken werken en dan heb ik vakantie, heerlijk 2,5 week vrij. Nou ja, vrij……. 
We gaan verder met ons huis die we aan het bouwen zijn. Dit jaar dus weer 
niet op vakantie. Het weekendje naar de camping ‘in onze achtertuin’ (zwarte 
cross) was nog net mogelijk. 
De ‘bouwvakvakantie’ is voorbij. Er rijden weer een paar auto’s meer op de 
weg dan ik er de afgelopen drie weken heb gezien. Tijdens de rit naar het 
ziekenhuis in Winterswijk bedenk ik me dat er mensen die zijn die hele rare 
hobby’s hebben.
Gisteren (zondag 8 augustus) heb ik voor de EHBO bij de combinerace in 
Mariënvelde gezeten. We waren met 6 EHBO mensen aanwezig. 
Meestal gebeurt er niet veel, maar als er wat tijdens de race mis gaat, gaat 
het ook hard. Menig combine heeft op kop gelegen en dan werd de wedstrijd 
stilgelegd, maar geen grote ongelukken. Er was ook een banger race, dit 
kende ik niet. Het is te vergelijken met auto-rodeo. Met andere woorden: de 
auto gewoon aan gort rijden. De ene auto had nog meer deuken dan de an-
der. Maar de auto’s waren wel allemaal geschilderd. Het startschot klonk en 
de auto’s scheurden over de baan. Wat nu de bedoeling van de race was, is 
mij nog niet duidelijk. Of het nu ging om de meeste rondjes of om welke auto 
op het eind nog reed, geen idee. De coureurs parkeerden de auto’s bewust 
bij elkaar op ‘de achterbank’. (Nu snap ik ook de extra stalen balken die in 
de auto’s zijn aangebracht.) Ik denk dat er wel zo’n 50 auto’s begonnen aan 
de banger race. De laatste ronde heette de banger destruction race. Hier 
kwamen de nog rijdende auto’s op de baan, dat waren er nog een stuk of 
tien. De meeste waren weer een beetje uitgedeukt of rechtgetrokken. Dat was 
echt een kamikaze race. De eerste auto viel uit tegen een wal en de volgende 
auto’s knalden vol snelheid achterop die auto, bewust.  Het was een mooie 
chaos. En de chauffeurs…. die kwamen na de race rustig uit hun auto. Het 
is en blijft een rare en gevaarlijke sport. 
Ondertussen ben ik aangekomen in Winterswijk. Toch de auto maar netjes 
parkeren in het vak en niet zoals de bangers. 

Nienke Krabbenborg

K a m i k a z e  a c t i e
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B l e u  B o m b e r s
Zoals wij in de ban waren van voetbal, is men in Canada in de ban van football.
Qua vertaling denk je misschien, och dat is hetzelfde, maar niets is minder 
waar.
American football is wat wij op televisie zien. Een groot grasveld met witte 
strepen en aan beide doeleinden geen goal, maar een paal met in de lucht 
ook 2 verticale palen waartussen de bal gespeeld dient te worden.
Lukt dit, dan krijgt men 3 punten. Rent een teamspeler met de bal naar de 
overkant en drukt hij de bal achter de lijn op de grond, dan scoort men 6 punten. 
Spelers gaan gekleed met helm en overal bescherming. Het lijken bulldogs.

Op vrijdag 9 juli was ik aanwezig bij de wedstrijd tussen Winnipeg, the blue 
Bombers tegen Toronto te Canada. In een stadion voor 30.000 mensen die 
ook nagenoeg vol was.
De sfeer was geweldig. Fanatiek maar ook sportief. Supporters zitten niet 
gescheiden van elkaar. Geen dranghekken en gaas voor de toegang tot het 
veld. Mensen zijn uitgedost in alles wat maar donkerblauw met goud kan 
zijn. Bier, snacks en popcorn is overal te koop. Muziek en grote schermen 
en natuurlijk de cheerleaders. Ik kwam ogen te kort.

Ik had van tevoren de spelregels gevraagd, dus was het enigszins te volgen. 
Irritant waren steeds de onderbrekingen. Het spel loopt van zichzelf al niet 
vloeiend door, maar omdat het live wordt uitgezonden, heeft het spel ook op-
onthoud van de nodige reclamespots die er tussen moeten. Het spel ligt dan 
ook stil. Voor het publiek zijn er dan van allerlei vreemde acts op het veld te 
zien. Een vliegtuigje dat rondscheurt op het veld. Dansende mannen met vlag-
gen en met kanonnen worden allerlei hebbedingetjes het publiek ingeschoten.
Mijn neef zei dat ik er een moest vangen wanneer er zo’n football mijn kant 
op zou komen.
Nog geen 5 minuten later, zeilt er door de lucht zo’n bal mijn kant op. Ik be-
denk me niks, leun iets naar rechts, strek mijn arm uit en grijp voor de neus 
van een dikke, donkere neger, volledig gekleed volgens de “bomberstyle” een 
bal. Mijn neef kijkt mij helemaal verbluft aan.
“What are you doing?”
“ I catch the ball. Ik vang de bal, zoals je dat gezegd had”, zei ik.
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JEUGDVOLLEYBALCLINIC
onder leiding van

M a r i n u s  W o u t e r s e
in het Sourcy Center

op
Zaterdag 21 aug. 2010

D e  t i j d e n  v o o r  d e  c l i n i c  z i j n  :

Van 12.00 uur tot 13.30 uur:  CMV niveau 3, 4 en 5
    Van 13.45 tot 15.15 uur      :  B en C jeugd 
     ( De zaal is s’ morgens open vanaf 11.30 uur).

Om 16.00 zal er een wedstrijd gespeeld wor-
den tussen  Bottrop en  VCV Veenendaal. 
We zouden het leuk vinden als jullie allemaal 
komen kijken. Ook ouders, broers en zus-
sen en andere familie zijn van harte welkom.     

Al jaren gaat hij kijken bij de thuiswedstrijden en nog nooit had hij ook maar iets 
gevangen. Tsja, al die handbaljaren toch niet voor niets geweest.

Helaas verloren de jongens van Winnipeg, maar de sfeer bleef prettig. Veel mensen 
spraken me aan, omdat ik geen blauw shirt aan had en daarom maar een knaloranje 
Holland shirt aan had gedaan. Iedereen wenste me geluk voor zondag 11 juli en ook 
de meeste Canadezen waren voor ons oranje. Grappig om te ervaren.
American football was geweldig om te zien, maar voetbal is toch meer mijn ding.

Tanja.
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Na onze afspraak om tijdens de vakantie een sport- of cultuurevenement 
te bezoeken, dacht aan vorig jaar. Ik was toen bij de tour de France op de 
Mont Ventoux, zag de Europese Kampioenschappen Jeu-de-boules in Gap 
en bezocht het straattheater festival in Avignon. Nee, ik was vol vertrouwen 
over voldoende onderwerpen voor komende vakantie. Omdat ik naar Toscane 
zou gaan, zouden er toch vele kansen zijn om iets bijzonders te beleven. 
Een paardenrace in de straten van Siena, een cultuurfestival in Firence of 
op z’n minst iets sportiefs aan het strand van Viareggio of misschien iets van 
rallyauto’s in de bergen. Maar nee hoor, niets van dat alles. Geen mannen in 
roeiboten, optredens van grote operazangeressen of kampioenschap Kitesur-
fen in mijn buurt. We hebben op dat vlak een zeer rustige vakantie beleefd, 
misschien wel iets te rustig.
Het enige culturele of sportieve hoogtepunt was een optreden van een oubollig 
bandje op het marktplein van Barberino Val D’Elsa. Op een lome zondagavond 
na de kerkdienst van 20.00 uur, stroomt het plein vol met mensen van wat 
oudere leeftijd. Een man met een bezempje veegt zand rond op een betonnen 
baan. Er zal vanavond gedanst worden. 
Als de band begint te spelen moet ik even wennen aan de Oostenrijkse sound. 
Ik heb meer het gevoel in Tirol te zijn, dan in Toscane. Niet direct onze muziek, 
maar het ijs smaakt lekker dus we blijven even kijken.
Het valt me op dat de dansbaan aanvankelijk leeg blijft. Een enkel paartje 
danst wat stijfjes. Het duurt niet lang voor ik begrijp waarom. De man die 
eerste de bezem hanteerde, komt nu met een vrouw de baan op en begint 
te dansen. De aandacht van het publiek wordt direct door dit paar naar zich 
toe gezogen. Wat kunnen deze mensen dansen, dat heb ik nog nooit gezien. 
Zeker als ik ze de Tango zie dansen, ben ik erg onder de indruk. Ze krijgen 
het voor elkaar dat ik zeker 4 nummers langer blijf luisteren en kijken dan het 
ijsje duurde. Als de kinderen in hun tentje eindelijk stil zijn en ik in de verte de 
accordeon van de band nog hoor, hoop ik dat ik deze vakantie toch nog iets 
leukers ga zien of meemaken om in de Piot te vermelden.

Mark  

L e t ’ s  d a n c e
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De opdracht cq. uitdaging van deze keer was om een stuk te schrijven over 
vakantie, iets bijzonders dat je meegemaakt hebt in jou vakantietijd. De tijd 
dat je ,in veel gevallen, het relatief koude Nederland verlaat en op zoek gaat 
naar warmere oorden. 

Ook wij gingen dit jaar weer met de kameradengroep op vakantie. Dit keer 
gingen we naar Chersonissos. Dit ligt op het eiland Kreta en maakt deel uit 
van Griekenland. Dat deze bestemming populair was bij jongeren dat wisten 
we. Maar dat het mogelijk is dat je met 3 groepen jongeren uit Zieuwent, on-
afhankelijk geboekt, maar liefst 4 dagen hetzelfde eiland, dezelfde plaats en 
dezelfde cafe’s aandoet is toch wel heel uniek. Naast onze groep vulden Sjors 
Storkhorst “zijn” groep en Sjaak Storkhorst “zijn” groep de bar en werden er 
al hossend de nodige alcoholische  versnaperingen weggewerkt. Dit alles in 
een typisch Grieks barretje: “Hof van Holland”. Diep in de morgen werd dan 
nog even “Friet van Piet” aangedaan voor de nodige frikandellen en kroket-
ten. Op een boksbal werd nog gauw even de kracht gemeten om daarna al 
slingerend en zingend het appartement op te zoeken. Op het balkon werd 
onder het genot van de al opkomende zon het laatste Grolsch biertje van gif 
naar binnen gekauwd om daarna geheel gesloopt achterover op bed te vallen 
op weg naar de volgende dag!

Hoezo op vakantie gaan betekend nieuwe mensen ontmoeten, tot rust komen, 
vreemde cultuur en anders eten?

Stefan Beerten

 

L o s  i n  C h e r s o n i s s o s !
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Meest favoriete sport:  Transport, zoon van een chauffeur. Ben 
niet echt een sportman.

Minst favoriete sport:  Er is niet iets dat ik echt niet leuk vind.

Mooiste sportherinnering:  Die heb ik niet.

Favoriete sportman/sportvrouw:  Niemand in het bijzonder.

Lekkerste eten:  Zoetzure saus van Karin Keetbaas (dit 
wordt op het kamp gemaakt).

Welk tv-programma moet er onmiddellijk van de buis: 
 Ongeveer alles. Formule 1, journaal en 

Discovery Channel mogen blijven.

Beste boek/schrijver:  Zwerftocht met Korilu van Thea Beckman. 
Het is een kinderboek die ik als kind al 
gelezen heb, maar het is verreweg het 
mooiste boek.

P R O F I E L S C H E T S
Na 11 jaar stopt hij als hoofdleider van het kamp van ’t Gilde: Joris Beerten! 

Hij is 33 jaar, woont samen met Heike en hun twee kinderen. (Nils en Lisa) Hij 

werkt als engineer in Aalten en is verder vrijwilliger bij PaasPop-Zieuwent, 

zit in het bestuur van ’t Gilde, muzikant bij Zieuwentlive en 

werkt mee aan de website zieuwent.com.
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Mooiste film:  Pulp Fiction, deze komt zo in mij op. Verder 
kijk ik bijna geen films.

Politieke kleur:  Groen rechts

Beste Nederlandstalige lied:  Dat moet nog uitgevonden worden, maar 
het nummer Hummelo van Normaal is 
ook goed.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: 
 Geen idee, alles is wel ergens goed voor. 

Grootste miskoop:  Een oude beamer, die heeft het nooit 
gedaan.

Omscholen tot:  Laat het maar zoals het is. Ik vind alles 
leuk, kan niet kiezen. 

Tent opzetten in:  Slangenburg, daar zit ik al 18 jaar als 
(hoofd)leider op kamp.

Ben je wel eens aangehouden door de politie: 
 Ja, alcoholcontroles, waarschuwing voor 

een kapotte koplamp. Niets bijzonders.

Hekel aan mensen die:  Liegen, achterbaks is dat.

Uit bed te halen voor:  een AC/DC concert . Verder, laat me maar 
liggen. Voor de kinderen natuurlijk wel.

Waar droom je over:  Stilte en rust.

Wanneer was je voor het laatst bang:  Zaterdag 3 juli tussen ongeveer half 11en 
kwart voor 12 ’s morgens. Als hoofdleider 
rijd je achter de kinderen aan als een 
soort bezemkar. Als je ziet wat mensen 
doen om zo’n groep kinderen in te halen, 
levensgevaarlijk.
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Wat denk je als je in de spiegel kijkt:  Hoi! (Ik denk nooit wat als ik in de spiegel 
kijk).

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: 
 Pas op, heeeeeete thee (een kreet van 

het kamp)

Wie zou je nog willen ontmoeten:  Angus Young, de gitarist van AC/DC.

Wat zou je geen tweede keer doen:  Niets, spijt hebben is zinloos, er verandert 
toch niets.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  eigenwijs, lief, AC/DC gek, eerlijk, houd 
van kinderen. 

Dank je wel voor dit interview Nienke Krabbenborg
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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. 22-aug 09.00 uur Velocé : Moutainbike Opstapmorgen (jeugd) : Sourcy Center.

Za. 28-aug 21.00 uur Stg. Fratsen : Openlucht Bioscoop.

Zo. 29-aug 13.30 uur Kleintje Koepel.

Zo. 29-aug 14.00 uur RKZVC 1 - Etten 1 (Bekerwedstrijd.)

Za. 4-sep 14.00 uur Trekkertrek Zieuwent.

Zo. 5-sep 13.00 uur Stg. Fratsen : Vertelfestival.

Zo. 5-sep 14.00 uur RKZVC 1 - Bon Boys 1 (speelronde 1).

Ma. 6-sep 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 12-sep 14.00 uur Lochem 1 - RKZVC 1 (speelronde 2).

Wo. 15-sep 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Zo. 19-sep 14.00 uur RKZVC 1 - Dinxperlo 1 (speelronde 3).

25 en 26 
september TOHP : Grootse Rommelmarkt : Het Witte Paard.

Zo. 26-sep 14.30 uur Neede 1 - RKZVC 1 (speelronde 4).

Vr. 1-okt 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Zo. 3-okt 14.00 uur RKZVC 1 - Ulftse Boys 1 (speelronde 5).

Ma. 4-okt 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 10-okt 14.30 uur Vosseveld 1 - RKZVC 1 (speelronde 6).

22 en 23 
oktober Stg. Fratsen : Houtdorp.

Za. 13-nov 20.00 uur Stg. Fratsen : Open Podium.

Za. 27-nov 20.00 uur Theatergezelschap PLATeu : Parochiehuis.

Vr. 3-dec 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.
Za. 1-jan 20.00 uur Stg. Fratsen : Nieuwjaarsgala

KRAAK EN SMAAK!
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Dag Datum Aanvang Activiteit
Zo. 22-aug 09.00 uur Velocé : Moutainbike Opstapmorgen (jeugd) : Sourcy Center.

Za. 28-aug 21.00 uur Stg. Fratsen : Openlucht Bioscoop.

Zo. 29-aug 13.30 uur Kleintje Koepel.

Zo. 29-aug 14.00 uur RKZVC 1 - Etten 1 (Bekerwedstrijd.)

Za. 4-sep 14.00 uur Trekkertrek Zieuwent.

Zo. 5-sep 13.00 uur Stg. Fratsen : Vertelfestival.

Zo. 5-sep 14.00 uur RKZVC 1 - Bon Boys 1 (speelronde 1).

Ma. 6-sep 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 12-sep 14.00 uur Lochem 1 - RKZVC 1 (speelronde 2).

Wo. 15-sep 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Zo. 19-sep 14.00 uur RKZVC 1 - Dinxperlo 1 (speelronde 3).

25 en 26 
september TOHP : Grootse Rommelmarkt : Het Witte Paard.

Zo. 26-sep 14.30 uur Neede 1 - RKZVC 1 (speelronde 4).

Vr. 1-okt 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Zo. 3-okt 14.00 uur RKZVC 1 - Ulftse Boys 1 (speelronde 5).

Ma. 4-okt 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 10-okt 14.30 uur Vosseveld 1 - RKZVC 1 (speelronde 6).

22 en 23 
oktober Stg. Fratsen : Houtdorp.

Za. 13-nov 20.00 uur Stg. Fratsen : Open Podium.

Za. 27-nov 20.00 uur Theatergezelschap PLATeu : Parochiehuis.

Vr. 3-dec 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.
Za. 1-jan 20.00 uur Stg. Fratsen : Nieuwjaarsgala

KRAAK EN SMAAK!

Misschien is het nog niet iedereen 
opgevallen, maar het gebouw dat 
vroeger HCR Bongers was, staat al 

een tijdje leeg. Ja, echt! Het valt nau-
welijks op, omdat er allerlei plaatma-
teriaal voor de ramen is gespijkerd. 
Hierdoor is het niet echt duidelijk of 
er binnen nog iets gaande is. Je zou 
denken dat een gebouw waarin al 
een tijd niet veel meer gebeurt, in ver-
val zou raken, grauw aan zou doen 
en het dorpsbeeld op een negatieve 
wijze zou beïnvloeden. Maar gelukkig 
is dit geenszins het geval. De aanblik 
wordt namelijk verhuld door een 
groot bord met een prachtige artist-
impression van de architectonische 
hoogstandjes, die daar in de (vast 
niet nabije) toekomst zullen worden 
gerealiseerd.
Als je achter het bord kijkt, zie je 
echter dat het toch redelijk beroerd 
gesteld is met de uitstraling van het 
eens zo fiere Horeca pand. Er be-
kruipt je een soort Oostblokgevoel, 
waardoor je Zieuwent bijna het Tirana 
aan de Baakse Beek zou dopen. Het 
is maar goed dat Bruntjes Café en 
HoReCa Berendsen (waarvan de 
“Ho” vooralsnog een groot raadsel 
blijft, maar de patat natuurlijk wel Re-
te goed is) met succes hun best doen 
om de aanblik van de dorpsstraat een 

positieve impuls te geven.
Nu biedt een leegstaand pand ook 
voordelen. Zo geeft het de verveelde 

jeugd een uitgelezen mogelijkheid om 
kattenkwaad naar een hoger plan te 
tillen. Kraken! Ja jongelui, dat is weer 
eens wat anders dan verkeersborden 
slopen en net aangeplante boompjes 
knakken. Kraken is waarschijnlijk 
iets minder modieus dan toen jullie 
ouders nog jong waren (net zoals 
bijvoorbeeld roken), maar het wordt 
nog steeds gedoogd (net zoals bij-
voorbeeld roken). Daarnaast: Hoe 
groot wil je je zuipkeet hebben?! En 
dat er bij Bongers leuke feestjes ge-
geven kunnen worden, dat heeft de 
geschiedenis toch wel uitgewezen?
Het stelt ook niks voor, kraken. We 
hebben het even nagezocht. Ten 
eerste moet het pand twaalf maanden 
leeg staan (check). Daarnaast moet 
het slot te forceren zijn (check). En 
er moeten een bed, een tafel, en 
een stoel staan (fiets even langs 
bij ’t Hergebruikertje in Lievelde > 
check). Vervolgens hoeft alleen de 
politie nog maar op de hoogte gesteld 
te worden dat het pand gekraakt is 
en dat het hele bureau van harte is 
uitgenodigd voor de house warming 
party. Nu eens geen sleutel 13 maar 
een schroevendraaier in de fietstas 
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en veroveren die veste! All power to 
the have-nots! Anarchie in Zieuwent!
Maar jongens, kijk uit: Je moet niet 
raar opkijken wanneer een stel grote 
kerels in opdracht van de eigenaar je 
van je bed komt lichten. Als op een ze-
kere morgen mannen met het postuur 
van Bennie Boers en Hemmy Olthof 
langs het underlayment naar binnen 
loeren, weet je hoe laat het is… Tijd 
om de koffers weer in te pakken.
We weten niet of deze Zieuwentse 
Glossy ook door Lichtenvoordse jeugd 
gelezen wordt, maar op de markt daar 
staan ook al een tijdje behoorlijk leuke, 
nog nimmer bewoonde, splinternieu-
we optrekjes leeg. Tien punten voor 
degene die daar op klaarlichte dag 
een ladder op een markt vol zonaan-
bidders plant, om een stoel een bed 
en een tafel naar binnen te sjouwen.
Blijkbaar vinden de huidige eigena-
ren/vastgoedmagnaten verkrotting 
en leegstand wel acceptabel bij de 
dramatische huizenmarkt van nu. 
Misschien moet er maar een nieuwe 
leus op de muur van het vroegere 
Zieuwentse hotel worden gezet: “Doe 
zoals Bongers deed, kom terug en 
ruim de boel op.”
O ja, staat de pastorie niet al geruime 
tijd leeg? Rijp voor de kraak? Oh nee, 
sorry Huub!


