Giro Club Zonnemaire: 'Genoeg is beter'
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De regionale band Zinkzand brengt rhythm & stampblues.
Groter, uitgebreider, kleurige, méér!! Voor initiator Jaap Verseput van immer verrassende culturele
festivals in en rond het Schouwen-Duivelandse Zonnemaire hoeft het niet steeds veelomvattender te
worden. 'Goed is beter' luidt zijn credo voor het festival Giro Club Zonnemaire, het hedendaags
boerderijfestvial dat zondag op zijn eigen erf aan de Schapenweg 1 wordt gehouden.
'Goed is beter' is de filosofische lijfspreuk van de Nederlandse Akkerbouw vakbond. "Je ziet immers
ook in de akkerbouw de nadelige gevolgen van steeds meer produceren",zegt Verseput.
Sinds 1995 organiseert zijn Stichting Zonnemaire Buitengewoon evenementen en kunstmanifestaties.
Eén daarvan is Giro de PicNic, een festival met muziek, poëzie en toneel in combinatie met een
fietstocht langs de kunstzinnige picknick-plekken op het eiland. Ook dat was inmiddels uitgegroeid
tot een driedaags programma. Verseput doet een stapje terug om meerdere redenen: De
picknickplekken zijn via de door hem zelf ontwikkelde applicatie voor de iPhone en iPad
tegenwoordig toch wel te vinden en de achtergrond ervan te ontdekken. Ook had hij zelf behoefte
aan een geconcentreerd festival dat goed te overzien is. "En verder wilde ik de kosten wat in de hand
houden. Velen denken dat ik altijd wel ergens subsidiepotjes vandaan tover, maar ik moet toch ook
nogal eens wat bijpassen uit eigen zak hoor. Omdat er dit keer dus ook niet gefietst wordt langs de
picknickplekken heb ik de naam aangepast. Dit keer dus 'Giro Club Zonnemaire'."
Verseput bewijst met het programma voor zondag dat de insteek 'genoeg is beter' een heel mooi
aanbod kan opleveren: Eric Vloeimans met zijn band Gatecrash, de nieuwe band La Boutique
Fantastique, violist Jasper le Clercq met zijn kwartet, Barockpuppies met een beeld- en
geluidsvoorstelling, Blackie & the Oohoos uit Antwerpen en Zinkzand uit Zierikzee met ongepolijste
blues.

