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Glazen bol
Afgelopen zondag was de jaarlijkse snertloop met aansluitend de nieuwjaarsreceptie bij
RKZVC. Dit is altijd een gezellige dag, die goed bezocht wordt, door zowel leden alsook
supporters. Vast onderdeel van die receptie is een praatje van de voorzitter, ondergetekende dus. Elk jaar gaat dit praatje over wat er in 2011 allemaal is gebeurd en wat we in
2012 van plan zijn. Dit jaar vond ik het echter eens tijd om het wat anders aan te pakken.
Wat minder serieus. Getuige de reacties van het publiek werd deze koerswijziging wel
gewaardeerd. Volgens Huub was deze ‘column achtige’ toespraak zelfs wel geschikt
voor de Piot. Ha, dat komt mooi uit, want ik heb deze keer het redactiewoord en nog
geen idee waar ik het over zal hebben. Dus, met het gevaar dat ik op onderstaande over
een half jaar genadeloos wordt afgerekend, hieronder integraal het laatste stuk van de
nieuwjaarspreek 2012.
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“Ik heb de afgelopen weken gebuikt om eens uitgebreid in mijn glazen bol te kijken, met
het volgende resultaat:
Het blijft RKZVC in 2012 voor de wind gaan. Hans Wossink, die zijn contract heeft verlengd
met een jaar, krijgt een ingeving waardoor de verdediging van RKZVC opeens niet meer
te passeren is. De voorwaartsen blijven er op los scoren. De benen van Sjors Storkhorst
moeten geregeld door de nieuwe verzorgster, die in Playboy niet zou misstaan, uit de
knoop worden gehaald als hij weer eens een van zijn onnavolgbare slalommen heeft
gemaakt. Gevolg van dit alles is dat het eerste de 3e periode wint en opnieuw nacompetitie speelt. Deze nacompetitie wordt door een ontketend RKZVC bijna gewonnen.
Pas in de allerlaatste wedstrijd, uitgerekend tegen het zwaar tegenvallende sv Grol,
zien de dik drie duizend toeschouwers Dennis Krabbenborg de beslissende penalty
hoog over schieten! Dit tot opluchting van Jos Heutinck, die een zenuwinzinking nabij
is. Grol blijft in de 2e klas, voor RKZVC resteren de complimenten voor een magistrale
2e seizoenshelft en nacompetitie. Gevolg van dit alles is echter wel dat oud RKZVC-ers
Mart Schutten, Simon kl Goldewijk en Michiel Krabbenborg gezamenlijk besluiten om
het volgend seizoen terug te keren. Samen met de huidige selectie wil men Zieuwentse
geschiedenis gaan schrijven. Er gaat een siddering door heel Zieuwent, als Hans Wossink
de selectie voor seizoen 2012-2013 bekend maakt. Zal dit ‘dreamteam’ de torenhoge
verwachtingen waarmaken? Is het Longa scenario ook bij RKZVC mogelijk? Gaan we
richting hoofdklasse? Velen kunnen niet wachten tot het nieuwe seizoen begint!
Tot zover mijn glazen bol. Was dit een hersenspinsel? De wens de vader van de gedachte? Misschien. Maar binnen het voetbal is niets onmogelijk. Als we er met zijn allen in
blijven geloven, en als iedereen op zijn manier zijn steentje blijft bijdragen, kan er veel. “
Ik wens jullie allen voor 2012 veel geluk en voorspoed toe. Dank voor jullie aandacht.
Johnny Cuppers

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de voorzijde van de PIOT een
wijziging heeft ondergaan. Naast een nieuwe lay-out (ontworpen door onze
“huisopmaker” Norbert Doppen) wordt gebruik gemaakt van foto’s die door
Alex Vreeman, Richard Hendriksen en Henk Winkel beschikbaar zijn gesteld.
Bij deze willen we de fotograven bedanken voor hun belangeloze medewerking.
De redactie.
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C.V. De Eumkes!

achtig in ons mooie dorp. Gaat in de winter schaatsen en in de zomer skeeleren.

Enkele jaren word er in Zieuwent al
gespeculeerd over een carnavalsvereniging. En nu is het eindelijk zover! Na
enkele jaren afwezigheid, is de wederopstanding van carnavalsvereniging De
Eumkes een feit. Omdat wij als PIOT
zeer nieuwsgierig ware, hebben wij
gemeend met 2 van hen een interview
te houden.
Even voorstellen:
Dion “Winterink Tillas” Hummelink, 24
jaar, geboren en getogen Zieuwentenaar,
student bedrijfskunde op Universitair
niveau. Kijkt graag voetbal als dat zijn
andere hobby, uitgaan, niet belemmert.
Thijs Engelen, 26 jaar, op dit moment
Eumke, werkzaam bij Lely melkrobots
als monteur, geboren en opgegroeid in
Raalte en al sinds zeer lange tijd woon-

Waarom wordt er (opnieuw) een carnavalsvereniging opgericht?
Al zolang wij weten gaat er traditiegetrouw een bepaalde groep op zondagochtend richting Voor-Beltrum om
daar carnaval te vieren. Dit is eigenlijk,
ondanks het stoppen van de Eumkes
destijds, altijd doorgegaan. Eerst ’s morgens naar Voor-Beltrum en daarna door
naar Groenlo, erg gezellig. Tijdens die
dag zeiden we elk jaar tegen elkaar: “wej
mot weer beginnen met de Eumkes”.
Elk jaar waren we weer te laat met het
organiseren van het geheel. Dit jaar is
dat wel gelukt!
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Waarom willen jullie energie steken in
een organisatie, waarom niet gewoon
carnaval vieren met die groep?
We denken dat dit een logische stap is.
Hoe mooi is het om met een grote groep
jongeren van allerlei leeftijden samen
carnaval te vieren. Daarnaast is het denk
ik een logische stap, als je al zoveel jaar
met een vaste groep de vaste plekken
afgaat, waarom dan niet georganiseerd?
Scheelt ook weer een hoop hersenbrekers over weer een nieuw creatief
pak . En zo kunnen we, na jaren van
afwezigheid, de andere georganiseerde
eenheden van de buurdorpen weer terroriseren.
Waarom zijn verschillende initiatieven
eerder een “zachte” dood gestorven?
We hebben begrepen dat de “oude Eumkes” bijna altijd van ongeveer dezelfde
leeftijd waren. Als er dan één vriendengroep stopte met carnaval vieren, was
meteen de vereniging overleden. Ook
het café bezoek van mensen tussen de
16 en 25 was anders. Toen kwamen er
niet veel mensen van die leeftijd in het
café. Nu is dat veel meer waardoor de
drempel tussen 16 en 25 lager is geworden en iedereen veel meer met elkaar
om gaat.
Jullie weten wel waarom er Carnaval
is?
Jazeker, dat is het laatste feest voor de
vastenperiode. Al heeft voorstaande
weinig te maken met onze grootste beweegreden: Gezelligheid!
Wat betekent carnaval voor jullie?
Ja natuurlijk voor de gezelligheid. Het

is een heel laagdrempelig feest waarin
iedereen elkaar makkelijker aanspreekt
dan bijvoorbeeld normaal in het café. Dat
komt denken wij door de rare kostuums
die je aandoet.
Dion voegt toe: vrouwen trekken iets
sexy’s aan en daar kunnen wij, als
onherkenbaar geklede mannen, naar
kijken, mooi toch!
Waar kunnen we carnaval mee vergelijken?
Het is net de maandagavond met de
kermis! Niets moet, alles mag. Iedereen
feest met elkaar!
Kunnen jullie dat ook zonder bier?
Ja in het begin zou dat wel kunnen. Maar
op een gegeven moment is het zo dat de
rest zo zat is, dat communiceren anders
gaat. Als je wat gedronken hebt lach je
om grappen die je normaal niet eens een
glimlach bezorgen. Als je er dan nuchter
tussen staat is dat moeilijk te begrijpen!
Hoe zit jullie organisatie er eigenlijk
uit?
We hadden op “facebook” (profielpagina)
een oproep geplaatst voor een vergadering van C.V. De Eumkes. Dit om te kijken
of er animo was. Tot ieders verbazing
melden zich opeens 22 enthousiaste
mensen van verschillende leeftijden die
allemaal wel wat wouden doen. We hebben toen afgesproken dat we democratisch alles gaan beslissen. Dion is onze
voorzitter en legt alle problemen en/of
ideeën voor die de rest dan beoordeelt.
Werkt prima zo blijkt.
Voor de rest hebben we gezorgd voor
mensen van verschillende leeftijden.
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zijn bang dat ze, door de economische
recessie, minimale kleding krijgen. Dit
is echter niet het geval. We hopen een
groep meiden te treffen die het leuk vind
om zich als groep zelf te kleden en met
ons mee te gaan.
Wie word er Prins en Adjudant?
Dat is natuurlijk een verrassing. Dit wordt
bekend gemaakt op vrijdag 17 februari
tijdens ons Eumkesbal! Des te meer een
reden om allemaal te komen. We hebben met ons allen een paar mensen
uitgekozen die eventueel kans zouden
maken. Deze hebben we door een streng
selectiebeleid gehaald en daar is onze
nieuwe prins en adjudant uitgekomen.
We kunnen al wel een tipje van de sluier
oplichten. Ze zijn gezellig, het zijn feestbeesten en ze bevinden zich niet binnen
de groep van 22.
Is er op de 11e van de 11e nog wat
gebeurd?
Zoals we al eerder zeiden, we houden
ons niet aan tradities. Op de 10e van
de 12e (gemiddeld 11) is er het wederopstandingsfeest gegeven. Dit was bij
Inge in het oude café. Er zijn in totaal 60
unieke bezoekers geweest waar we zeer
blij mee zijn. Het was een zeer geslaagde
avond met zelfs een paar aanwezige
oud Eumkes.
Doen jullie nog iets voor de jeugd?
Zelf niet. We weten dat destijds de
Eumkes altijd bij het kindercarnaval op
zaterdagavond langs gingen. We weten
eigenlijk niet of dat dit jaar ook gebeurd.
We hebben nog niet met Jong Nederland
gecommuniceerd. Het lijkt ons wel leuk

Dit om niet dezelfde fout te maken als
eerder. Nu kan er rustig een leeftijdscategorie stoppen zonder dat daar de
C.V. onder lijdt. Ook zijn er verschillende
vriendengroepen binnen die 22 man.
Dit heeft, hopelijk, een olievlek werking
zodat iedereen meegaat. Dan hebben
we in ieder geval al een kleine 60 man!
Hoe zijn de financiën geregeld?
We hebben met zijn allen besloten zelf
geld bij elkaar te leggen. Spontaan
gingen er ook andere mensen, buiten
die 22, geld storten. Ook Inge Bruntjes
draagt haar steentje bij, helemaal
geweldig! We hebben vaste mensen
aangesteld die onze eigen geopende
bankrekening beheren.
Stichting of vereniging?
Geen van beide, eerst maar eens kijken
hoe het aanslaat. Voor de rest zijn de
bedragen en verantwoordelijk heden
nog niet zo spannend dat dat vereist is.
Als dit te zijner tijd nodig blijkt te zijn dan
gaan we er over nadenken, eerder niet.
Raad van Elf?
De Eumkes hebben nog nooit een traditie nageleefd en deze dus ook niet. We
hebben een raad van 11 “teveel”. We
hebben samen besloten alles met 22
man op te pakken. Zo hoef je niet vaak
iets te doen en komt niet alles op een
paar mensen neer.
Dansmarietjes?
We hebben al enkele opgaves, van
zowel vrouwen als mannen. Of dat helemaal vrijwillig was weten we niet maar
daar komen we wel achter. Veel meiden
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dat weer op te pakken!
Hoe ziet de toekomst eruit?
We zitten de eerste paar jaar wel goed met de ingebouwde leeftijdsverschillen
die we hebben. Daarna zal de jongere jeugd het over moeten nemen. We
doen ons best om het dan zo te laten leven dat dat vanzelf gaat!
Willen jullie voor de rest nog wat kwijt?
Ja, allereerst willen we Inge Bruntjes ontzettend bedanken voor de steun die
we van haar krijgen. Ze is zelf echt een carnavalsmens en weet alle regeltjes
prima uit te leggen. Daarnaast mogen we financieel ook nog op haar steun
rekenen. Echt geweldig!
Daarnaast willen we iedereen uitnodigen voor het Eumkesbal!!!
Datum:
17 Februari
Tijd:
Noa ’t melken
Leeftijd:
tussen de 16 en 116
Plaats:
Bij Inge Bruntjes in het oude café
Muziek:
Onze huis DJ’S: Djeroen en Djelle
Vereiste:
Gezelligheid
Dresscode:
gek
We verwachten en hopen dat er veel mensen komen en het een geslaagd
feest wordt!
Dion en Thijs, bedankt voor dit interview en succes met C.V. De Eumkes!
Huub Wopereis en Stefan Beerten
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De momenten van de pupillen
VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag
1e set 20-25 : 2e set 13-25
WEDSTRIJDVERLOOP:
VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
1e set 25-22 : 2e set 25-10
WEDSTRIJDVERLOOP:

MOOISTE MOMENT:
MAN vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:
VROUW vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:

VROUW vd WEDSTRIJD:

26-11-2011 : TOHP 4 - BOVO 4 : 0 - 2
Het samenspel begint te komen.
Iedereen is er goed bij.
Renee Boschker en Yasmin Krabbenborg. Veel samenspel.
10-12-2011 : TOHP 2 - Volga 2 : 2 - 0
De opslag, wat heel belangrijk is,
ging heel goed, maar in samenspel
kon het beter.
Dat de tegenpartij opsloeg en de bal
in de basket terecht kwam.
Bram van Ostayen.
10-12-2011 : TOHP 4 - Sparta 2 : 1 - 2
We probeerden om goed samen te
spelen, maar het lukte niet.
Joyce Wopereis.
17-12-2011 : Blok 2 - TOHP 4 : 3 - 0
We werkten hard voor onze punten.
We speelden 3x over en dat ging
goed. En dan hadden we weer een
bonuspunt 
Maaike te Molder.

Datum : wedstrijd : uitslag
17-12-2011 : TOHP 2 - Brevolk 3 : 3 - 0
1e set 19-25 : 2e set 21-25 : 3e set 2-5
WEDSTRIJDVERLOOP:
Het 3x spelen ging een stuk beter.
Er waren veel spannende rally’s met
mooie punten.
MAN vd WEDSTRIJD:
Rodrigo, Bram, Demi en Joey.
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Binnen elke vereniging kennen we vrijwilligers, soms op de voorgrond, maar veel
vaker hardwerkend en onopvallend. Zo ook
Cindy Wissink-Ponds. Getrouwd met Ard en
moeder van Tim en Lars. Ze is juf op een basisschool in Haaksbergen, maar vooral ook
erg betrokken bij HV Pacelli. Als speelster bij
het 2e, jeugdtrainster van de C3 en ze is actief in de jeugdcommissie van de vereniging.

PROFIELSCHETS

1. Meest favoriete sport:

Handbal

2. Minst favoriete sport:

Kickboksen

3. Mooiste sportherinnering:

Het kampioenschap met de A-jeugd en daarna
door naar het Nederlands kampioenschap
(daar liepen we vooral tegen ons conditiegebrek aan, haha).
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4. Favoriete sportman/vrouw:

Hier heb ik al dagen over gedacht en nu weet
ik het nog steeds niet. Er springt niet een
bepaald iemand uit of zo.

5. Lekkerste eten:

Lasagne

6. Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
Reality-soaps

7. Beste boek/schrijver:

Het Bernini-mysterie van Dan Brown. Hij heeft
ook de Davinci code geschreven.

8. Mooiste film:

Niet per se een film, maar in het algemeen
allerlei films met actie en spanning.

9. Politieke kleur:

Zal wel paars zijn. Ben niet rood en niet groen,
dus zal wel ergens tussenin zijn.

10. Beste Nederlandstalig lied:

Liedjes van Marco Borsato. Niet een specifiek
nummer.

11. Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Dat heb ik niet.
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12. Grootste miskoop:

Heb ik ook niet echt, maar als ik iets moet
noemen dan is het een allesslijper die na het
slijpen van een mes al kapot was.

13. Omscholen tot:

Niet, ik kom toch weer uit op juf. Zou het zo
weer doen.

14. Tent opzetten in:

Zuid-Europa. Als de zon maar schijnt. Meestal
gaan we wel kamperen, dat vind ik leuker dan
een hotel.

15. Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Ja, voor een alcoholcontrole. Niets aan de
hand.

16. Hekel aan mensen die:

Roddelen. En mensen die veel vertellen, maar
uiteindelijk niets uitvoeren.

17. Uit bed te halen voor:

Niks, laat mij maar lekker slapen. Ik ben blij
dat ik, nu de kinderen ouder zijn, weer een
heerlijk nachtritme heb.

18. Waar droom je over:

Vooral met ons allen gezond blijven.
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19. Wanneer was je voor het laatst bang:
Echt bang? Toen Lars als 1-jarige in het ziekenhuis lag.

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
hahaha……..Oei, tijd voor een verfbeurt van
mijn haar.

21. Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
Nu wordt het advies van Ard erbij gehaald,
maar ook die kan niets bedenken. Waarschijnlijk heb ik gewoon geen “stopwoordje”.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten: Marco Borsato

23. Wat zou je geen 2e keer doen:

Tja, trouwen. Want één keer is genoeg en ben
nog steeds gelukkig.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Makkelijk, positief, sportief, actief en open.

Cindy bedankt voor de antwoorden en de gezelligheid.
Namens de redactie: Tanja Huinink.
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OPEN POLITIEK CAFÉ
Rechtstreeks debatteren met raadsleden over allerlei politieke zaken die
spelen in het algemeen en over Zieuwent in het bijzonder. Tijdens het open
politieke café in Het Witte Paard op donderdag 26 januari 2012 kan dat. Het
doel van deze avond is om op een laagdrempelige manier de kloof te verkleinen tussen politiek en burger.
We hebben geen sprekers of gasten, u als inwoner uit Zieuwent staat centraal.
Er wordt naar u geluisterd! Heeft u een onderwerp dat u graag besproken
zou willen hebben, dan kunt u een stelling van tevoren inbrengen. Mail deze
naar vvdoostgelre@gmail.com.
Onder muzikale begeleiding van SJAM (Zieuwents nieuwste muziekaanwinst)
verwelkomen we u van 19.30 – 20.30 uur. Zij spelen bekende popnummers
gemixt in een jazzy en easy listening jasje. Van 20.30 – 21.30 uur wisselen
stellingen en muziek elkaar af en rond 21.45 uur sluiten we het debat af en
is er ruimte voor een informeel samenzijn. We omarmen elke politieke kleur;
VVD, OOG, CDA, PvdA, D66 of geen kleur, graag tot ziens op de 26e.
Bestuur VVD Oost Gelre
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1-1
E ve n e m e n t e n a g e n d a
Dag

Datum Aanvang Activiteit

Za.

21-jan

19.30 uur

Pacelli / Wessels Keuken 1 - Overwetering 1 : Sourcy Center

Za.

21-jan

21.00 uur

Optreden van "NO-DEFAULT" in de zaal van Het Witte Paard.

Ma.

23-jan

20.00 uur

ZVZ 1 - Gonemo/Redox 1 : Sourcy Center

Wo.

25-jan

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Do.

26-jan

19.30 uur

VVD : Open politieke avond : Het Witte Paard.

Za.

28-jan

19.30 uur

Pacelli / Wessels Keuken 1 - Dalfsen 2 : Sourcy Center

Za.

28-jan

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo.

29-jan

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Ma.

30-jan

20.00 uur

ZVZ 1 - Olympic 1 : Sourcy Center.

Do.

2-feb

18.00 uur

Het Witte Paard : "Aanschuiven bij Inge".

Vr.

3-feb

20.00 uur

Sprenkelderhook : onderling kaarten : Het Witte Paard.

Vr.

3-feb

20.00 uur

"Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Za.

4-feb

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo.

5-feb

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Ma.

6-feb

20.00 uur

Paasvuurbouwers : Kruisjasavond : Het Witte Paard

Vr.

11-feb

20.00 uur

Sprenkelderhook : Bingo : 't Kevelder.

Za.

11-feb

19.30 uur

Pacelli / Wessels Keuken 1 - HaSTU 1 : Sourcy Center

Zo.

12-feb

14.00 uur

RKZVC 1 - Ruurlo 1 (speelronde 14).

Ma.

13-feb

20.00 uur

RKZVC : kruisjasavond : Kantine

Wo.

15-feb

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

Za.

18-feb

?

Jong Nederland : Kindercarnaval.

Ma.

20-feb

20.00 uur

Schutterij : Kruisjasavond : Parochiehuis.

Za.

25-feb

19.30 uur

Klankbeeld "Alles geet veurbie'j": Parochiehuis.

Wo.

29-feb

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Do.

1-mrt

18.00 uur Het Witte Paard : "Aanschuiven bij Inge".

Vr.

2-mrt

20.00 uur

Za.

3-mrt

Sprenkelderhook : onderling kaarten : Het Witte Paard.

Pacelli / Wessels Keuken 1 - AAC1899 2 : Sourcy
19.30 uur
Center
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1-2
E ve n e m e n t e n a g e n d a
Zo.

4-mrt

14.30 uur

FC Trias 1 - RKZVC 1 (speelronde 15).

Ma.

5-mrt

20.00 uur

Paasvuurbouwers : Kruisjasavond : Het Witte Paard

Vr.

9-mrt

20.00 uur

Kaarten voor alle buurten : Parochiehuis.

Zo.

11-mrt

14.00 uur

RKZVC 1 - DVC'26 1 (speelronde 16).

Ma.

12-mrt

20.00 uur

RKZVC : kruisjasavond : Kantine

7, 8 en 9 april
Ma.

PaasPop Zieuwent
30-apr

?

1, 2 en 3 juni
Vr.

8-jun

Jong Nederland : Koninginnedagspelen.
Jong Nederland : "Kleinkamp".

20.00 uur

Zieuwent Live!

9, 10 en 11 juni

Zieuwentse Kermis.

7, 8, 9, 10 en 11 juli

Jong Nederland : "Grootkamp".
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Oliebollentoernooi 2011 TOHP

Donderdag 29 december hadden wij een toernooi. Dat toernooi heet ons
oliebollen toernooi. Yasmin Krabbenborg heeft ze gebakken en Paula Cuppers heeft het beslag geroerd.
Op dit toernooi mogen wij onze ouders meenemen. Om ze de volleybalregels te
leren. We moesten met onze eigen ouder samenspelen. dit was super gezellig.
Wij speelden iedere wedstrijd in een andere samenstelling, waardoor we elke
keer met iemand anders speelden. Iedereen kreeg dan ook zijn eigen punten.
De uitslag was:
yasmin en Anita Krabbenborg
Renee Boschker met pleegmoeder Kim Huitink
Maaike en Suzanne te Molder
Dan 4 met evenveel punten: Femke Heutinck met moeder Sandra, Joyce en
Anne Wopereis met nicht Det.
De oliebollen waren lekker en het was heeeeeeeeeeeeeeeeel leuk. tot volgend jaar.
Groetjes Meisjes niveau 5.
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Wij wensen alle lezers van de Piot,
al het goede voor 2012. Denk vooral
aan het positieve in het leven en de
gedachten om beter. Wij als Boe-

Wij denken aan het volgende, waar
onze gedachten samensmelten en
waar wij het compleet over eens zijn.
Vergelijk uw uitkomst met die van

zemvrienden hebben elkaar 1 minuut
gegeven, om 10 positieve woorden,
kreten of gedachten op te schrijven.

Wij hebben een top 10 samengesteld,
wat het positieve in ons naar boven
brengt. Deze hebben wij met elkaar
vergeleken en we kwamen tot een
mooi resultaat. Dat vinden wij althans.
Heeft u ze al genoteerd? Nee,.........
....................... Leg de Piot even aan
de kant en maak uw top 10. Schrijf het
eerste wat in u opkomt op een papiertje. Wij hebben wel even de tijd, dus
doe het rustig aan. Geef even een
teken als u klaar bent, dan kunnen
we verder. U heeft nog 32 seconden.
Daar is het teken, u heeft ze genoteerd. Das mooi!

ons.....................
De top 10 van de Boezemvrienden.
Gezondheid, vrienden, muziek, mooi
weer, sporten, de lach van een vrouw
of kind, gezelligheid, geld, geluk en
ontspanning.
Wanneer u er minimaal 8 van de 10
ook heeft opgeschreven, kom dan bij
de club van de Boezemvrienden. Wij
verheugen ons erop met u in contact
te komen. Maar dat moet u wel willen.
Dit kan door je naam en telefoonnummer, door te geven aan de redactie
van de Piot. Gegevens zijn bekend,
of staan elders in deze Piot.
Wij houden vooral van de mensen die
het positief zien voor 2012.
De ouderen onder ons kennen zeker
de Tien geboden. Ook een vorm van
een top 10! De tien geboden bevatten
de tien leefregels die door God aan
de mensen gegeven zou zijn. Deze
leefregels hebben een zeer sterke
invloed gehad op onze huidige samenleving. Laat uw geboden top 10
voor 2012, voor u ook zo zijn. Dan
ziet het leven er nog aangenamer uit.
Al het goede voor 2012!
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De boezemvrienden

De top 10 voor 2012

