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AKKOORD
Links en Rechts zijn er uit. In een recordtempo, waarvoor applaus, zijn
zwart en wit als een yinyang samengesmolten. Samengesmolten tot een
akkoord waar de oppositie weer 4 jaar
(?) tegenaan kan trappen. Samengesmolten tot een koppel, dat de koets
tijdens dit economische noodweer
door de dikke bagger moet trekken.
Al kijkend naar “Eén Vandaag” hoor
ik beide kemphanen trots de zege
opeisen. Wij hebben voor onze kiezers de volgende punten door de
onderhandelingen weten te loodsen.
Met een grote glimlach leggen beide
heren de punten voor.
Echter bij het zien van het totaaloverzicht klopt de realiteit weer aan. “We”
moeten meer geld in het laatje leggen.
Meer naar de schatkist brengen. En
iedereen, ja iedereen gaat het voelen.
Maar ik heb pas echt medelijden met
die rokende, rolstoel rijdende, 16 jarige jongen die in de Hedwigerpolder
woont. Hoe sneu is het. Twee mannen van middelbare leeftijd die vanuit Den Haag bepalen dat hij geen
woonruimte en geen vervoersmiddel meer heeft. Gestrest door het
hiervoor benoemde besluit wil hij in
de supermarkt een pakje sigaretten
kopen, blijkt het dat hij, door de accijnsverhogingen, daarvoor zo ongeveer een hypotheek op moet nemen.
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AKKOORD
Moedeloos en terneergeslagen kruipt
hij, zijn rolstoel is immers wegbezuinigd, naar het Café. Hij besteld een
koude heer om zijn verdriet te verdrinken. De barvrouw kijkt hem aan,
sorry jongen, je bent nog geen 18…

Ik denk dat ik hem maar eens opzoek, uiteraard in mijn, nu nog, belastingsvrije oldtimer.
Stefan Beerten.

SINTERKLAASFEEST 2012
Spanje – Zaterdag 17 november is
het weer groot feest, dan komt Sinterklaas met zijn pieten naar Nederland. Zijn stoomboot zal aanmeren in
Roermond, waar de landelijke intocht
plaatsvindt. Daarna stapt Sinterklaas
op het paard en zal vanaf 25 november ook in Zieuwent cadeautjes komen brengen.

Wessels Keukens / HV Pacelli verzorgt ook dit jaar weer de Sint en
Pieten bezoeken voor de periode van
woensdag 28 november tot en met
woensdag 5 december. Onder het
genot van strooigoed, leuke dansjes,
een mooi verhaal van de Sint en natuurlijke bekende Sinterklaasliedjes,
maken we er een vermakelijk Sinterklaasfeest van. Vanaf nu kunt u reserveren, stuur een mail naar sintenpietpacelli@gmail.com of bel met Angela
Krabbenborg 06 – 22834920.
Ook komen de Sint en zijn pieten
voor een langer bezoek bij bedrijven,
scholen of instellingen aan. Voor informatie belt of mailt u ook bovenstaand adres.
Wessels Keukens / HV Pacelli wenst
u een heerlijke Sinterklaastijd.
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ROMMELMARKT TOHP
Een maand geleden organiseerde volleybalverenging TOHP voor de 13e
keer haar traditionele rommelmarkt.
Voor deze club een tweejaarlijks evenement om de clubkas te spekken.
We zijn benieuwd wat er achter de
schermen op organisatorisch gebied
allemaal moet worden geregeld en wat
er zoal bij komt kijken om van gratis
aangeboden “rommel” keiharde euro’s
te maken. We spreken met Henk en
Marja Krabbenborg (vrijwilligers van
het eerste uur en de gedreven spillen
en drijvende krachten in de organisatie)
en laten ons meevoeren in de wonderlijke wereld van kunst, antiek, kitsch en
vooral afgedankte spullen die voor de
aanbieders geen waarde hebben, maar
voor de kopers nog goed van pas komen.
De geboorte.
Het begon allemaal in 1989. Tafeltennisvereniging Slagvaardig zocht een
manier om geld te verdienen voor de
club. De gedachte was om een rommelmarkt of veiling te organiseren. Zij
waren echter klein in omvang qua leden en vroegen aan volleybalvereniging TOHP om te helpen. Een eerste
instantie was het de bedoeling om
de verkregen goederen (met als topstuk een antiek weefgetouw) middels
een veiling te verkopen. Het aanbod
was echter te groot en de kwaliteit te
slecht om alles via het opbodsysteem
te gelde te maken en, naast de veiling
van een beperkt aantal kavels, was de

rommelmarkt geboren. Vanaf het begin
een doorslaand succes en onmiddellijk
werd besloten om er een periodiek terugkerende actie van te maken. Enkele
jaren later participeerde ook de badmintonvereniging in de organisatie en
opbrengsten. Omdat zowel de tafeltennis- als de badmintonvereniging in de
loop der tijden zijn opgeheven, organiseert TOHP vanaf 2006 het evenement
alleen.
Het team.
Voor er daadwerkelijk met de verkoop
kan worden gestart moet er natuurlijk
van alles worden georganiseerd en
geregeld. Een half jaar van te voren
komt de vaste kern bij elkaar om een
plan van aanpak op te stellen. Er is
een draaiboek waarin zich de laatste
jaren geen wezenlijke veranderingen
voordoen. Door de tijd heen is het basisteam voor het grootste deel gelijk
gebleven. Er is een hechte organisatie
ontstaan met veel ervaring. Men prijst
zichzelf wel gelukkig met het feit dat
met name tijdens het weekend veel

3

ROMMELMARKT TOHP
jonge enthousiastelingen helpen met
de verkoop en allerlei hand en spandiensten verrichten om alles in goede
banen te leiden.
De randvoorwaarden.
Het eerste wat moet gebeuren in de
voorbereiding is het verzamelen (sparen) van zeer veel lege dozen om alle
artikelen in op te slaan en te transporteren. Een tweede stap is het vaststellen van de datum, afhankelijk van de
beschikbaarheid van de zaal bij Het
Witte Paard. Hierbij wordt opgemerkt
dat de samen- en medewerking van
HWP altijd 100% is geweest. Vervolgens worden alle overige randvoorwaarden voor het evenement geregeld.
Denk hierbij aan het aanvragen van de
vergunning bij de Gemeente, het bestellen van een grote afvalcontainer bij
Dusseldorp, het reserveren van diverse
tenten en het opstarten van de publiciteitscampagne. Via diverse kanalen
worden mensen opgeroepen om hun
spullen te bewaren.
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Het aanbod.
Een maand van te voren wordt de
grote schuur bij “Keetbaas” volledig
schoongemaakt en ingedeeld en wordt
gestart met het ophalen van de aangemelde goederen. Een ploeg van circa
20 personen is druk met het transport
en de uitsortering in de verschillende
productgroepen. De regio van waaruit
mensen hun waren aanbieden breidt
zich steeds meer uit en beslaat inmiddels de halve Achterhoek. Het uitsorteren en selecteren is een intensief karwei. De eerste selectie ligt overigens al
bij de aanbieders thuis. Niet alles wat
mensen aanbieden wordt geaccepteerd, wat nog wel eens tot irritatie, onbegrip en kritiek wil leiden. Het is een
misverstand om te denken dat je al je
oude “rotzooi” aan een rommelmarkt
kunt slijten. Ook grote kasten, wandmeubels, witgoed, televisies, computers en elektrische orgels worden niet
meegenomen. Deze zijn te zwaar, te
onhandelbaar en/of niet te verkopen.
En om andere goede-doelen-organisaties niet in de wielen te rijden en oneigenlijk te beconcurreren wordt ook
geen kleding verhandeld.
Goed of niet goed.
De ontvangen goederen worden gekeurd. Alles wat toch nog vies en/of
kapot is wordt weggegooid. De elektrische apparaten worden door Andre
Papen getest en beoordeeld. Wat het
niet doet gaat ook de schroothoop op
en bij een beperkte functionaliteit wordt
dit duidelijk aangegeven waardoor de
potentiële koper niet voor vermijdbare
verrassingen komt te staan. Uiteraard
is van garantie geen sprake.

De groepen.
Alle handzame artikelen worden in
groepen ingedeeld, van een prijs(je)
voorzien (daarover straks meer) en ingepakt in duidelijk bestickerde overdozen en per groep apart opgeslagen.
Deze werkwijze zorgt er voor dat het
overzicht bewaard blijft en t.z.t. de
inrichting van de markt efficiënt verloopt. Bij een productgroep moet je
denken aan huishoudelijke artikelen,
speelgoed, lampen, glas- en aardewerk, elektrische apparaten, baby- en
kinderspulletjes, kerstspullen, boeken,
platen en Cd’s, enz.
Prijs je rijk.
Het van te voren vaststellen van de
juiste verkoopprijs is cruciaal in het
hele verhaal. In de loop der jaren
is veel ervaring opgedaan over de
waarde en verkoopbaarheid (mede
in relatie tot de vraagprijs) van de
spullen en is het plakken van een
prijskaartje geen probleem. Het
blijft natuurlijk lastig om in het grote
aanbod van curiosa, rommel en kitsch
de waardevolle antieke voorwerpen
er uit te pikken en op juiste waarde in
te schatten. De duurdere voorwerpen
(en twijfelgevallen) worden apart gezet
en beoordeeld door een deskundige.
Deze spullen krijgen ook tijdens de
rommelmarkt zelf een aparte plek op
het podium. Dezelfde deskundige loopt
vrijdagavond voor aanvang van de
verkoop nog eens door de ingerichte
zaal om te kijken of er nog wat over het
hoofd is gezien. De grotere artikelen,
die t.z.t. buiten worden opgesteld,
krijgen een richtprijs waarover
onderhandeld kan worden.

Bijna is het zover.
De woensdagavond, donderdag en
vrijdag voor het rommelweekend worden gebruikt voor de inrichting van de
zaal bij Het Witte Paard en de diverse
tenten die rondom het pand zijn opgetrokken. Doordat alles van te voren duidelijk is gesorteerd, verpakt en gemerkt
is dat wel veel werk, maar kunnen vele
handen efficiënt worden ingezet.
De chaotische aftrap.
Op zaterdagmorgen om 10.00 uur worden de deuren geopend en kan de verkoop beginnen. Vooral in de eerste jaren
was dit begin een hectisch proces. Hele
volksstammen koopjesjagers, handelaren en sjacheraars stonden te dringen
voor de poort en stormden massaal de
zaal binnen. In de onoverzichtelijke chaos werden de verkopers bestolen waar
ze bij stonden. Dit had vooral te maken
met het feit dat onder de tafels goederen voor het publiek duidelijk zichtbaar
stonden opgesteld maar buiten het gezichtsveld van de verkopers vielen. Tegenwoordig is dat met ondoorzichtbaar
zwart plastic zeil afgeschermd. Ook het
opzichtig maken van filmopnames heeft
bijgedragen aan de huidige beheersbaarheid in het aanvangsuur.
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ROMMELMARKT TOHP
Altijd goed.
Het is begrijpelijk om te denken dat je
aan het begin van het weekend de beste spullen voor weinig geld kunt kopen,
maar helemaal terecht is dit niet. Niet
alles wordt voor aanvang opgesteld.
Tijdens het weekend wordt het assortiment regelmatig aangevuld met nieuwe
dingen zodat de rommelmarkt het gehele weekend interessant blijft. Eerlijkheidshalve dient hierbij wel opgemerkt
te worden dat niet al het aangebodene
de rommelmarkt daadwerkelijk bereikt.
In het voortraject worden soms (hetzij
op bestelling, hetzij toevallig) waardevolle goederen rechtstreeks verkocht.
Het doel heiligt de middelen.
Het publiek.
De bezoekers zijn van allerlei pluimage
en soms niet te peilen. De een komt
voor een zoektocht naar iets heel specifieks. Een ander koopt van alles op
en probeert er zelf beter van te worden.
Een derde gaat met meer rotzooi naar
huis dan dat “ze” 2 weken daarvoor zelf
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hebben aangeboden. Er is ook een vast
publiek dat het gewoon gezellig vindt
om wat te grasduinen, rond te snuffelen, te kletsen en met niets naar huis
gaat. Daar staat dan weer tegenover
dat sommige auto’s afgeladen vol, met
doorzakkende veren en met een wasmachine op de imperiaal vertrekken.
Waarde of waardevol.
Het duurste ding dat ooit verkocht is,
was een oud antiek boek (met slot) dat
voor 400 gulden van eigenaar verwisselde. Dit record had eigenlijk hoger
moeten zijn. Er is ooit een meubelstuk
voor 150 gulden de deur uitgegaan wat
achteraf bezien minimaal 1.000 gulden
had moeten opbrengen. Kwestie van
onkundig en onwetend bieden met een
lachende derde. Maar voor 10 eurocent kun je ook een kind gelukkig maken met een stukje speelgoed.
Niet zonder risico.
Bij het betreden van de rommelmarkt
worden de bezoekers gewezen op
hun eigen risico van aanwezigheid.
Niet geheel overbodig getuige 2 voorvallen. Door onoplettendheid viel ooit
eens een bezoekster tussen twee aan
elkaar gekoppelde vrachtwagenaanhangers met een ziekenhuisopname
tot gevolg. De verzekering dekte de
schade.
In een van de beginjaren werd tijdens
een “windhoosje” een buitentent
compleet opgetild en dreigde weg te
waaien. Met man en macht kon dit ternauwernood worden voorkomen. Een
angstaanjagende levensgevaarlijke situatie. Al het glaswerk naar zijn mallemoer, maar gelukkig geen gewonden.

Afval is duur.
Op zondagmiddag tegen 15.00 uur begint de afbouw. Het is zaak om zo min
mogelijk spul over te houden. Het afvoeren van overgebleven goederen was
in het verleden een grote kostenpost
en drukte zwaar op het uiteindelijke financiële nettoresultaat. Tegenwoordig
vindt bijna alles zijn weg en is het te
betalen afval nog maar een fractie van
vroeger. Het begint al met een “Happy
Hour” middels uitverkoop tegen dumpprijzen. Met name de meubels gaan
naar de kringloop. Veel artikelen gaan
voor het goede doel (via Dhr. Kolkman)
richting Oostbloklanden. Alle overgebleven boeken, platen en Cd’s gaan
naar de Antoniushove. De S.O.L. (Stichting Ontwikkelingshulp Lichtenvoorde)
neemt mee wat zij nog kunnen gebruiken. En zelfs alle bloempotten worden
kapotgeslagen en apart als schoon
bruikbaar recycleafval afgevoerd.
Het resultaat.
Reeds op zondagavond wordt al het
geld (briefjes, maar ook veel “dubbeltjes en kwartjes”) geteld en wordt
duidelijk wat de financiële bruto opbrengst is. Uiteraard moeten daar de
gemaakte onkosten nog weer van af.
In het eerste jaar (1989) was de nettoopbrengst 9.000 gulden. Het topjaar
bracht een kleine 17.000 gulden in het
laatje (wel te verdelen over de 3 organiserende verenigingen) en dit jaar kan
door de rommelmarkt ruim 3.000 euro
worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de volleybalvereniging. De opbrengsten (die volledig ten
goede komen aan de jeugdafdeling van
TOHP) lopen de laatste jaren duidelijk

terug. In de jaren negentig en begin
van deze eeuw was een rommelmarkt
nog een unieke gelegenheid om voor
relatief weinig geld wat leuks te kopen.
Tegenwoordig is dat anders. Er is o.a.
een doorlopende concurrentie van bijvoorbeeld “Marktplaats” en de diverse
kringloopwinkels. Bij de “ACTION”
worden nieuwe dingen verkocht tegen
prijzen die onder de rommelmarktbedragen liggen. En de kwaliteit van veel
artikelen is beduidend minder als gevolg van een wegwerpmaatschappij.
De motivatie.
Het organiseren van een rommelmarkt
is een arbeidsintensieve actie en alle
gemaakte uren wegen rationeel gezien eigenlijk niet op tegen de huidige
relatief lage opbrengst. Toch is er een
hechte (vrienden)club die zich met veel
enthousiasme en plezier inzet voor het
financieel gezond houden van TOHP.
Een verslavende hobby met alleen
maar winnaars.
Huub Wopereis, Mark Lankveld
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ZORG - ZORGEN - BEZORGEN.
Ik weet niet goed hoe ik er kwam,
maar in mijn puberteit ben ik wel
eens bij Benny ten Bras geweest
om Piot`s te stapelen en vouwen.
Stapels stencils lagen op tafel en
met meerdere jongeren liepen we
rondjes om de tafel en stelden zo het
sportblad samen. Best gezellig was
dit. Ik kon toen nog niet bevroeden
dat ik jaren later zelf in de redactie
zou zitten en dit stukje zou schrijven.
In mijn meer volwassen leven kwam
ik in aanraking met de Piot omdat
ik met Annemarie in Zieuwent ging
wonen en zij aan waterpolo deed.
Een buitenkans voor de toenmalige
redactie, die altijd op zoek was naar
een nieuwe invalshoek van sportief
Zieuwent en over waterpolo was in
het blad nog niet geschreven.
Een paar maand later was ik zelf
redactielid. Dit was in 1995, dus al
weer 17 jaar geleden. In de 39 jaar
van haar bestaan is de Piot enorm
veranderd. Van gestencilde, soms
moeilijk leesbare blaadjes, naar een
glossy maandblad. Was er in het
begin vooral de sport en de bijdragen
van de verenigingen, langzaam werd
de Piot een blad waarin de redactie
op zoek ging naar de mens achter de
sport. Van een grote groep mensen
binnen en buiten Zieuwent hebben
we onze beroemde profielschets
afgenomen. Daarnaast hebben we
met heel veel mensen gesproken,
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bij hun sport meegekeken, soms
zelfs meegedaan en meebeleefd
hoe zij met hun sport om gaan. Was
aanvankelijk het ontdekken van de
sport vaak het onderwerp, meer
en meer werd de mens en haar
sportbeleving het issue.
Een hele grote stap was de
toevoeging van de cultuur in
Zieuwent. We boorden hiermee een
groot onontgonnen gebied aan en
hebben nog meer mensen aan het
woord kunnen laten en hen de kans
kunnen geven een inkijkje te geven in
hun hobby en de beleving daarvan.
Waar in het verleden de ‘flaporen
hoorden’ een welkome vrolijke noot
aan het blad gaven, is met de komst
van een rij columnisten het blad ook
in die hoek completer geworden.
Al de veranderingen waren een keuze
van de redactie en zijn in onze ogen
een verrijking voor de kwaliteit van
het blad.
Wat er ook veranderd is in al die jaren,
één ding stond altijd vast. De Piot
komt uit in het weekend en was voor
vele Zieuwentenaren een welkome
aanvulling van de zaterdagbijlage van
de krant. Nu staan we echter voor een
groot probleem. De bezorging van de
Piot gaat een probleem worden. Al die
jaren kon de Piot mee met de jongens
die de Gelderlander ook bezorgden.
Zij gingen één keer in de 5 weken niet
alleen bij de abonnees langs, maar bij
alle voordeuren van Zieuwent om er

het sport- en cultuurblad van en voor
Zieuwent in de bus te doen. Maar
door een nieuwe distributieopzet
en een andere invulling van de
buitengebieden van de Gelderlander,
over de dorpsgrenzen heen, kan de
Piot niet meer met de krant mee. Voor
ons een groot probleem. Er moeten
toch elke 5 weken 800 Piot’s in
evenzoveel brievenbussen bezorgd
worden. En professionele bezorging
staat ons budget niet toe.
Daarom de volgende oproep.
Heb je een goed idee, ben je met
een groep mensen bereid om de
handen uit de mouwen te steken,
heb je een creatieve oplossing voor
het probleem, weet je nog iemand
of een groep mensen die misschien
te benaderen zijn, laat het ons a.u.b.
weten. Alle mogelijke oplossingen
zijn welkom. Wij hechten erg aan het
idee dat de Piot in het weekend in de
bus blijft vallen en zijn met elke idee
of geste blij.

Je kunt alle ideeën simpelweg aan
één van de redactieleden melden.
Ze lopen gewoon ‘los’ in het dorp en
staan open voor elke inval. Bellen of
mailen gaat natuurlijk ook.
Hopelijk spreken we elkaar gauw.
Mark Lankveld
06-21284659
Contactgegevens PIOT:
Huub Wopereis
06-12844614
h.wopereis@chello.nl

VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 13-10-2012 : TOHP 3 - Marvo 3 : 1 - 1
WEDSTRIJDVERLOOP:
Na achterstand de set toch nog gewonnen.
MOOISTE MOMENT:
Toen ze de 1e set gewonnen hadden met 25 - 23.
Man v.d. WEDSTRIJD:	Het hele team, super “tohp” gespeeld. Floor Boschker, Sabine Rooks, Nina Jansen, Tess Penterman en
Rinske klein Holkenborg.
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

Zo.

11 nov.

14.00 uur

RKZVC 1 - TVO 1 (speelronde 10).

Ma.

12 nov.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Vr.

16 nov.

19.30 uur

Kaarten “’t Hoenderboom” + “Sprenkelderhoek.”

Za.

17 nov.

19.30 uur

Pacelli 1 - Wijhe ’92 1 : Sourcy Center

Zo.

18 nov.

14.30 uur

KSV 1 - RKZVC 1 (speelronde 11).

Ma.

19 nov.

20.00 uur

Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Ma.

19 nov.

20.00 uur

Zaalvoetbal : ZVZ 1 - WSV 1 : Sourcy Center.

Zo.

25 nov.

10.30 uur

Sinterklaasintocht (bij de basisschool).

Za.

1 dec.

19.30 uur

Pacelli 1 - HVBS 1 : Sourcy Center.

Zo.

2 dec.

14.30 uur

Dinxperlo 1 - RKZVC 1 (speelronde 12).

Ma.

3 dec.

20.00 uur

Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Vr.

7 dec.

20.00 uur

“Vrouwencafé” : Het Witte Paard.

Zo.

9 dec.

14.00 uur

RKZVC 1 - Reunie 1 (speelronde 13).

Ma.

10 dec.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 12 dec.

20.00 uur

PIOT : kopie inleveren.

Wo. 12 dec.

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr.

14 dec.

19.30 uur

Kaarten “’t Hoenderboom” + “Sprenkelderhoek.”

Ma.

17 dec.

20.00 uur

Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Ma.

17 dec.

20.00 uur

Zaalvoetbal : ZVZ 1-Club HAC 1 : Sourcy Center.

Di.

1 jan.

20.00 uur

Nieuwjaarsgala : Parochiehuis.

Wo. 2 jan.

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Ma.

7 jan.

20.00 uur

Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

Vr.

11 jan.

19.30 uur

Kaarten “’t Hoenderboom” + “Sprenkelderhoek.”

Za.

12 jan.

10.00 uur

Jeugdvoetbaltoernooi + Sourcy Center Sportnacht

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 13-10-2012 : RKZVC E4 - Grol E8 : 4 - 5
DOELPUNTENMAKERS:
Scott (2x), Ivar (1x), Bram (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Bram. Door goed mee te voetballen kreeg hij de bal,
bedacht zich geen moment en schoot de bal in de
hoek.
MOOISTE MOMENT:	Toon, die na één telefoontje binnen 5 minuten op het
veld stond.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Anne. Speelde een zeer goede 2e helft. Samen met
Renee en Maaike hebben we echt “Girl Power” in de
ploeg.
Datum : wedstrijd : uitslag 13-10-2012 : RKZVC F1 - AD ’69 F1 : 3 - 9
DOELPUNTENMAKERS:
Devin Haen 2x) en Finn Eekelder (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Devin. Vanaf de aftrap solo door de verdediging en
scoren.
MOOISTE MOMENT:
Superredding van Daan Rouwhorst.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Devin Haen.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

20-10-2012 : RKZVC F1 - Ruurlo F2 : 4 - 2
Ryan (1x), Finn (1x) en Devin (2x).
Ryan. Van 15 meter via de keeper in de kruising.
Eindsignaal. Door in de beker !!
Het hele team. Allemaal goed gespeeld.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-10-2012 : RKZVC F3G - FC Winterswijk : 7 - 2
DOELPUNTENMAKERS:	Iris Jansen (2x), Sven Baks (1x), Dico Stegers (3x) en
Jess Vos (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Dico Stegers.
MOOISTE MOMENT:
Redding van Douwe Stoltenborg (keeper).
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Iris Jansen. Maakte de eerste 2 doelpunten, toen was
de toon gezet.
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Profielschets
Hedwig Heutinck, 55 jaar, is getrouwd
met Jos en moeder van Bas, Ties en
Pleun. Ze werkt als verpleegkundige in
het Slingelandziekenhuis en in het verpleeghuis in Terborg. Ze is algemeen
bestuurslid van de Tennisvereniging en
bestuurslid van buurtvereniging “De
Ruurloseweg”.
Meest favoriete sport:
Tennis en zwemmen.
Minst favoriete sport:
	Vechtsporten, dat vind ik helemaal
niks.
Mooiste sportherinnering:
	Zondag tennis ik samen met Joke
in de finale van de Clubkampioenschappen. Hopelijk gaan we winnen.

Favoriete sportman/vrouw:
(Vanuit de keuken steekt Jos zijn
	vinger op.) Ik bewonder alle mensen die een sport beoefenen. Ja,
natuurlijk ben ik bijzonder trots op
de prestaties van Jos met voetbal.
Lekkerste eten:
	Ik lust alles, maar wat ik het lekkerste vind, is aanschuiven.
Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
	Ik kijk weinig tv, dus ik weet zo even
niet wat meteen van de buis moet.
Beste boek/schrijver:
	Ik lees nu het boek “Vlammen”
van Suzanne Collins. Ik lees graag,
vooral als ik vakantie heb.
Mooiste Film:
“The Green Mile” en de “Titanic”.
Politieke kleur:
	Doe maar in het midden! Ik hou me
weinig met de politiek bezig. In verkiezingstijd volg ik het wat meer.
Beste Nederlandstalige lied:
	Liedjes van Marco Borsato en Paul
de Leeuw.
Meest afschuwelijke cadeau dat je
ooit kreeg:
	“Bun ’t hele huus al deur ewest,
ik krieg niet vake wat, maar als ik
wat krijg, waardeer ik dat.” Van Jos
kreeg ik al eens een bos bloemen,
maar die kon ik een maand later
zelf betalen, omdat hij het had laten opschrijven.
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Grootse miskoop:
	Twee campingstoelen. Die hebben
de vakantie niet overleefd.
Omscholen tot:
	Dat hoef ik niet. Ik heb een prachtig beroep.
Tent opzetten in:
	Groenlo bij camping Marveld. Daar
gaan we al 12 jaar naartoe, wel
steeds op een ander veldje hoor!
Ben je al wel eens aangehouden
door de politie:
	Ja, alcoholcontrole, toen ik in uniform naar mijn werk reed.
Hekel aan mensen die:
	Zeuren. Maar eigenlijk heb ik nooit
een hekel aan mensen. Niemand is
volmaakt!

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
	Ik ben nog wel tevreden met mijn
uiterlijk. Ik vind dat ik er voor mijn
leeftijd nog wel goed uitzie.
Welke zin of welk woord gebruik je
te veel:
	Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens
Jos: “doe dit, doe dat!”
Wie zou je nog willen ontmoeten:
	Paul de Leeuw, ik kijk graag naar
zijn shows. Aanstaande zaterdag
ga ik een keer de opnames van een
show bijwonen.
Wat zou je geen 2e keer doen:
	“Trouwen”, roept Jos. “Nee, ik heb
jou toch al?!”
Beschrijf je zelf in 5 woorden:
	Behulpzaam, moeite met nee zeggen, bezige bij, vlot, sportief.

Uit bed te halen voor:
	IJs of een ander lekker toetje. En
als de kinderen ’s nachts voor de
deur staan.
Waar droom je over:
	Ik ga laat naar bed, en dan word ik ’s
morgens gewoon weer wakker zonder gedroomd te hebben! Ik hoop
nog lang en gelukkig te leven samen
met Jos, de kinderen en Opa.
Wanneer was je voor het laatst
bang:
	Iedere keer als ik mijn kinderen een
stukje moet loslaten. Bijvoorbeeld
toen ze voor ’t eerst naar school
fietsten, of als ze voor ’t eerst met
de auto gaan rijden.

Wendy Seesing.

Het emailadres piot@hetnet.nl voor
het aanleveren van kopie is vervallen. U dient uw bijdragen in te sturen naar het volgende emailadres:
h.wopereis@chello.nl

De redactie
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Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooi
en Sourcy Center Sportnacht
Zaterdag 12 januari – Zondag 13 januari
De 23e Sourcy Sportnacht op 12 en
13 januari start dit jaar reeds ‘s morgens met de Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooien die toegankelijk zijn
voor alle jeugd vanaf 10 jaar.
Van 10.00 uur tot ca 18.00 uur wordt
er een speedsoccervoetbaltoernooi
gehouden voor de D en E jeugd in de
speedsoccerhal en hieraan kunnen
15 teams deelnemen, verdeeld over
drie poules.

nooi bedragen Є 25 per team.
De Sportnacht start om 18.00 uur
met het Seniorenzaalvoetbal en hieraan kunnen net als in voorgaandejaren 15 teams aan mee doen. Voor
dit toernooi is dan de finale gepland
om 02.30 uur. Deelname kosten voor
hieraan is voor de senioren Є 35 per
team. Voor de organisatie van het senioren voetbal zorgt de zaalvoetbalvereniging ZVZ.

Om 12.00 uur start het jeugdzaalvoetbaltoernooi voor de B en C Junioren
en hier kunnen 10 teams aan deelnemen. Met de mogelijkheid deze onder te verdelen tussen B en C. mede
omdat er in het weekend van 5 en 6
januari al vele toernooien zijn is alles
verschoven naar de 2e zaterdag in
het nieuwe jaar. Zoals u weet bevat
het speedsoccerveld kunstgras en
daarom is dit toernooi voor die jeugd
een leuke invulling van de winterstop.

Om 20.00 uur starten in de Sportnacht ook de vaste onderdelen als
Kruisjassen, Klaverjassen, Darten en
Bowling.

Uitnodigingen voor deze jeugdtoernooien gaan naar alle verenigingen in
de regio en de verwachting is dat de
wens om hieraan deel te nemen weer
groot zal zijn. De organisatie voor dit
jeugdvoetbal berust bij RKZVC Jeugdbestuur. De kosten voor het zaalvoetbaltoernooi als het speedsoccertoer-
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Omdat het aantal deelnemende
teams bij het zaalvoetbal en speedsoccer beperkt is en om te voorkomen dat we diverse Zieuwentse
teams bij hun aanmelding moeten
teleurstellen, zoals voorgaande jaren bij de senioren zaalvoetballers en
door de te verwachte grote belangstelling voor het jeugdzaalvoetbalen speedsoccertoernooi, daarom nu
reeds deze aankondiging in de Piot.
Verdere mededelingen over de bijzonderheden van deze sportnacht
volgen in de volgende Piot en andere
media.

Wel kan men zich vanaf nu reeds
opgeven voor de diverse voetbaltoernooien en wel via e-mail info@
sourcycenter.nl. Daarbij dient men
dan te vermelden aan welk tornooi
men wenst deel te nemen en in welke

leeftijdscategorie bij de jeugd. Niet
mogelijk is het met een team aan zowel zaalvoetbal en speedsoccer mee
te doen. Voor overige informatie kunt
u bellen met B. ten Bras tel 351257 of
het Sourcy Center tel 352222.

TOHP 2 NIVEAU 4
VOLLEYBAL VRAGENDER
Zaterdag 6 oktober begonnen de
eerste wedstrijden weer voor het seizoen 2012-2013
De eerste wedstrijd tegen Volverijs.
Isa, Sam, Romy, Tess en Merit zijn
afgelopen jaar kampioen geworden,
dus ze waren allemaal erg gedreven
om dit niveau hoog te houden. Met de
stelling: ‘Wij gaan winnen’, begonnen
ze de eerste wedstrijd. De tegenstanders waren vrij groot, maar dit maakte niet echt veel indruk op de Tohp
meiden. Ze speelden vanaf de eerste
minuut super, snel en tactisch spel.
De tegenstanders waren ook goed,
en hadden dit niet verwacht. Het ging
gelijk op en op het juiste tijdstip liepen onze meiden uit. Eerste set 2225 gewonnen. Blij en voldaan naar de
tweede set, deze werd 10-12 en toen
was de tijd om. De eerste wedstrijd
van het seizoen is gewonnen.

van Longa zijn GOED!! Deze kinderen
waren nog groter. Om een vergelijk te
geven, tussen de kleinste van TOHP
en de grootste van Longa zat meer
dan 2 kop. Maar ook hier lieten de
meiden zich niet door weerhouden.
Vanaf het begin speelden ze super,
daarna lieten ze het even liggen, ze
werden moe. ( kan ook niet anders,
na ieder puntje die ze haalden gingen ze op de grond liggen om ‘Héy
Puntje’ te schreeuwen). Toch gingen
ze winnen, de eindstand 25-18.
Het was niet te zien, dat ze 5 maanden geen wedstrijd gespeeld hadden. Meiden super gespeeld, en met
jullie manier van spelen, enthousiasme en doorzettingsvermogen komen
jullie dit jaar vast ook heel ver. Succes!!!
TOHP 2 (niveau 4)

Toen de 2e tegen Longa, tja, dat zit er
al vanaf kinds af aan in. Volleyballers
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De colu m n
GALA ZONDER FRATSEN
Stichting Fratsen organiseert niet het
Nieuwjaars Gala 2013. Is dat voor ons
een traditie verlies? Een Nieuwjaars
Gala zonder Fratsen? Een traditie is
een gebruik of gewoonte. Die van de
ene generatie op de andere wordt
doorgegeven. Is dat het geval voor
ons gala? Je vraagt een groep enthousiaste jongeren die enig ervaring
hebben met verkleed partijtjes en de
traditie wordt voortgezet.
Een andere traditie bij ons in het dorp
is de “Grolsch Halve Liter”. Door menig “Grolse Windhapper” verheerlijkt
tot het sieraad, het icoon, het boegbeeld, de wereldberoemde “halve
liter” van de Koninklijke Grolsch, de
voormalige “Bruine Pater”, nu inmiddels groene Grolsch beugelfles met 45
cl inhoud.

heid van de “halve liter” in ons dorp.
Houdt dit in stand !!!!
Dat kan alleen wanneer we er veelvuldig gebruik van maken.
Komt daarom allen naar het Nieuwjaars Gala in het Parochiehuis. 2012
hebben we achter ons gelaten en we
kijken vooruit naar 2013. De goede
voornemens passeren de revue. Wat
is er dan nog mooier om met een “halve liter” in de hand, met elkaar te toosten op het nieuwe jaar.
Schaam je niet om in kostuum of gala
jurk te komen, gek doen kun je in ieder
pak.
Dit was toch ooit de opzet van Stichting Fratsen?
Fratsen bedankt voor de traditie!
Mensen, zet het gala voort.
De Boezemvrienden

Wat zijn wij hier in Zieuwent toch blij,
dat in ons café Het Witte Paard, onze
sportkantine De Greune Weide, het
Parochiehuis, het Kevelder en bij de
Spar het gerste nat gewoon te verkrijgen is in de welbekende halve liter.
Sourcy tapt de echte “halve liters” in
één keer in een glas. Gewoon de traditie in ere bewaren en in stand houden.
Daar kan menig gala, sportkantine en
café in omliggende dorpen als Groenlo en Lichtenvoorde nog een puntje
aan zuigen.
Is bier in Zieuwent een traditie? Wij
zeggen ja. En zeker de verkrijgbaar-
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