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WE MOETEN RENNEN,
SPRINGEN, VLIEGEN,
DUIKEN, VALLEN,
OPSTAAN EN WEER
DOORGAAN ….
Heerlijk 2014 is begonnen. Tijd voor andere
zaken. Geen recessie meer, wordt er
gezegd, we kruipen eruit. Sportief gezien zijn
we in Zieuwent ook weer goed begonnen,
de snertloop en de sportnacht zijn alweer
geweest. Hierin is niets veranderd met de
afgelopen jaren. Mijn gevoel zegt dat 2014
voor veranderingen staat.
Neem bijvoorbeeld het Parochiehuis. Wie
kent het niet, of is er nog nooit binnen
geweest? Het is een begrip. Je gaat er
stemmen, een feestje vieren, patat halen en
natuurlijk het thuisfront voor de Harmonie
en de toneelvereniging. Waarom zou je dat
begrip veranderen in “de Vier Linden”, of
“de Olde Schole”? Zomaar een greep uit
de voorstellen om het Parochiehuis om te
dopen. Ikzelf begrijp daar niet veel van. Wat
is er mis met “Het Parochiehuis”? Ik begrijp
de link heel goed met hoe en wat het
vroeger was en ik zeg ook niet dat we dat
moeten vergeten, maar we leven nu. Moet
alles terug naar nostalgie en het verleden?
Is er in het nu dan niets meer goed?
Zieuwent staat letterlijk “bol” van de
veranderingen. Neem de Dorpsstraat. Nog
even en na Bongers is ook de Welkoop geen
vertrouwd straatbeeld meer. En rijden we
straks naar Lichtenvoorde dan steken we
misschien niet meer de Twenteroute over
bij Cuppers, maar komen we Lichtenvoorde
in via de Richterslaan, omdat de andere
route dan niet meer bestaat.
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WE MOETEN RENNEN, SPRINGEN, VLIEGEN, DUIKEN, VALLEN, OPSTAAN EN WEER DOORGAAN ….
Dan ligt er nog een groot terrein van
voormalig Hoenderboom op ons te wachten
en wie weet, door alle krimp ook de afbraak
van de bijgebouwen van de basisschool?
Zomaar wat zaken die op ons afkomen
of kunnen komen. Los laten van alles wat
je hebt en kent is niet gemakkelijk. Het
omarmen van iets waarvan je nog niet zeker
weet hoe het zal worden is een onzeker
gevoel en brengt onrust mee.
Zelf weet ik daar alles van na
langslepend fusieproces binnen
werk. Er zal altijd in de grote meute
groep mensen zijn die zich inspant
veranderingen, een middenmoot

een
mijn
een
voor
die

afwacht en zich voegt naar de massa
en een groep die kost wat kost zich blijft
verzetten en niet loslaat. Maar we kunnen
niet zonder al die partijen. De ene keer
zorgt de vooruitstrevende partij juist voor
vernieuwingen en de andere keer zorgt de
behoudende groep juist voor de nostalgie.
Als we samen in 2014 dan in elk geval maar
begrip kunnen opbrengen voor keuzes
dan komen we al een heel eind. Beter iets
beslissen dan helemaal geen keuze maken.
En ik, ik wacht voor nu even rustig af en
voeg me even bij de middenmoot. Allemaal
een goed 2014 gewenst.
Tanja Huinink

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

VOETBAL : RKZVC
07-12-2013 : AZSV E9 – RKZVC E4 : 2 – 2
Yob (2x).
Beide goals waren mooi.
Goed keeperswerk van Pleun.
Yob.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

07-12-2013 : Varsseveld F4 – RKZVC F3 : 3 – 1
Kay Wolterink.
Kay Wolterink.
Samen als team goed gevoetbald. Veel kansen.
Lars Kolkman.

Datum : wedstrijd : uitslag
07-12-2013 : RKZVC F4 – DEO F2 : 3 – 13
DOELPUNTENMAKERS:
Denzel (3x).
MOOISTE DOELPUNT:	1e Doelpunt van Denzel, begin 2e helft. We stonden toen al
met 8-0 achter.
MOOISTE MOMENT:	Jens die zo graag aanvoerder wou zijn, want dan kon hij zijn
broer, die scheidsrechter was, een hand geven.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Wietse, die als verdediger en keeper het geweldig deed.
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SOURCY CENTER
SPORTNACHT

Sportnacht in Zieuwent, een jaarlijks
terugkerend, min of meer, sportief
evenement waarbij gezelligheid en
sportiviteit hand in hand gaan. Uiteraard
de ideale gelegenheid om daar als “Piot
redactie” een item over te maken. Bij de
vergadering enkele weken terug bleken
er zelfs 3 redactieleden te zijn die mee
zouden doen aan dit, aan het goede
doel
“stichting Chica” gekoppelde,
evenement. Nienke en Huub zouden
gaan kaarten en Stefan zou meedoen
aan het zaalvoetbaltoernooi. Hieronder
hun bevindingen in een tijdlijn.
18:00 uur.
Stefan – Aanvang zaalvoetbaltoernooi.
Gelukkig heb ik met Jorik Meijer
(Beheerder Sourcy) weten te regelen dat

wij later mogen beginnen. Er zijn er nog
een paar die eerst moeten melken. Thuis
eten en nog even “bankzaken” doen.
Vooruitslapen heet dat volgens mij
Nienke – Op de app gaat de vraag hoe laat
eigenlijk het kaarten begint. Om 20 uur,
dus als we er om 19:45 uur zijn, zijn we
vroeg genoeg. Helaas zijn we vanavond
maar met 2 paar (4 personen). Normaal
zijn we gemiddeld met 8 personen.
19:00 uur.
Stefan – Wij zijn ons aan het omkleden
voor de eerste wedstrijd. Ik zal eerst
even uitleggen wie “wij” zijn. Onder
“wij” bedoel ik zaalvoetbalteam “Hee
Dennis” bestaande uit 8 adolescente
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SOURCY CENTER SPORTNACHT
mannen.
Zeer
gedreven,
maar
ongetalenteerde voetballers afkomstig
uit Beltrum en Zieuwent. Onze captain,
niet te onderscheiden want hij wou
geen band om, is Rick Wopereis. Eimas
wel te verstaan. Vedette van RKZVC
5, rolmodel en voorbeeld voor heel
voetballend Nederland. Altijd positief,
nooit geïrriteerd en een stalen mentaliteit.
Onze kansen werden in de kleedkamer
besproken, kunde en onkunde tegen
elkaar afgewogen en samen tot een
doelstelling gekomen. We gingen voor
een top 5 plek in de poule.
Nienke - Ik ben nog heerlijk thuis, net
gedoucht. Nog even relaxed op de bank
tv kijken voordat de zware avond en nacht
begint. Om half 8 rijd ik richting Zieuwent.
Nu ligt de coördinatie van het kaarten niet
meer in handen van Bennie ten Bras. De
lijsten met de speelrondes zijn al op de
deuren geplakt. Maar wat raar, ik moet
met een andere kameraad dan we ons
hadden opgegeven. Na wat uitleg was
het duidelijk hoe we het schema moeten
lezen. Van elk paar staat er 1 naam op en
dan tegen wie je moet. Dus zo kunnen
we al zien tegen wie je in welke van de
6 rondes moet. Er zijn maar 21 tafels
bezet, dat beteken dat er maar 42 paar
meedoen. Dat is toch wel erg weinig. In
het begin dat we meededen waren er wel
70/80 paar.
20:00 uur.
Stefan - Eerste wedstrijd is gespeeld.
Deze hebben we nipt weten te winnen
met 2-3, best knap vind aanvoerder
Eimas, die de gehele wedstrijd toekeek
vanaf de bank, “loat die kearls moar
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voetballen, mien tied kump nog wal” was
zijn uitspraak. We verwachten niet nog
meer punten te halen en besluiten deze
winst dan ook te vieren met een biertje.
De zaalvoetballers van Beltrumse komaf
meenden namelijk dat wij al uitgespeeld
zouden zijn tegen de tijd dat het alcohol
onze concentratie zou doen wegnemen.
Ik stem in en neem een slok.
Nienke - Het inschrijven gaat helaas
niet zo snel. Er staat een lange wachtrij
bij de inschrijftafel. Daardoor kunnen
we pas laat met het kaarten beginnen.
Naast ons zijn nog 4 tafels bezet voor de
klaverjassers. Hiervan is de opkomst ook
wel eens groter geweest.
Maar rond half 9 was het dan zover,
we kunnen beginnen met kruisjassen.
Als eerst moeten we tegen onze eigen
kameraden, dus dat wordt een zeer
gezellige pot. Als wij nog 4 keer moeten
geven, zijn de eersten alweer klaar met
kaarten. Deze ronde hebben we met
een nipte overwinning binnen. Maar
goed, bij kruisjassen als je ongeveer
gelijk speelt schiet dat niet op voor het
eindklassement. Dan moet je echt wel
uitschieters in punten hebben.
21:00 uur.
Stefan - Tweede wedstrijd is gespeeld,
wederom geen verlies. Met 2-2 weten we
gelijk te spelen tegen “Zieuwentse glorie”
Belterman en co. Opnieuw zie ik onze
aanvoerder glunderen, “Kearls, jullie
kunt jullie aardig redden zonder mien”.
Ik kan hem geen ongelijk geven en aan
de tap, onder het genot van een pilsje,
bespreken we de wedstrijdtactiek voor
de volgende wedstrijd. Volgens keeper
Frank Orriëns zouden deze “het minst”
zijn. Ondanks het alcoholpercentage,

onze tegenstander dronk cola, zouden
we deze nog wel eens kunnen winnen.
Nienke - De tweede ronde hebben
we ook gewonnen, maar niet met een
geweldige puntenscore. De gezelligheid
tijdens het kaarten is ook belangrijk. De
ober is er druk mee deze avond, want
de biertjes vloeien rijkelijk. De tactiek
van mijn medespeler: de tegenstander
op bier trakteren, dan kunnen ze minder
goed de aandacht bij het kaarten houden.
Vriendinnen van mij hadden meegedaan
aan de kick-off van Sportspalace. Zij
kwamen ook nog even kijken bij het
kaarten, maar helaas is er dan weinig tijd
om gezellig even wat te drinken.
22:00 uur.
Stefan - Inderdaad, de wedstrijd
winnend afgesloten. Met maar liefst 5-1
hebben we onze tegenstander van het

plastic getikt. Opmerkelijk daarbij was
het zaalvoetbaldebuut van onze vedette
“Eimas” die met ferme passen zijn
lijnen uitzette. Het talrijk meegereisde
Beltrumse publiek, als ik over 30 man
praat overdrijf ik niet, geniet en juicht.
Het publiek kwam helemaal in extase
toen keeper Orriëns de bal vanaf eigen
helft over de keeper van de tegenstander
schoot. Ver uit het mooiste doelpunt van
het toernooi, vonden wij althans.
Nienke - In de derde ronde moeten wij
tegen jongens uit Vragender kaarten.
Deze jongens hebben het kaarten van
dezelfde oma geleerd als ik, dus dat
beloofd wat. Op een of andere manier
krijgen zij toch steeds de goede kaarten
in de handen. Dus deze ronde hebben we
ook dik verloren. Tussen de rondes door
is er tijd om even rond te kijken of een
sigaretje te roken.
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SOURCY CENTER SPORTNACHT
23:00 uur.
Stefan - De alcohol doet zijn intrede. De
concentratie wordt minder, om nog niet
over de coördinatie te spreken en het ergste
moet ik nog mededelen, het gaat nog ergens
om. We kunnen eerste worden in de poule
als we de laatste wedstrijd winnend weten
af te sluiten. We bespreken duidelijk af rustig
te blijven voetballen en niet overmoedig te
worden. Dit zou gevaarlijk zijn voor zowel
jezelf als de tegenstander. We trappen
af en bij mijn eerste balaanname merk ik
de invloed van alcohol op mijn lichaam.
Niet dat ik aangeschoten ben, begrijp me
niet verkeerd, maar scherp is anders. We
komen op 2-0 voor en de wedstrijd wordt
grimmiger. Ik denk niet zozeer door ons
maar doordat het bij de tegenstander niet
wil lukken. Ze worden boos op de scheids
en die pikt dat niet. Hij besluit de wedstrijd
vroegtijdig te beëindigen. Met 2-0 als eerste
in de poule en door naar de halve finale.
Nienke - De vierde ronde is al weer
aangebroken. We lopen qua tijd nog
steeds een beetje achter op schema. Als
we weer willen beginnen met kaarten is
mijn medespeler nergens te bekennen.
Hij zal wel een sigaretje roken zijn. De
mannen waar wij tegen moeten kaarten
worden al een beetje ongeduldig, want
iedereen is al druk aan het kaarten. Na
een aantal minuten wachten, kunnen ook
wij beginnen aan deze ronde. Helaas ook
weer dik verloren.
00:00 uur.
Stefan - Halve finale. Wederom tegen de
“Zieuwentse glorie”, vraag me niet wat
hun echte teamnaam was. Ik kijk naar
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de tribune en zie een dertigtal fanatieke
supporters die ons de finale gunnen.
Gesteund door het gejuich “der nog een
keer an”. Niemand van ons heeft de illusie
de finale te halen daar wij aan het begin
van de avond al moeite hadden met deze
tegenstander, laat staan nu. We weten
het op een gelijke stand te houden met
penalty’s als gevolg. Uitgerekend onze
keeper, held van de avond, mist het goal.
Ons rest een wedstrijd voor de 3e en 4e
plaats.
Nienke – En we zijn alweer toe aan de
5e ronde. Het kaarten gaat gemoedelijk.
Mijn medespeler laat een paar flinke
slagen liggen. Of je jaagt de troeven bij
elkaar uit de handen. De concentratie
en de oplettendheid wordt toch wel wat
mindere naarmate de avond vordert.
De nodige biertjes helpen hier ook nog
eens een handje bij. We zijn redelijk
op tijd klaar, dus ka ik nog even bij het
zaalvoetbal kijken. Zie ik daar Stefan
voetballen en krijg al gauw medegedeeld
dat dit de halve finale is. Ik zie dat het
eindigt in een gelijk spel. Helaas moet ik
weer terug voor de laatste ronde.
01:00 uur.
Stefan - Wedstrijd om de 3e en 4e
plaats.“Tied veur trucjes” hoor ik onze
spits (Nick Groot Zevert alias Dasje)
roepen en veels te overmoedig en dus
tevergeefs probeert hij zijn tegenstander
uit te spelen. Een val en lach als gevolg.
Het publiek geniet, evenals Dasje. Tegen
de tijd dat onze spits zijn rug weer gerecht
heeft staan we al 1-0 achter. Het zou nog
een lange wedstrijd worden…
Nienke – De laatste ronde maken we
het nog even spannend, maar ook hier
kunnen we niet van winnen. Zeker als je

nog een aantal marsjes tegen krijgt. We
hebben wisselend gespeeld. Uiteindelijk
hebben we de helft gewonnen en de helft
verloren. Het totaal aantal punten van
ons is niet erg hoog.
02:00 uur.
Stefan - Gedoucht en min of meer fris
met de tas op de rug naar de kantine.
We bespreken onze prestaties met
de supporters, drinken een biertje en
vertellen sterke verhalen. Kantineproat
2.0 zeg maar. Samen met onze vedette
“Eimas” komen we tot de conclusie dat
wij eigenlijk best tevreden mogen zijn
met een 4e plek.
Nienke - Om 2 uur is het kaarten ook
klaar en wordt meteen de prijsuitreiking
gehouden. Als eerst zijn de klaverjassers
aan de beurt. Hier behaalde onze
mede piot-redactielid Huub met zijn
medespeler een 2e prijs met slechts een
paar punten minder dan de nummer 1. Bij
het kruisjassen krijgen de 1e 4 plaatsen
een prijs. Natuurlijk zitten wij hier niet

tussen, maar het was weer een gezellig
potje kaarten.
Als afsluiter gaan we nog een paar
drankjes doen in de kantine, waar vooral
de zaalvoetballers er nog zitten. Hier was
blijkbaar de uitreiking ook al geweest.
Een enkele kaarter blijft ook om nog na te
drinken bij de tap.
03:00 uur.
Stefan - Ik taai af. Na een avond vol humor,
voetbal, gezelligheid en kantineproat 2.0
loop ik moe maar voldaan richting huis.
Alles samengenomen een mooie en naar
mijn idee drukbezochte maar bovenal
gezellige sportnacht!
Nienke - Rond half 4 zijn we naar huis
gegaan, want het werd al aardig rustig in
het Sourcy. ’s Middags geregeld dat ik
taxi zou spelen. Ik heb weer een gezellige
en sportieve avond en nacht gehad.
Nienke en Stefan
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

Za.

1 feb.

16.00 uur

TOHP – Boemerang : Sourcy Center.

Za.

1 feb.

19.30 uur

Wessels Keukens / Pacelli 1 – Plus Severijn / Heeten 1

Za.

1 feb.

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo.

2 feb.

14.00 uur

RKZVC 1 – HC ’03 1 (speelronde 16).

Zo.

2 feb.

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Ma.

3 feb.

20.00 uur

Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Ma.

3 feb.

20.00 uur

Zaalvoetbal : ZVZ 1 – Ruurlo 1

Vr.

7 feb.

19.30 uur

’t Hoenderboom + Sprenkelderhoek : Kruisjassen.

Za.

8 feb.

09.00 uur

Stg. Paasvuur : Boeskendag : verzamelen bij HWP.

Za.

8 feb.

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo.

9 feb.

14.00 uur

RKZVC 1 – Gendringen 1 (beker).

Zo.

9 feb.

20.00 uur

Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Ma.

10 feb.

10.00 uur

Postcodeloterij : busreis verzamelen op dorpsplein.

Ma.

10 feb.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo.

12 feb.

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Za.

15 feb.

19.30 uur

Wessels Keukens / Pacelli 1 – Auto Smeeing / B.D.C. 1

Za.

15 feb.

20.00 uur

Buurtfeest Zegendiek : Het Witte Paard.

Zo.

16 feb.

14.00 uur

Gendringen 1 – RKZVC 1 (speelronde 17).

Ma.

17 feb.

20.00 uur

Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Wo.

19 feb.

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

Za.

22 feb.

16.00 uur

TOHP – Elite / Dynamo : Sourcy Center.

Za.

22 feb.

19.30 uur

Wessels Keukens / Pacelli 1 – van Niel / Voorwaarts 1

Zo.

23 feb.

14.00 uur

RKZVC 1 – OBW 1 (speelronde 18).

Ma.

24 feb.

20.00 uur

Zegendiek-Ruurloseweg: Kaartavond : Par.hs.

Vr.

28 feb.

20.00 uur

Carnaval : “Eumkesbal” : Het Witte Paard.

Vr.

7 mrt

19.30 uur

’t Hoenderboom + Sprenkelderhoek : Kruisjassen.

Zo.

9 mrt

14.00 uur

FC Eibergen 1 – RKZVC 1 (speelronde 19).

Wo.

12 mrt

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

Vr.

14 mrt

……….

Kaarten voor alle buurten.

Za.

15 mrt

16.00 uur

TOHP – Revoc : Sourcy Center.

Za.

15 mrt

19.30 uur

Wessels Keukens/Pacelli 1 – H.V.B.S. 1

Za.

15 mrt

……….

Zegendiek-Ruuloseweg : Filmavond voor oudere jeugd.

Zo.

16 mrt

14.00 uur

Witkampers 1 – RKZVC 1 (speelronde 20).

Ma.

17 mrt

20.00 uur

Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Zo.

23 mrt

14.00 uur

RKZVC 1 – Varsseveld 1 (speelronde 21).

Za.

29 mrt

19.30 uur

Wessels Keukens/Pacelli 1 – Lettele 1

Ma.

31 mrt

20.00 uur

Zegendiek-Ruurloseweg: Kaartavond : Par.hs.

Ma.

31 mrt

20.00 uur

Zaalvoetbal : ZVC 1 – ZVV Dynamo Lelystad 1

Vr.

18 apr.

20.00 uur

Stichting PaasPop-Klassiek : Matthäus Passion.

19 t/m 21 april		

PaasPop Zieuwent.

Zo.

20 apr.

20.00 uur

Paasvuur Zieuwent.

Zo.

4 mei

……….

Stg. Fratsen : Wandeltocht “Dwars deur Zowent”.

Zo.

21 sep.

……….

Stg. Fratsen : Vertelfestival

13 t/m 15 juni		

Jong Nederland ’t Gilde : Klein Kamp.

19 t/m 23 juli		

Jong Nederland ’t Gilde : Groot Kamp.

24 en 25 oktober		

Stg. Fratsen : Houtdorp.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

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

9

VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag
WEDSTRIJDVERLOOP:
MOOISTE MOMENT:
Man v.d. WEDSTRIJD:

07-12-2013 : TOHP 1 – VCV 4 : 3 – 0
Goed gespeeld, regelmatig 3x. Af en toe te onbesoesd!!!
De overwinning op de nummer 1 van de poule!!
Sam Raben, beheerst de bal gespeeld, genot om te kijken.

Datum : wedstrijd : uitslag
07-12-2013 : TOHP 1 – Longa ’59 : 3 – 0
WEDSTRIJDVERLOOP:	De hele wedstrijd was goed en mooi samenspel. Iedereen
was heel oplettend.
MOOISTE MOMENT:
Het fluitsignaal, alle 3 sets gewonnen!
Man v.d. WEDSTRIJD:
Hele team, mooi gespeeld, opslag was TOP.
Datum : wedstrijd : uitslag
14-12-2013 : TOHP 1 – Bovo 2 : 3 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:	De opslag verliep niet zo goed, de meiden waren nog duf
van het discozwemmen van de vorige avond.
MOOISTE MOMENT:	Op het nippertje gewonnen. En omdat we wonnen kregen
we de beker!
Man v.d. WEDSTRIJD:	
Marlou Luesink, mooi de ballen in alle hoeken gegooid,
waardoor de tegenstander het veld moest verlaten.
Datum : wedstrijd : uitslag	11-01-2014 : Longa ’59 1 – TOHP 1 : 0 – 7
1e set 0-3 : 2e set 0-4
WEDSTRIJDVERLOOP:	
De meiden waren goed wakker en concentreerden zich
goed.
MOOISTE MOMENT:	Luna stond alleen en toetste voor zichzelf en ving de bal
toen weer op. Iedereen mocht daardoor weer terug het veld
in! TOP!
Man v.d. WEDSTRIJD:	Luna Raben; door haar goede toetsbal werd de set niet verloren.
Datum : wedstrijd : uitslag

11-01-2014 : KSV 2 – TOHP 1 : 3 – 4
1e set 1-2 : 2e set 2-2
WEDSTRIJDVERLOOP:	Wat was iedereen er goed bij vanmorgen. Het liep als een
trein.
MOOISTE MOMENT:	In de 2e set werd er omgeroepen dat het tijd was, we waren
zo geconcentreerd aan het spelen dat we dit niet hoorden.
We gingen dus door en dachten dat we gewonnen hadden,
maar het laatste punt telde niet mee.
Man v.d. WEDSTRIJD:	Jikke Terhaerdt. In 1 wedstrijd heeft ze 3 tegenstanders het
veld uitgespeeld. Super!
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AANSTORMEND TALENT BIJ PACELLI !
Iedere vrijdagmiddag van 16.30 uur tot
17.30 uur brengen trainsters/leidsters
Jonna, Vivian en Anne deze 7- en 8
jarige meiden de fijne kneepjes van het
handbalvak bij. Tot nu toe resulteert dit
in een enthousiast, fanatiek meidenteam
dat regelmatig meer doelpunten scoort
dan de tegenpartij. Graag staan ze
met z’n allen in het goal of pakken ze
zonder blikken of blozen de bal van een
teamgenoot af. Ze willen allemaal even
graag scoren! De wedstrijdbespreking
vooraf eindigt vaak in de discussie wie er
mag keepen en wie het shirt met nr 8 aan
mag hebben.

Vanaf november spelen de meiden iedere
tweede zaterdag van de maand een NHV
toernooi in Hengevelde. In het nieuwe
knalrode Pacelli tenue, gesponsord door
Hummelink Bouw, wordt menig team
verslagen. Helaas voor de meiden zijn
de andere verenigingen minder goed
bedeeld in het aantal talenten (!) waardoor
er regelmatig onder protest gewisseld
moet worden. De oefenwedstrijd tegen
Grol was voor de meiden ook een
hele belevenis. Er werd gespeeld over
de hele zaal! De meiden lieten zich,
aangemoedigd door de trotse achterban
, niet op de kop zitten door de 9- en 10
jarige tegenstanders. Dit belooft veel
voor de toekomst!!

Bovenste rij vlnr: Kim, Bente, Merle, Maud, Myrthe, Anouk, Femke, Kiki
Onderste rij vlnr: Renske, Chantal, Jikke, Zoe, Quintey, Diede, Emmeke en Jill
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PROFIELSCHETS

Minst favoriete sport:
Golf, lijkt me nou echt niets.

Frank Stegers is 39 lentes jong. Hij is
getrouwd met Nanda en samen hebben ze
4 kinderen. Hij werkt als hoofduitvoerder
bij Dusseldorp. Verder kennen we hem
van ’t Gilde (Jong Nederland). Sinds vorig
jaar is hij hoofdleider bij ’t Gilde en zit hij
ook nog in het bestuur.

Mooiste sportherinnering:
Voor mezelf geen een. Op tv vond ik
dat Epke Zonderland op de Olympische
spelen, maar ook afgelopen jaar op het
WK. Zo ontzettend knap, die kracht.
Gewoon geweldig om te zien.

Meest favoriete sport:
Om te kijken voetbal, maar in Zieuwent
kijk ik liever naar handbal, dan het
voetbal. Fietsen om te doen. Lekker zelf
een stuk mountainbiken of samen met
mijn zoon.

Favoriete sportman/vrouw:
Marianne Vos, ontzettend knap hoe lang
zij al presteert op dat niveau. Dat geldt
ook voor Sven Kramer.
Lekkerste eten:
Ik vind heel veel lekker. Vis en dan vooral
gamba’s. Ik ben niet bang om te eten. Ik
heb laatst nog een keer zebra gegeten.
Mosselen vind ik helemaal niets.
Welk t.v. programma moet onmiddellijk
van de buis:
Iets in de trend van Idols, next topmodel,
voice of holland enz. Ik vind het
waardeloos, allemaal van het zelfde.
Beste boek/schrijver:
Ik lees graag de krant. Het laatste boek dat
ik echt serieus gelezen heb is Kruistocht
in Spijkerbroek van Thea Beckman en dat
is echt heel lang geleden.
Mooiste film:
De Mission impossible films. Ook al is het
niet echt…
Politieke kleur:
Wordt
steeds
minder,
steeds
ongeloofwaardiger. Ik vind dat ze teveel
bezig zijn met elkaar. Dat was in de jaren
’80 en ’90 wel anders.
Beste Nederlandstalig lied:
Fietsen van Skik.
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Meest afschuwelijke cadeau dat je
ooit kreeg:
Ik geef niets om cadeaus. Ben blij dat de
mensen gewoon willen komen en niets
meenemen.
Grootste miskoop:
Een digitale videocamera. Gekocht om de
kinderen te kunnen filmen. We gebruiken
het nooit, ligt nog steeds in de kast.
Omscholen tot:
Nee, ik ben tevreden met wat ik ben.
Tent opzetten in:
De Slangenburg natuurlijk, bij Van Kooten
in de weide. En natuurlijk bij Tonnie Ellas
(te Roller) in de wei.
Ben je al wel eens aangehouden door
de politie:
Vaak zat, alcoholcontroles, controles
voor de belading van de aanhanger, fout
parkeren. Ik kan heel boos op ze zijn,
maar ook goed met ze. Als iets niet reëel
is ga ik graag in discussie.
Hekel aan mensen die:
Menen dat ze nooit genoeg hebben, niet
tevreden zijn met wat ze hebben. En
mensen die in een café of met een feestje
de communicatie via de mobiel doen.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Dat is heel lang geleden. Op
Koninginnedag waren we met ’t Gilde op
het plein voor de kerk. Er kwam onweer
aan. De rest was al in het parochiehuis,
wij wilden nog gauw even wat opruimen.
Toen sloeg het bij Molleman in een boom,
die was helemaal versplinterd. Het leek
alsof het een ½ meter achter me was. Ik
zakte door de knieën. Toen was ik wel
heel erg geschrokken.
Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
39 en nog steeds niet kaal.
Welke zin of welk woord gebruik je te
veel:
In principe… .
Wie zou je nog willen ontmoeten:
Mijn opa.
Wat zou je geen 2e keer doen:
Ik was niet van plan voor een tweede
keer te trouwen
Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Sociaal, eerlijk, druk, vasthoudend,
karaktervast.
Frank dank je wel voor dit interview
Nienke Krabbenborg

Uit bed te halen voor:
Als een van de kinderen aan het dromen
is, maar dat gebeurt niet vaak. Verder
haal je mij niet makkelijk uit bed.
Waar droom je over:
Ik zou het niet weten.
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D e colu m n
BLIKSEM
3 januari 2014, 6 minuten over half zeven ‘s
avonds. Een flits, direct een knal met de inslag. Diverse bewoners op De Steege werden opgeschrikt. Het hart gaat er sneller
van kloppen. Wat is er toch gebeurd?
Al snel komen buren tot elkaar om het verhaal te vertellen, wat ze allemaal wel/niet
stuk hebben. Tv’s, Betamax en VHS videospelers, DVD en CD spelers, Computers,
veel KPN en UPC apparatuur, vaatwassers
en ander keuken apparatuur, een enkele
verwarmingsketel en diverse internet verbindingen zijn buitenwerking. Wat een ellende zo op de vrijdagavond. Dat betekent
de eerste dagen waarschijnlijk geen TV kijken en geen internet. Ieder nadeel heeft zijn
voordeel. Zo kom je mooi van die Betamax
en VHS troep af. De wintertruitjes kunnen
nu eindelijk uit de kast worden gehaald.
We gaan maar eens vroeg naar bed en we

kruipen maar eens wat dichter bij elkaar. De
elektrische deken heeft het namelijk ook
begeven en allemaal dankzij het nat-uurgeweld!
Menig kind kan het niet verwerken en gaat
bij vriendjes kijken, om toch maar een glimp
van de TV op te vangen. Kortom, we kunnen al bijna geen avond meer zonder. Zo
gauw mogelijk moet alles weer in orde gemaakt worden, liefst vandaag nog.
De KPN shop in Winterswijk is op zaterdag overbelast met Zieuwentse Steege
bewoners. Wie het meeste biedt gaat met
de nieuwe apparatuur huiswaarts. Gekkenhuis, want we moeten zaterdagavond
zeker TV kunnen kijken. Ook bij Obbink in
Lichtenvoorde lijkt het wel uitverkoop “veur
alles wat uut Söwent kump”. KPN monteurs
rijden in reclameloze auto’s de straat in,
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maar worden al snel herkend aan hun kleurrijke KPN outfit. Bij het uitstappen worden
ze direct aan het vestje getrokken, want ze
moeten bij iedereen vandaag alles in orde
maken. Iedereen op De Steege moet toch
televisie kijken op zaterdagavond!

is. Even geen telefoon, geen internet, geen
mail, geen TV, wat een rust. Deze bewoners
van de Steege zijn waarschijnlijk lekker op
tijd gestrekt gegaan en rustig het weekend
ingeslapen. Of was er tijd voor een klein activiteitje?

De zaterdagavond is aangebroken. De
toastjes zijn gesmeerd en de kinderen naar
bed en geen bal op televisie. Wat is het
toch droevig gesteld met TV makend Nederland en al hun reclame. Kunt u zich nog
een programma, film of actualiteit herinneren van zaterdagavond 4 januari?

September 2014 zullen we het zien. Komt
allen naar de Steege. Geen bordjes van
Makelaars in de voortuinen te zien. Het is
een komen en gaan van kikkers, ooievaars,
waslijntjes vol luiers en babykleertjes. De
pasgeboren kinderen worden welkom geheten in de buurt!

Wij zijn benieuwd welke bewoners zich
niét zo druk hebben gemaakt. Ach, die TV
komt volgende week wel. Ook de KPN,
UPC of internet verbindingen worden volgende week wel gerepareerd. Er komt vast
wel een monteur in de loop van volgende
week, als de man des huizes naar zijn werk

Dat alles dankzij het natuurgeweld, begin
2014 op De Steege.
Allen nog de beste
mens,………………

wensen

na-

De boezemvrienden

