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TIED VEUR PLASTIC
Het is woensdagavond, PIOT avond. De 
hele week dwaalt in mijn achterhoofd de 
gedachte waarover ik het voorwoord zou 
kunnen schrijven. Onder het motto, onder 
druk presteer ik het best, scroll ik over 
twitter heen. Mijn oog valt op een tweet van 
wethouder Paul Wentink. “Basis voor sport 
zijn goede verenigingen, die moeten we 
faciliteren. Scoren doe je immers niet met 
een lekke bal, maar met een goede bal.” 

Snel zal ik mijn eerste wedstrijd op 
kunstgras niet vergeten. Vanuit de A 
hadden ze jongens opgetrommeld om 
met het 2e tegen Longa 4 te voetballen. 
Net iets te fanatiek, je wilt immers laten 
zien wat je kunt, zet ik een sliding in. De 
scherpe randjes van het kunstgras rijten 
mijn bovenbeen open en, alsof ze er voor 
gemaakt zijn, vullen de rubberen korrels de 
plaats van het weg gereten vel op. Menig 
voetballer hekelde het brandende gevoel. 
Plaggen aan de benen in plaats van plastic, 
heerlijk! En wat was ik blij dat RKZVC nog 
gewoon gras had. 

Een paar kampioenschappen, promoties 
en generaties kunstgrasvelden later 
mochten wij, RKZVC 2, het enkele weken 
geleden opnemen tegen grootmacht Grol 
2. Ondanks dat ik helemaal niets voel voor 
deze club en de arrogantie die ze met 
zich mee dragen hekel (Jos hoe hol iej t 
vol) moet ik ze wel meegeven dat ze een 
meer dan geweldig complex hebben. 2,5 
Schitterende kunstvelden van één van de 
laatste generaties. Slidings maken doet niet 
langer zeer en o, o, o, wat is het mooi dat 
die bal niet stuitert. En wat baal ik ervan dat 
RKZVC nog gewoon gras heeft.
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TIED VEUR PLASTIC

Dat balen wordt alleen maar meer als je de 
Greune Weide oploopt. Ondanks het harde 
werk van vele vrijwilligers, waarvoor alleen 
maar respect, liggen de velden er droevig 
bij. Laten we vooropstellen dat “niemand”, 
behalve de gemeente, hier wat aan kan 
doen maar de aanblik van onze velden doet 
meer denken aan de steppe dan aan een 
voetbalveld. Ik weet niet hoe de rest van de 
voetballers hierover denkt maar ik denk dat 
het tied is veur plastic!

Misschien dat we Paul Wentink maar eens 
even moeten wijzen op zijn tweet.

Scoren doe je immers niet met een lekke 
bal, maar met een goede bal! 

Stefan Beerten
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BOESKENHOLT IS 
BOESKENHOLT IS HOLT

Het emailadres piot@hetnet.nl voor 
het aanleveren van kopie is verval-
len. U dient uw bijdragen in te stu-
ren naar het volgende emailadres: 
h.wopereis@chello.nl 

De redactie



Zaterdag 8 februari was de ‘nationale’ 
boeskendag. (Nationale boeskendag 
klinkt zo goed, net of de koning ook 
ergens met Maxima ‘zien holt bi’j mekare 
knupt’). Een mooie gelegenheid voor 
onze vriendengroep om eens een dag 
samen wat te doen. Via de What’sApp 
worden we enthousiast gemaakt en ’s 
morgens om 09.00 uur ga ik op weg 
naar Inge, waar ik me ga melden bij de 
Paasvuurbouwers Zieuwent. Onder het 
lopen probeer ik me te herinneren hoe 
lang het geleden is dat ik voor het laatst 
een boeske gemaakt heb buiten mijn 
eigen tuin. Ik schat dat ik de laatste keer 
niet ouder was dan 20 dus is het ruim 25 
jaar geleden.

Bij Inge binnen gekomen zijn we met al 
een aardige groep. Een mengeling van 
doorgewinterde boeskenknuppers en 

gelegenheids-takkenbossenknopers. 
De koffie smaakt me goed en de sfeer 
is prima. Het aantal vrienden uit mijn 
vriendengroep is echter tegen de 
verwachting in zeer beperkt, naast mij 
nog twee.

Om half tien gaat het naar buiten. 
Zonder dat iemand de dag officieel 
opent of überhaupt meedeelt waar het 
naar toe gaat, lopen mensen naar de 
auto’s en rijden weg. We staan gedrieën 
wat ontredderd naar elkaar te kijken 
en stappen dan maar in onze auto en 
rijden naar de plek aan de Wilgendijk 
waarvan we denken dat we daar moeten 
zijn. Aangekomen bij de wei van Guus 
Bruntjes zien we het hout al liggen, maar 
van de anderen geen spoor. Zijn we dan 
toch niet goed? Het regenachtige weer 

3



maakt het niet erg vervelend om nog 
even in de auto te blijven zitten. In de 
verte komen de andere auto’s ook, we 
zitten dus toch goed. 

Gijs Reukers heeft voor alle ‘tijdelijke’ 
krachten een kapmes. En hup de 
drassige wei in. Het weer is de ochtend 
echt geen vriend van de groep. Het gaat 
van een miezerig buitje regelmatig over in 
een echte bui. Maar het hout is goed tot 
boesken te verwerken en iedereen gaat 
al snel driftig aan de slag.

Als Guus ons met de veewagen komt 
halen voor een kop koffie bij hem op de 
deel zijn we allen behoorlijk doorweekt, 
maar afgezien van de handen heeft 
niemand het echt koud. Het gaat eigenlijk 
best op deze druilige dag en boesken 
heeft met wandelen gemeen dat je er een 
prima gesprek bij kunt voeren. Het gaat 
er overal dan ook gezellig aan toe.
Om 12.00 uur gaan we op weg naar 

Inge waar we een heerlijke lunch 
krijgen aangeboden. We voelen ons de 
helft lichter nu we de natte jassen uit 
kunnen doen. We nemen/krijgen veel 
tijd voor de lunch en gekscherend wordt 
geopperd toch eerst het schaatsen te 
kijken. Onzin natuurlijk, na ruim een uur 
schaften maken we ons op voor het 
middaggedeelte. Wij drieën worden 
verrast door de aankomst van de initiator 
uit onze vriendengroep. Deze ‘parttimer’ 
gaat het middagprogramma meedoen. 
Het is natuurlijk niet moeilijk voor te 
stellen dat hij nog lang het middelpunt is 
van spot. Hij verdraagt het goed en onder 
begeleiding van veel humor maken we 
een hoek van de wei helemaal klaar.

Rond half vier hebben we de hoek waar 
we werken met ons allen geklaard en 
vinden het eigenlijk wel mooi geweest. 
De meningen zijn echter verdeeld. Een 
vrouwelijke freelance boeskenmaker 
stookt de boel nog eens op en krijgt ons 
zover dat we een kleine hoop bij de ingang 
ook nog even aanvallen. Er wordt door 

BOESKENHOLT IS BOESKENHOLT IS HOLT
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iedereen aan begonnen, maar de geest 
is er helemaal uit. We proberen elkaar 
te overtroeven in de beste reden om te 
kunnen stoppen. En dit leidt uiteindelijk 
in een berustend einde van de dag.

Tevreden over de geleverde prestatie en 
moe maar voldaan keert de groep voor de 
laatste maal die dag naar Inge. Het biertje 
en het eten dat op ons wacht smaakt ons 
prima. Met weemoed vertellen we elkaar 
verhalen over het paasvuur van vroeger. 
Hoe we met 14 man in de Honda Civic 
pasten van Tone Zegendiek, inclusief 
gereedschap. En de latere jaren onder 
leiding van Frank Marriën. De tijd van het 
spektakel rondom trekkers en woeste 
ritten met Jan Goelen. Al gauw merk ik dat 
mijn bron snel leeg is. Mijn ervaring met het 
paasvuur was in mijn prille jeugd en tevens 
van korte duur. Anderen hebben veel meer 
bloed, zweet en tranen in de ‘mietes’ zitten 
dan ik. Met veel bewondering kijk ik elk 
jaar naar het ontsteken van het magische 
vuur, dat staat voor het afscheid van de 
winter en de start van de lente.

Het is toch altijd weer bijzonder, want als 
ik om 23.00uur naar huis loop heb ik het 
idee dat de 7 uren na 16.00u half zo lang 
hebben geduurd dan de 7 uur er voor. 
Toch waren beide 7 uren beregezellig. 
Voor herhaling vatbaar. Hierbij dank ik 
alle mensen van het paasvuur die deze 
dag mogelijk hebben gemaakt.

Mark
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 01-02-2014 : Ulftse Boys – RKZVC MD1 : 0 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jet en Sofie.
MOOISTE DOELPUNT:  Sofie dribbelt met de bal vanaf de middellijn naar de goal en 

plaatst hem mooi in de hoek.
MOOISTE MOMENT: Anna die achterin veel ballen wegwerkte.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Beau.

Datum : wedstrijd : uitslag 01-02-2014 : De Hoven E4M – RKZVC E4 : 3 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jesse en Mark.
MOOISTE DOELPUNT: Jesse.
MOOISTE MOMENT: Goed verdedigend werk van Twan en Pleun en Luuk.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Mooi technisch voetbal van Jesse Vos.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-02-2014 : Ruurlo E4 – RKZVC E4 : 4 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jesse Vos en Pleun Boschker.
MOOISTE DOELPUNT: Pleun; mooie stuiterbal.
MOOISTE MOMENT: De stuiterbal.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Pleun Boschker.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-02-2014 : RKZVC E4 – Vorden E4 : 4 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jesse Vos (1x), Mark Rouwhorst (1x) en Yob Goldewijk (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Yob; prachtig in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Het einde; 1e wedstrijd namelijk gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Yob, nou ja eigenlijk iedereen.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-02-2014 : DZSV F1 – RKZVC F1 : 3 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Ryan Payers (2x), Jens Taken (1x) en Collin Baks (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Een schot van Collin Baks, die daarmee weer een euro van 

zijn ouders krijgt.
MOOISTE MOMENT:  Een speler van DZSV komt alleen op onze keeper Jelte 

Beerten af. Hij gooit zich voor de bal waardoor er géén te-
gendoelpunt ontstaat.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jelte Beerten.

Datum : wedstrijd : uitslag 25-01-2014 : Erix F1 – RKZVC F2 : 1 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Djervi Baks (2x).
MOOISTE MOMENT:  Dat we de eerste wedstrijd (oefen) op eigen kracht hebben 

gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team; eerste winst in het seizoen 2013 – 2014 en 

met goed spel.
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Datum : wedstrijd : uitslag 01-02-2014 : GVS ’63 F1 – RKZVC F3 : 8 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Kay (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  Kay Wolterink; alleen op de keeper af en knalt um d’r kei-

hard in.
MOOISTE MOMENT: Goed samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hannes Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-02-2014 : FC Eibergen F5 – RKZVC F3 : 8 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Zakje snoep na de wedstrijd van de mama van Mart.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Allemaal hard gewerkt, helaas verloren.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-02-2014 : RKZVC F3 – HSC ’21 F3 : 0 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Geen.
MOOISTE DOELPUNT: De bal kwam mooi in het goal op het trainingsveld.
MOOISTE MOMENT: In de tweede helft werd er goed samen gespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Daan Speksgoor.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-02-2014 : RKZVC F4 – VIOS B. F2 : 4 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Kevin (2x), Denzel (1x) en Mik (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Denzel; als hij de bal heeft, start hij zijn motor, crosst het 

hele veld over en maakt een goal.
MOOISTE MOMENT:  Einde van de wedstrijd, eerste overwinning van het jaar. 

Goed gespeeld jongens.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Sam; was keeper, had weinig te doen, maar had een aantal 

zeer goede reddingen.

Datum : wedstrijd : uitslag 01-02-2014 : Zelos F6G – RKZVC F5 : 6 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Geen.
MOOISTE DOELPUNT: Moet nog vallen !!!!!
MOOISTE MOMENT: Robbie kwam goed uit de goal en hield de bal uit het doel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Robbie Vos.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-02-2014 : RKZVC F5 – Vorden F6 : 2 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Jordi ter Bogt (1x) en Sep Spieker (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Sep; na een mooie solo, de bal perfect geplaatst in de lin-

kerhoek.
MOOISTE MOMENT:  De 2-2. Na een nul-twee achterstand en het betere veldspel 

eindelijk 3 min. Voor tijd helemaal terug in de wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sep Spieker.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 08-02-2014 : TOHP 1 – BOVO 3
 1e set 1 -1 : 2e set 1 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het duurde zeker 4 minuten voor het 1e punt viel. Beide 

teams waren aan elkaar gewaagd.
MOOISTE MOMENT:  Jikke stond alleen in het veld, toetste de bal voor zichzelf op 

en ving de bal daarna prachtig op. Echt een niveau 3 actie!! 
Hierdoor mocht iedereen het veld weer in.

Man v.d. WEDSTRIJD: Jikke Terhaerdt.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-02-2014 : TOHP 1 – VCV 1
 1e set 1 – 1 : 2e set 2 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  De wedstrijd was weer heel spannend. Het bleef lange tijd 

gelijk. Op het laatste nippertje de 2e set gewonnen.
MOOISTE MOMENT:  Het gooien van de bal daarin was Marlou vandaag Top! In 

de hoeken en langs de lijn. De tegenstander had er moeite 
mee.

Man v.d. WEDSTRIJD: Marlou Luesink, goed gegooid.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-02-2014 : Wivoc 1 – TOHP 1
 1e set  0 – 2 : 2e set 1 – 3
WEDSTRIJDVERLOOP:  Deze wedstrijd ging goed, het is ook onze laatste wedstrijd 

op niveau 2. We promoveren naar niveau 3.
MOOISTE MOMENT:  Luna was zo fanatiek aan het gooien en vangen dat ze af en 

toe vergat dat ze niet met de bal mocht lopen.
Man v.d. WEDSTRIJD:  Luna Raben. De opslag ging goed en zoals altijd fanatiek en 

snel in het spelen van de bal.
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Op maandag 17 februari 2014 heeft 
volleybalvereniging TOHP een 
scholenproject georganiseerd. Onder 
leiding van Henny Lovink maakten de 
groepen 3 t/m 6 kennis met een spelletje 
volleybal in plaats van schoolgym.

Groep 3 was als eerst aan de beurt, ze 
begonnen met spelletjes om balgevoel 
te krijgen. Gooien, vangen, rennen 
onder de bal door en achter de bal aan 
kwamen voorbij. Daarna begon het echte 
volleybal, te beginnen bij het begin: 
niveau 1. Hierbij moesten de kinderen 
de bal vangen, gooien en een plekje 
doordraaien. De les werd afgesloten met 
wedstrijdjes op niveau 1.

De tweede groep was groep 4. Zij 
begonnen met dezelfde oefeningen als 
groep 3 om balgevoel te krijgen, daarna 
mochten de kinderen 2 aan 2 aan het 
net. De bal werd over het net gegooid 
en vervolgens werd er naar de achterlijn 
en weer terug gerend om de bal die 

terug werd gegooid weer te vangen, dit 
was voor de balbaanherkenning. Tot 
slot werden er wedstrijdjes gespeeld op 
niveau 2.

Na de middagpauze kwam groep 5. Zij 
begonnen direct met volleyballen in 
teams van 4 speelden ze een wedstrijdje: 
vangen, gooien en doordraaien. Daarna 
kregen ze het ‘toetsen’ aangeleerd. Ook 
wel het onderhands spelen genoemd. 
Eerst mochten ze het zelf proberen 
en daarna in tweetallen. Ook leerden 
de jongens en meisjes de opslag. De 
les werd dan ook afgesloten met een 
wedstrijdje mét opslaan.

Als laatste was groep 6 aan de beurt. 
Deze les was vrijwel hetzelfde als de les 
van groep 5. Vooral het volgen van de bal 
werd met een erg leuk spel geoefend. 
De kinderen werkten in tweetallen. De 
eerste gooide de bal over het net en de 
ander maakte met zijn armen een mandje 
waar de bal door moest vallen. Dit was 

SCHOLENPROJECT 
VOLLEYBALVERENIGING TOHP



Al vaker is er in Piot aandacht geweest voor 
het fenomeen kunstgras voetbalvelden. 

In het februarinummer van 2003 (!) 
was een interview te lezen met onze 
plaatselijke kunstgrassoloog Jan te Bras. 
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KUNSTGRAS IN ZIEUWENT?

een voorbereiding op het toetsen, en het 
toetsen ging daarna ook erg goed! De les 
eindigde net als bij de anderen groepen 
met een wedstrijdje.

Na de lessen kregen alle kinderen een 
deelnamebewijs als herinnering aan de 
volleyballes.

Wij vonden het een zeer geslaagde dag. 
De lessen van Henny waren erg leuk, dit 
was de te merken aan de enthousiaste 
kinderen!
Voor wie het uur te kort vond en nog 
vaker wil volleyballen: kom meetrainen 
op donderdag om 16:00 in het Sourcy!

Groetjes Jeugdcommissie TOHP



KUNSTGRAS IN ZIEUWENT?

In de jaren daarna verschenen steeds 
meer kunstgrasvelden in onze regio. 
In Lichtenvoorde, Winterswijk, Meddo, 
Groenlo en Aalten voetbalt men inmiddels 
op deze artificiële ondergrond. De 
voordelen van kunstgras zijn bekend: Er 
kan veel intensiever op gespeeld worden 
dan op gewoon gras, afgelastingen 
behoren nagenoeg tot het verleden, het 
voetbalspel wordt niet langer negatief 
beïnvloed door hobbels en bobbels. Het 
nadeel van kunstgras is ook duidelijk: 
Aanleg kost nogal wat, de besparing op 
onderhoudskosten lijken toch wat tegen te 
vallen en het gras heeft niet het eeuwige 
leven, moet na een bepaalde periode 
worden vervangen. 

Nu er steeds meer kunstgrasvelden in 
de regio liggen, komt het vanzelf vaker 
voor dat voetballers hiermee in aanraking 
komen. Was er eerst nogal wat scepsis bij 
de sporters, langzaamaan raakt iedereen 
er van overtuigd dat deze ondergrond toch 
de toekomst heeft. Vooral de jeugd blijkt 
het kunstgras te omarmen. Vandaar dat 
ondergetekende blij verrast was toen op 
de ‘effen bi’j proaten’  avond van het CDA, 
maandag 27 jan j.l. bleek, dat het CDA het 
speerpunt ‘kunstgras voor de kleine kernen’  
in haar programma had staan. Wat zou 
dat geweldig zijn. Kunstgras in Zieuwent. 
Hiermee wordt niet alleen voorkomen dat 
RKZVC leden kwijt raakt aan clubs waar 
men wel op kunstgras kan voetballen 
en trainen, ook een ander probleem van 
RKZVC zou in een klap opgelost zijn. Want 
daar waar andere voetbalverenigingen het 
voldoende vinden als de diverse teams 1x 
in de week trainen, daar wil RKZVC graag 
dat elk lid de gelegenheid heeft om 2x te 
trainen. Je bent nu eenmaal sportdorp 
of niet. RKZVC wil haar leden niet alleen 
bezig houden, maar ook werkelijk opleiden 
in de voetbalsport. Daarbij komt dat 

RKZVC vindt dat ze een maatschappelijke 
verantwoording heeft om zoveel mogelijk 
mensen zo vaak mogelijk te kunnen laten 
sporten. 

Dit heeft echter gevolgen voor de 
veldbezetting. Met 370 leden blijkt dat 
je alle 3 velden nodig hebt om iedereen 
2x te kunnen laten trainen, waardoor de 
kwaliteit van alle 3 velden in de loop van 
het seizoen nogal te wensen over laat. 
Natuurlijk wordt het hoofdveld zoveel 
mogelijk gespaard, hier trainen alleen 
de allerkleinsten, toch laat dit intensieve 
gebruik van alle velden haar sporen na. 
Kunstgras op het hoofdveld zou dit in een 
klap oplossen. Je kunt dan elke dag van 
de week dit veld volop gebruiken, net zo 
intensief als je het trainingsveld gebruikt. 
Het 2e veld zou dan gevrijwaard kunnen 
blijven van trainingen, waardoor de 
kwaliteit met sprongen vooruit gaat. Goed 
nieuws voor de leden die op velden kunnen 
trainen die gevrijwaard zijn van kuilen en 
gaten, goed nieuws voor de teams die op 
het gespaarde 2e veld wedstrijden moeten 
voetballen, goed nieuws voor de teams 
die op het hoofdveld mogen voetballen 
en goed nieuws voor het internationale 
Wessels D-Tournament, dat niet langer 
potentiele deelnemers zal spreken die 
klagen dat de velden er het afgelopen jaar 
toch wel heel erg slecht bij lagen.

Nu het CDA van mening is dat er kunstgras 
in Zieuwent zou moeten komen te 
liggen en de VVD opnieuw € 1,2 miljoen 
wil uittrekken voor de kleine kernen 
en daarbovenop € 750.000,- voor de 
breedtesport wil reserveren, lijkt het een 
kwestie van tijd voordat het veld er ligt. De 
verlichting staat er al, nu de mat nog.

Voorzitter RKZVC, 
Johnny Cuppers.
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 7 mrt 19.30 uur ’t Hoenderboom + Sprenkelderhoek : Kruisjassen.

Za. 8 mrt 20.00 uur Slag om PaasPop : Het Witte Paard.

Zo. 9 mrt 14.00 uur FC Eibergen 1 – RKZVC 1 (speelronde 19).

Ma. 10 mrt 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 12 mrt 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

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 20.00 uur 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.

Ma. 17 mrt 20.00 uur Jaarvergadering Feestcommissie en Zieuwents Belang  

   : Het Witte Paard.

Zo. 23 mrt 14.00 uur RKZVC 1 – Varsseveld 1 (speelronde 21).

Wo. 26 mrt 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

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. 4 apr. 19.30 uur ’t Hoenderboom + Sprenkelderhoek : Kruisjassen.

Za. 5 apr. 16.00 uur TOHP – KSV : Sourcy Center.

Zo. 6 apr. 14.30 uur FC Winterswijk 1 – RKZVC 1 (speelronde 22).

Ma. 7 apr. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 9 apr. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Zo. 13 apr. 14.00 uur RKZVC 1 – Doetinchem 1 (speelronde 23).

Ma. 14 apr. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

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.

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

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Zo. 27 apr. 14.30 uur DCS 1 – RKZVC 1 (speelronde 24).

Ma. 28 apr. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Zo. 4 mei ………. Stg. Fratsen : Wandeltocht “Dwars deur Zowent”.

Zo. 4 mei 14.00 uur RKZVC 1 – Ruurlo 1 (speelronde 25).

Zo. 11 mei 14.00 uur Vorden 1 – RKZVC 1 (speelronde 26).

Zo. 18 mei 10.00 uur Fietstocht buutvereniging Zegendiek.

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.

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE.
Door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden is de advertentie van 
“Zieuwent Treats” helaas onvolledig 
opgemaakt en afgedrukt. 
Het adres van hun facebookpagina 
FACEBOOK.COM/ZT.ZIEUWENTTREATS 
ontbreekt. Een pagina die het bekijken 
waard is.

In de uitgave van november jongstleden 
heeft u in haar eigen redactiewoord kunnen 
lezen dat Wendy Seesink is gestopt als 

redactielid. Jammer, maar helaas. Wij willen 
Wendy bedanken voor alles wat ze voor 
de PIOT heeft betekend. We zullen haar 
oprechte spontane bijdragen en inbreng 
missen, echter denken in de persoon van 
Elske Kolkman een waardige opvolgster te 
hebben gevonden. In de profielschets in 
dit nummer kunt u nader kennismaken met 
Elske.

De redactie



Elske Kolkman-Harmes. Woont samen 
met Sil van Doorn aan de Wilgendijk, 
dochter van Jos en Ceciel, zus van Jan-
Willem en zusje van Hanneke. Is in het 
dagelijks leven maatschappelijk werkster, 
schoolmaatschappelijk werkster op het 
AOC in Doetinchem, ze is een onderdeel 
van het ondersteuningsteam Aalten-
Winterswijk-Oost-Gelre en behandelt 
daar zorgvragen in en om school. Ze 
heeft een eigen coachingspraktijk voor 
kinderen, jongeren en hun ouders: 
Fiederelske. Daarnaast doet ze aan 
Body-Balance en is instructrice. Verder 
zou je haar kunnen kennen omdat ze 
leidster is geweest bij het Gilde, mee 
heeft geholpen bij Houtdorp en het 
Vertelfestival. En ons nieuwe redactielid 
van de PIOT.

1. Meest favoriete sport:
Body-balance. De combinatie van yoga-
Pilatus en Tai Chi

2. Minst favoriete sport:
Denksporten

3. Mooiste sportherinnering:
Toen ik mijn certificaat behaalde om Mills 
Body Balance-instructrice te worden. 
Dit was een pittige opleiding en bijna 
niemand haalde het in 1 keer.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Sil van Doorn

5. Lekkerste eten:
Sushi

6. Welk t.v. programma moet 
onmiddellijk van de buis:
Alle tell-sell programma’s.

7. Beste boek/schrijver:
Boeken van Torey Hayden. Zij is 
kinderpsychiater en schrijft waargebeurde 
cases die zij aanvult met non-fictie. Ook 
houd ik van thrillers en verder vakliteratuur.

8. Mooiste film:
The Green mile

9. Politieke kleur:
Daar ben ik weinig mee bezig. Elke keer 
vul ik de stemwijzer in en elke keer komt 
er iets anders uit. Zegt dit nu iets over mij 
of over de politiek?

10. Beste Nederlandstalig lied:
Elizabeth, van Acda & de Munnik

11. Meest afschuwelijke cadeau dat 
je ooit kreeg:
Een handspiegeltje met een kammetje. 
De bedoeling van het meest lelijke 
cadeau is wel geslaagd.

12. Grootste miskoop:
Meerdere paren schoenen die net te krap, 

PROFIELSCHETS
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of een te hoge hak hebben. Dan denk ik: 
“Ach het loopt nog wel uit”. 

13. Omscholen tot:
Dat heb ik net gedaan. Ik heb me 
omgeschoold tot kindercoach. Dit was 
een bewuste afbuiging binnen mijn 
vakgebied. Dit is een andere doelgroep. 
Ik had altijd al voorkeur voor de jeugd en 
jongeren.

14. Tent opzetten in:
Op Mañana Mañana in Hummelo, een 
festival van de organisatie van de Zwarte 
Cross. Maar eigenlijk zet ik liever geen 
tent op tijdens mijn vakantie. 

15. Ben je wel eens aangehouden 
door de politie:
Ja, om te blazen. Als ik een politieauto 
zie, dan ga ik altijd meteen denken of ik 
mijn gordel wel om heb en of ik niet te 
hard rijd, terwijl dat helemaal niet nodig 
is, want ik rijd altijd met gordel om en 
bijna nooit te hard.
 
16. Hekel aan mensen die:
Niet eerlijk zijn, achter de ellebogen. 
Mensen die een ander nodig hebben/
vertrappen om zelf hogerop te komen. 
Mensen die alle kritiek buiten zichzelf 
leggen en nooit naar zichzelf kijken 
wanneer er iets misgaat.

17. Uit bed te halen voor:
Op zondag voor Body-balance. Maar ook 
gewoon voor een lekker ontbijtje met jus 
d’orange en een broodje.
Ik kan slecht opstaan, ik heb mijn slaap 
nodig evenals een vast ritme.

18. Waar droom je over:
Ik zou graag een eigen praktijkruimte 
aan huis willen. Ik droom erover om 
ooit volledig mijn tijd hier aan te kunnen 

besteden. Ik droom zoveel, ik zou nog 
allerlei trainingen willen opstarten in de 
toekomst.

19. Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik ben echt een schijterd. Ik kijk geen 
horrorfilms. Voor het laatst….. dat was 
gisteren met die harde storm. Toen reed 
ik op de snelweg terug naar huis, in mijn 
autootje, met harde windstoten en veel 
regen.

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Vanmorgen dacht ik: o ja, ik ben naar de 
kapper geweest. Daar schrik ik dan eerst 
weer even van. Moet altijd even wennen.

21. Welke zin of welk woord gebruik 
je te veel:
Als ik in een heftige discussie zit zeg 
ik vaak: “Met alle respect…” en vaak 
daarna zeg ik dan juist iets wat niet zo 
respectvol is.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Peggy Dylan. De vrouw die het vuurlopen 
als coachingstool/instrument naar 
Nederland heeft gebracht. Ik heb haar al 
eens mogen ontmoeten en dit vuurlopen 
zelf ook gedaan. Ik zou haar nog wel eens 
willen spreken.

23. Wat zou je geen 2e keer doen:
Een navelpiercing zetten. Ik ging bijna 
van mijn stokje, zoveel pijn deed het.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
Zorgzaam, enthousiast, betrokken, 
sociaal en gevoelig.

Elske bedankt voor al je verhalen tussen 
de vragen door en nogmaals welkom als 
redactielid bij de PIOT.

Tanja Huinink
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Ik zeg het maar vast. Als u de verwachting 
heeft dat het lezen van deze column u wij-
zer maakt: stop dan. Ga fietsen; knuffel uw 
partner; bemoedig uw kind; groet de klan-
ten in de Zieuwentse winkels. Dan heeft u 
de wereld een stukje mooier gemaakt, want 
ik weet het ook niet.

Maar goed, laat ik bij het begin beginnen. 
Al ruim een jaar loop ik twee keer per week 
met een groepje door Zieuwent. De bedoe-
ling is hardlopen, maar hé daar moet je wel 
aan werken. En een beetje de tijd geven. 
Aan de begeleiders ligt het niet: strakke 
schema’s, versterkende oefeningen, onein-
dig vertrouwen, lief waar het kan en streng 
als het moet. In de zomer over de kerken-
paden, in de winter door het dorp. Verlicht 
als KITT, de zelfsturende auto van Knight 
Rider (woehoe David Hasselhoff). En daar 
waar mijn mede-loopsters zelfverzekerd 

de Zieuwentse straten domineren, loop ik 
meestal op de stoep. Voor de veiligheid van 
de automobilist ontwijk ik graag als Flappy 
Bird lantaarnpalen. En potjandikkie, aan het 
eind van de tweede cursus vond de leiding 
dat ik over kon van ‘beginners’ naar ‘gevor-
derden 1’. Ik gaf een beetje extra licht die 
avond denk ik.

En zo spanden mijn spieren zich net een 
beetje meer die eerste avond bij de ‘ge-
vorderden 1’. Sokken zonder naden, nieuw 
lichtgevend hardlooptruitje, buikspieren 
(waar mogelijk) net iets harder aanspannen. 
Het hielp niets. De hele training liep ik alleen 
achteraan. De rest was al na 5 minuten uit 
het zicht. De tweede en derde training werd 
het verschil zelfs groter. Vreugde ligt altijd 
daar waar je je verhoudt tot de ander. Je 
wilt ergens bij horen, ook al loop je voor je-
zelf. Ik mocht weer terug naar ‘beginners 2’. 

De co lumn
WAARSCHUWING
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WAARSCHUWING

En daar loop ik weer lekker in de midden-
moot.

Ver achter is niet leuk, maar ver voor 
ook niet. De Nederlandse Olympische 
schaatsmedailles. Daar heeft Poetin vast 
niet dat stadion voor gebouwd. Dan had 
hij net zo goed  een miljoen of 3 aan Hee-
renveen over kunnen maken. Hadden we 
een paar regels Russisch aan het Friesche 
volkslied toe kunnen voegen, desnoods. 
Ja, ik vind schaatsen prachtig. Nee, ik kan 
het zelf niet. Ja, ik gun ze de medailles. 
Maar ik begrijp wel dat niet–Nederlanders 
het tweede scherm interessanter vinden 
dan het urenlang kijken naar zo hard mo-
gelijk rondjes draaien in kromgetrokken 
schaatspakken (is het een jongen? Is het 
een meisje?).

Iedereen wil ergens bij horen, iedereen wil 
uniek zijn. 

Ergens bijhoren en toch uniek zijn: dat 
is volgens de Volkskrant de drijfveer van 
de 9.000 raadsleden in Nederland. Op 19 
maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Ja, ik vind het spannend. Nee, ik doe niet 
zelf mee. Ja, ik bewonder de raadsleden 
enorm. Urenlang vuistdikke dossiers door-
nemen over zaken die je misschien niet zo 
interessant vindt en waar je al helemaal 
niets over te zeggen hebt. Want de besluit-
vorming van de regering komt pas in de 
gemeente tot leven. Geultjes graven voor 
de Haagse stortvloed. Een raadslid moet 
tegen een stootje kunnen, altijd alert blij-
ven want eens komt het moment dat je wel 
het verschil kunt maken. Dat je los bent uit 
de peloton. En dan moet je je slag slaan: 
kunstgras voor iedereen; breedband in het 
buitengebied; betaalbare woningen voor 
jongeren in de kernen; weg met de lelie-vel-
den. Bewonderenswaardig. Je eigen bordje 
hoog houden terwijl je het werk opknapt 

dat een ander voor je bedacht heeft. Want 
er komt nogal wat te liggen op het bordje 
van de gemeente: dagbesteding, dagop-
vang, bijstand, sociale werkvoorziening. En 
jeugdzorg natuurlijk: het onderwerp waar ik 
persoonlijk warm en hard voor loop. Ik zat 
op de tribune in de Eerste Kamer toen de 
nieuwe wet behandeld werd. Alleen al het 
waarborgen van de privacy van ouders en 
kinderen die bij de gemeente aan kloppen 
voor hulp wordt een zo complex protocol 
dat alle Eerste Kamer leden het erover eens 
zijn dat je dit niet kunt en mag verwachten 
van gemeentes. En toch moet het. Dan heb-
ben we het nog niet eens over de hulp zelf. 
“Gegarandeerde hulp’ volgens de staatsse-
cretaris. ‘En wat als het gemeente-budget 
op is?’ vroeg een deskundige senator ge-
heel terecht. ‘Dan zal de gemeente het geld 
ergens anders vandaan moeten halen’ zei 
de staatssecretaris. Ik hoop dat er in 2015 
geld overblijft voor kunstgras, breedband 
en al die unieke dingen. Dit zou betekenen 
dat de kinderen in onze gemeente gezond 
genoeg zijn. Ik bewonder raadsleden, ze 
doen het voor ons en ik gun ieder van hen 
een persoonlijke overwinning. Maar meer 
nog dan dat gun ik iedereen die niet op 
eigen kracht aan kan sluiten, een midden-
moot die voor hen zorgt.

Waarschijnlijk heeft u dit stuk niet gelezen. 
En zo ja: ik heb u gewaarschuwd.

Maddy Hulshof



‘Paaspop Klassiek’ presenteert voor de 
derde maal achtereen de Matthäus Passion 
Op Goede vrijdag 18 april organiseert 
‘Paaspop Klassiek’ voor de derde 
maal de Matthäus Passion van 
Johann Sebastian Bach , nadat 
de vier jaar daarvoor de Johannes 
Passion ten gehore werd gebracht. 
Plaats van handeling is als altijd de 
Sint Werenfriduskerk in Zieuwent.De 
uitvoerenden staan wederom garant 
voor een hoog niveau.

Jaarlijks evenement
Bij een aantrekkelijke Achterhoek hoort 
klassieke muziek. Jaarlijks wordt in 
Zieuwent in een culturele leemte voorzien 
met de opvoering van de Matthäus 
Passion. Altijd op Goede Vrijdag, altijd in 
de Sint Werenfriduskerk, een kerk met de 
uitstraling van een kathedraal,
komend jaar voor de zevende maal.

Paaspop Klassiek
Op www.paaspopklassiek.nl staan de 
precieze opvoeringsdata van de  passies 
tot en met 2016 al aangegeven. Het 
kenmerkt het enthousiasme waarmee 
deze klassieke tegenhanger van Paaspop 
al sinds de eerste uitvoering in 2007 wordt 
aangepakt. Waar Paaspop een bijna 
eindeloze rij optredens kent, heeft de 
klassieke uitvoering er jaarlijks maar één: 
komend jaar dus weer de opvoering van 
de indrukwekkende Matthäus Passion van 
de wereldberoemde componist Johann 
Sebastian Bach. 

Uitvoerenden
De muzikale leiding is in handen van 
Emile Engel, de muziek wordt gespeeld 
door 2 orkesten gevormd uit het Concerto 
Barocco, het orkest dat gespecialiseerd 
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is in muziek uit de 17e en 18e eeuw. Het 
orkest speelt met originele instrumenten 
of als origineel nagemaakte instrumenten 
om het geluid te laten horen zoals dat in de 
tijd van Bach geklonken kan hebben. Het 
Bijbelse lijdensverhaal wordt gezongen 
door drie koren: Vocaal Ensemble Ex Arte, 
Concentus Cantzione en de kinderstemmen 
uit het leerlingenkoor van groep 8 van de 
basisschool Sint Jozef uit Zieuwent. 

De solisten zijn:
Mark Omvlee  -     Evangelist
Rick Zwart  -     Christus
Hilde Coppé  -     Sopraan
Barnabàs Hegyi  -     Altus
Lars Piselé  -     Tenor
Michiel Meijer  -     Bas 

Subsidiëring en sponsoring
De organisatie van de Matthäus Passion 

is onmogelijk zonder de giften van de 
subsidiegevers en sponsors. Op dit 
moment zijn dat: VSB-fonds, gemeente 
Oost Gelre en Sponsorbundeling Zieuwent. 
Tevens zijn er donateurs en vrienden die de 
Matthäus steunen.

Kaartverkoop
De kaartverkoop op de voorverkoopadres-
sen en via de website is inmiddels gestart. 
Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrij-
gen bij Het Witte Paard (naast de Weren-
friduskerk) en de Spar, Dorpsstraat 30 in 
Zieuwent, de VVV, Markt 11a en Lingerie La 
Lygne, Rapenburgstraat 8 in Lichtenvoorde 
en de Wereldwinkel, Beltrumsestraat 28 in 
Groenlo.
Alle informatie daarover staat verder op 
www.paaspopklassiek.nl.

Stichting Paaspop Klassiek
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Op Goede vrijdag 18 april om 19.30 uur in 
de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent
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