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AAN ALLES 
KOMT EEN EINDE
Heerlijk, net terug van een vakantie in 
Gran Canaria!!! Er even tussenuit. Mooi 
weer, af en toe wat bewolkt en niet bloed 
heet. Fijn, want zo konden we ook samen 
nog wat ondernemen zonder weggebrand 
te worden door de zon. Een weekje was 
voor ons dit keer te kort. We hadden nog 
makkelijk een paar dagen daar kunnen zijn, 
maar een keer is het voldoende en moet je 
gewoon naar huis. 

Dit was voorlopig onze laatste vakantie 
samen. Nou ja samen, we waren eigenlijk al 
met z’n drieën, maar die kleine dreumes in 
mijn buik heeft er weinig van meegekregen. 
Het enige wat ik miste aan de vakantie was 
een lekker biertje of wijntje op het terras 
of aan de boulevard. Of die overheerlijke 
ossenhaas die vaak op het menu voorbij 
kwam of wilde ik dit nu alleen maar zien op 
de menukaart…?? Gelukkig bestaan er ook 
daar veel alcoholvrije biertjes en alcohol 
loze cocktails en die smaakten prima. Al 
begin ik langzaam wel te verlangen naar 
een ‘echt biertje’. Maar dat duurt nog even. 

Nu breekt er weer een drukke, maar mooie 
tijd aan. De babykamer moet klaargemaakt 
worden. Nou ben ik helemaal niet het type 
dat alle winkels afstruint op zoek naar 
babyspullen. Bijna alle spullen hebben we 
2e hands gekocht of gekregen. Dat scheelt 
veel tijd, maar ook vooral veel geld. Want 
dat lukt wel geld besparen, want alles 
waar baby voor of bij staat weten ze wel 
geld voor te vragen. Babydump, babypark, 
babyoutlet noem maar op. Genoeg van dit 
soort winkels waar je je geld wel kwijt kunt. 
En alles is zo lief en schattig……
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De verf is besteld, dus het geklus kan weer 
beginnen. Gelukkig hoeven we alleen de 
muren nog maar te doen. De vloer en het 
plafond hadden we met de verbouwing al 
gedaan. Dan komt het schoonmaken en het 
inrichten nog. En dan is de kamer klaar voor 
de komst van de kleine.

Dit zal wel een aantal grote veranderingen 
met zich meebrengen. Een van de 
veranderingen is dat ik wat meer thuis zal 
willen zijn. Niet bijna elke avond van de week 
weg voor training, repetitie, een vergadering 
of een interview die gehouden moet worden. 

En dan moet je keuzes maken. Aangezien 
ik nogal fanatiek ben met allerlei functies 
die ik allemaal leuk vind, is een keuze 
maken lastig. Een van de keuze is dat ik 
ga stoppen met de PIOT. Dit is het laatste 
redactiewoord dat ik voor de piot schrijf en 
van het zomer houd ik het definitief voor 
gezien. Na 8 jaar is het mooi geweest. Dit 
betekende 8 jaar gezellige vergaderingen, 
uitjes, veel interviews, profielschetsen en 
sfeerverslagen. Allerlei mensen, sporten en 
cultuurevenementen heb ik hierdoor beter 
leren kennen. Ik heb deze jaren ontzettend 
veel plezier gehad en wil iedereen bedanken 
die hier aan mee heeft gewerkt.

Nienke
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 14 mei 19.00 uur VVZ : Mariahulde + gezellige avond.

Zo. 18 mei 10.00 uur Fietstocht buutvereniging Zegendiek.

Zo. 18 mei 11.00 uur Zomerconcert Harmonie Zieuwent-Mariënvelde

Ma. 2 juni 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Di. 3 juni 19.00 uur VVZ : 1e Fietsavond.

Wo. 4 juni 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

7 en 8 juni  Wessels Tournament (Internationaal D-jeugd).

13 t/m 15 juni  Jong Nederland ’t Gilde : Klein Kamp.

Zo. 15 juni 09.00 uur Velocé : Van Wijnen Oost-Achterhoek tocht.

Vr. 20 juni 20.00 uur Zieuwent Live!

21 t/m 22 juni  Kermis Zieuwent.

Di. 1 juli 19.00 uur VVZ : 2e Fietsavond.

19 t/m 23 juli  Jong Nederland ’t Gilde : Groot Kamp.

Zo. 21 sep. ………. Stg. Fratsen : Vertelfestival

24 en 25 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

AAN ALLES KOMT EEN EINDE



Het is donderdagavond 19.15 uur. Het 
ronkende geluid van de groene Opel 
Manta van Stefan komt enthousiast de 
bocht door: eindelijk is het zo ver. Stefan 
en ik gaan op zoek naar onszelf, ons 
grote yoga-avontuur gaat beginnen. We 
doorklieven het Achterhoekse landschap 
op weg naar Sorcha Sickinghe. We draaien 
het oprit op, het grind knispert onder de 
banden, we zijn er: de Beenekussteeg 16. 
Met het dichtslaan van de portieren laten 
we de spanning van die dag achter ons. 
We begeven ons richting de pittoreske 
boerderij alwaar onder de dakpannen de 
homeopathie praktijk en de yoga ruimte 
van Sorcha schuil gaan.
We zijn benieuwd wat deze avond ons zal 
brengen en welke voor ons onbekende 
wegen we zullen bewandelen.

We worden hartelijk begroet door Sorcha 
en ze wijst ons de weg de trap op richting 
de voormalige hooizolder, omgetoverd 
tot sfeervolle yoga ruimte. Halverwege 
trap begroet de wierook onze neusgaten. 
Nadat we onze schoenen uit hebben 
gedaan betreden we de yoga ruimte en 
gaan aan tafel zitten voor een kop thee. 
Stefan wierp nog een blik op de trap, maar 
hoe ongemakkelijk hij zich ook voelde dit 
wilde hij meemaken. Al gauw schuiven 
ook de anderen aan. Als Sorcha vertelt 
dat er onder de Yoga ook best gelachen 
mag worden, valt er een last van onze 
schouders. Met in ons achterhoofd het 
beeld van elkaar in onmogelijke poses, 
drinken we langzaam onze thee op. Sorcha 
vertelt dat ze na een voorbereidend jaar in 
2007 van 2008-2011 een opleiding heeft 
gevolgd tot yogadocente. In november 
2009 is ze begonnen met het geven van 
Yoga en meditatielessen.

Dan is het zo ver, Sorcha staat op, we 
gaan beginnen. Met onder de ene arm 
een groot badlaken en onder de ander 
onze ziel, zoeken we een plaatsje bij een 
van de matjes die al klaar liggen in de 
ruimte.

Sorcha legt uit dat we beginnen met 
een aantal staande oefeningen, we gaan 
goed stevig staan om ons te verankeren 
in de vloer. Ze doet alles duidelijk voor 
en legt goed uit wat en waarom we een 
oefening doen. Erg fijn voor de yoga 
groentjes onder ons. Al gauw wordt 
ons vermogen tot balanceren tot het 
uiterste op de proef gesteld. Dat we 
al geoefend hadden tijdens een zeer 
geslaagd PaasPop Zieuwent 2014, wierp 
overduidelijk zijn vruchten af.

Het gelukkige toeval wilde dat Stefan 
en ik tegenover elkaar uitkomen en met 
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het zien van elkaar in een pose geregeld 
betekenisvolle blikken uit kunnen 
wisselen of in de lach schieten (wat 
volledig oké was gelukkig!).

Nadat we staand een aantal oefeningen 
hebben gedaan, die overigens het 
vooroordeel dat yoga zweverig is, 
volledig weghaalden, gaan we verder 
met de grondoefeningen. Telkens waren 
de oefeningen goed te doen ondersteunt 
door de rustige heldere uitleg van Sorcha. 
Zelfs voor Stefan die door zijn succesvolle 
carrière in het net niet betaalde voetbal 
een flinke portie lenigheid in heeft moeten 
leveren door het trainen op korte spieren.

Na de grondoefeningen, waarin we 
een aantal adembenemende posities 
hebben verkent, gaat nu de focus naar 
ontspanning en meditatie. We mogen 
lekker op onze rug gaan liggen alwaar 
we verast worden door een warm 
dekentje. Na het sluiten van onze ogen, 
benadrukt Sorcha dat we de spanning 
uit ons lichaam los kunnen laten. Door 
de rustige muziek op de achtergrond 
balanceerden we op randje dromenland. 
De aanwijzingen van Sorcha hielden ons 
in het nu en begeleiden ons vervolgens 
naar een kleermakerszit. We houden 
onze ogen gesloten en sluiten de les af 
met een meditatie. Waar dit voor de een 
erg ontspannend is, is het voor de ander 
vooral ongemakkelijk. De enige manier 
waarop je hier achter kunt komen, is 
om het zelf te ervaren. Geheel gereset 
openen we onze ogen, ik zie een andere 
Stefan. Stefan denkt hier zelf toch anders 
over. We bedanken Sorcha voor deze 
bijzondere ervaring, en bij het betreden 
van het knisperende grind realiseren we 
ons dat we weer met beide benen op 
de grond staan. We stappen de groene 
bolide weer in en met het dichtslaan van 
de portieren sluiten we dit avontuur af.

Sorcha nogmaals bedankt voor deze 
bijzondere ervaring.

Stefan en Elske

Yoga bij Sorcha Sickinghe:
Woensdagochtend van 9.00-10.30 uur 
en Donderdagavond van 19.30-21.00.
Tarief is €10,- per les.
Opgeven per e-mail 
sorchasickinghe@gmail.com of per 
telefoon 0544-482881.
Meer informatie: 
www.sorchasickinghehomeopathie.nl/yoga
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Hallo wij zijn de E2 van handbalvereniging 
Pacelli.  Onze trainers zijn Nancy en 
Liran. In de E2 zitten: Mijntje, Neeltje, Isa, 
Julia, Lotte, Maud, Sien, Jet, Rachelle, 
Liz, Fleur en Fleur. 
Onze coaches zijn Barend en Claudi.

Het was een leuk seizoen en we hebben 
leuk gehandbald. Maar helaas is Ulft 
kampioen geworden. Maar die waren 
ook heel groot. We zijn 6DE  geworden.  
Iedereen deed goed hun best. Maar 
helaas heel veel verloren.

De leukste wedstrijden waren tegen 
Minerva  en Winterswijk.  Tijdens de 
competitie hebben we ook nog een 

toernooitje gehad. Toen moesten we 
tegen we tegen Erix  Lichtenvoorde, 
ze  hadden nog nooit een wedstrijd 
gespeeld. Daarom hadden we ook dik 
gewonnen. 

Alle vaders, moeder, broertjes, zusjes 
en alle andere mensen bedankt voor 
het kijken. En Nancy en Liran heel erg 
bedankt dat jullie ons hebben getraind. 
En Claudi en Barend bedankt voor het 
coachen. 

Bij de laatste wedstrijd waren Rachelle 
en Maud er niet daarom staan ze niet op 
de foto.

PACELLI HANDBALMEIDEN E2
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 29-03-2014 : RKZVC E3 – AZSV  E6 : 5 – 0
DOELPUNTENMAKERS:  Ivar te Molder (2x), Bram Engel, Scott Temming en Thijs de Bree.
MOOISTE DOELPUNT: De 5-0 van Ivar. Buitenkantje rechts boven in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  De 3-0. Na diverse hoogstandjes voor de goal van de tegen-

stander, ronde Thijs beheerst af.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toon van Boeckel. De stofzuiger van het veld.

Datum : wedstrijd : uitslag 22-03-2014 : VIOS B. E4 – RKZVC E4 : 1 – 8
DOELPUNTENMAKERS: Yob (5x), Jesse (2) en Mark (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Mooie boogbal goal van Yob.
MOOISTE MOMENT: Samenspel van meerdere spelers.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Yob.

Datum : wedstrijd : uitslag 29-03-2014 : RKZVC E4 – Kl.Dochteren E3 : 7 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Yob (4x), Jesse (2x) en Mark (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle doelpunten perfect, ook dankzij goed oefenen bij training.
MOOISTE MOMENT: Het einde, nummer 3 op rij gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Yob, 4x gescoord !

Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : VIOD E6 – RKZVC E4 : 4- 3
DOELPUNTENMAKERS: Pleun (1x), Jesse (1x) en Yob (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Prachtige openingstreffer van Pleun.
MOOISTE MOMENT: 2x Op de paal van Jesse (3x is scheepsrecht, en inderdaad …)
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pleun.

Datum : wedstrijd : uitslag 22-03-2014 : RKZVC F1 – AZSV F2 : 14 – 0
DOELPUNTENMAKERS:  Finn Eekelder (7x), Jens Taken (1x), Ryan Payers (3x), Collin 

Baks (2x) en Dico Steegers (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Meerdere mooie doelpunten door goed samenspel of goe-

de afstandsschoten.
MOOISTE MOMENT: De verdediging + keeper hebben de 0 gehouden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.

Datum : wedstrijd : uitslag 29-03-2014 : VIOD F3 – RKZVC F1 : 2 – 8
DOELPUNTENMAKERS:  Jens Taken (1x), Dani Krabbenborg (1x), Finn Eekelder (3x) 

en Ryan Payers (3x).
MOOISTE DOELPUNT: 1-Mans actie van Jens die hij met een zuivere lob afrondde.
MOOISTE MOMENT:  Verre ingooi van Pepijn Vosters die bij Ryan Payers kwam en 

beloond werd met een doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.
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Datum : wedstrijd : uitslag 05-04-2014 : Varsseveld – RKZVC F1 : 4 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder en Ryan Payers.
MOOISTE DOELPUNT:  Afstandsschot van Ryan Payers die boven in de kruising be-

landde.
MOOISTE MOMENT: Alle penalty’s werden gescoord.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pepijn Vosters.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : RKZVC F1 – Vorden F2 : 11 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder (7x), Dico Steegers (1x) en Ryan Payers (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  Ryan Payers passeert 3 personen en legt de bal panklaar op 

Finn die scoort.
MOOISTE MOMENT: Een afstandsschot van Dico Steegers op de kruising.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Dico Steegers.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-04-2014 : RKZVC F1 – Vorden F3 : 9 – 2
DOELPUNTENMAKERS:  Ryan Payeres (2x), Collin Baks (3x), Finn Eekelder (2x) en 

Dico Steegers (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Meerdere goede doelpunten door samenspel.
MOOISTE MOMENT:  Schot tegen de onderkant lat die er net niet inging door Col-

lin Baks.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Collin Baks.

Datum : wedstrijd : uitslag 29-03-2014 : AZSV F6 – RKZVC F2 : 1 – 1 (Eigenlijk 0 – 1)
DOELPUNTENMAKERS: Djervi.
MOOISTE DOELPUNT: Djervi.
MOOISTE MOMENT: Revanche na onterechte goal van AZSV F6. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jonah.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-04-2014 : FC Trias F4 – RKZVC F2 : ? - ?
DOELPUNTENMAKERS: Djervi.
MOOISTE DOELPUNT: Djervi.
MOOISTE MOMENT:  Opmerking Douwe: het gaat er niet om, om te winnen. Mee-

doen is ook belangrijk.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Iris. Top wedstrijd.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : RKZVC F2 – Varsseveld F4 : 3 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Tjebbe, Lars en Roel.
MOOISTE DOELPUNT: Tjebbe: door goed samenspel.
MOOISTE MOMENT: Fluitmoment einde wedstrijd. Gewonnen met 3-0 ! Yes.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Marik.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 16-04-2014 : RKZVC F2 – Grolse Boys F1 : 0 – 0
MOOISTE MOMENT:  Djervi Baks poort tegenstander 2x achterelkaar. Allemaal 

heel goed gevoetbald.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Dani, juiste passes van achteruit en een aantal goede scho-

ten op doel. 

Datum : wedstrijd : uitslag 29-03-2014 : RKZVC F3 – Ruurlo F6 : 2 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Lars Kolkman en Hannes Domhof.
MOOISTE DOELPUNT: Allebei heel mooi en ook nuttig.
MOOISTE MOMENT:  De overwinning werd gevierd als een kampioenschap. Klas-

se mannen !!!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Allemaal goed gespeeld.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-04-2014 : RKZVC F3 – FC Trias F5 : 0 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Ruben Klein Holkenborg en Lars Kolkman 
MOOISTE DOELPUNT: Hakje van Ruben (eigen doelpunt).
MOOISTE MOMENT: Goeie reddingen van Jelle Schieven.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Mart Nijenhuis.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : AZSV F4 – RKZVC F3 : 6 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Kay Wolterink (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Kay Wolterink.
MOOISTE MOMENT:  Op rechts doorkomen van Gijs, strakke voorzet en keihard 

ingeschoten door Kay.

Datum : wedstrijd : uitslag 29-03-2014 : Winterswijk F8 – RKZVC F4 : 6 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (2x) en Tim (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Tim, goed gereageerd op de voorzet van Denzel.
MOOISTE MOMENT:  De grote zandbult op het terrein. De jongens waren al 

“zwart” voor we begonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Huib, begint steeds beter te voetballen en de bal komt 

steeds vaker bij een medespeler aan.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-04-2014 : RKZVC F4 – Grol F6 : 0 – 5
DOELPUNTENMAKERS: 5x Grol.
MOOISTE DOELPUNT:  Een “frimmel” goal die Sam per ongeluk los liet en zei: “Wat 

een rot bal.” 
MOOISTE MOMENT: Dat we ondanks het verlies goed hebben verdedigd, anders 
was het wel 10-0 geworden.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Kevin, heeft wel 3 grote kansen gehad om te scoren, maar 

de keeper lag steeds goed in de weg.
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Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : Ruurlo F5 – RKZVC F4 : 6 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (3x).
MOOISTE DOELPUNT: Denzel, alweer een hattrick.
MOOISTE MOMENT:  Tim wil alleen een shirt aan waarvan alle knoopjes dicht 

kunnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sam, klein kereltje, maar heel lastig voor de tegenstander.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-04-2014 : Longa F5 – RKZVC F4 : 4 – 0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Dat Mik op de lat schoot onder toeziend oog van opa’s, 

oma’s en de rest van de familie.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Sam, was in het veld al de beste en liet als keeper er maar 

4 door.

Datum : wedstrijd : uitslag 29-03-2014 : RKZVC F5 – Winterswijk F7 : 2 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Sep Spieker (2x).
MOOISTE DOELPUNT: 2e Van Sep.
MOOISTE MOMENT: Eindsignaal. De eerste overwinning van het seizoen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem Rouwhorst.

Datum : wedstrijd : uitslag 05-04-2014 : RKZVC F5 – FC Halle F2 : 0 – 10
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: Alle doelpunten van de tegenstander.
MOOISTE MOMENT: Het eindsignaal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem Rouwhorst en Stijn Kampshof.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : Varsseveld F5 – RKZVC F5 : 3 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Sep Spieker.
MOOISTE DOELPUNT: Sep Spieker.
MOOISTE MOMENT: Veel fanatieker in de 2e helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jip Doppen.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-04-2014 : Ratti F1 – RKZVC F5 : 1 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Jip Doppen (3x) en Jordi ter Bogt (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 2e van Jip. Na een goede voorzet van Jordi, schoot Jip 

de bal strak in de rechter hoek.
MOOISTE MOMENT: De gehele 1e helft. Er werd supergoed gevoetbald.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Jip Doppen, niet alleen omdat hij 3x scoorde, maar vooral 

de inzet.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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Wij zijn in september 2013 begonnen op 
niveau 2. We waren in het begin met z’n 
drieën. Maar dat hinderde niet. Met de 
toernooien vroegen we telkens iemand 
bij van een ander team, en dit ging altijd 
goed. Ons allereerste toernooi in Terborg 
hebben we zelfs gewonnen, dat had 
niemand verwacht. Intussen hebben 
we 3 bekers gewonnen en 2 medailles 
gekregen, en een vaantje!

Bij niveau 2 mochten we de bal gooien 
en vangen en doordraaien. We hebben 5 
maanden op niveau 2 gespeeld, en omdat 
we best vaak wonnen zijn we naar niveau 
3 gegaan. Gelukkig kwam net Kyra op 
volleybal zodat we met z’n vieren zijn.

Op niveau 3 is het heel anders. De 1e bal 
die over het net komt moeten we toetsen 

en de medespeler moet de bal vangen. 
En waar je de bal gevangen hebt moet je 
deze ook over het net gooien al is het een 
heel eind weg. De opslag bij volleybal is 
best moeilijk, de bal mag niet scheef, hij 
moet in de goede richting en ook nog 
over het net gespeeld worden.

We leren veel van de trainers en we vinden 
het superleuk. We trainen altijd heel hard 
en doen goed ons best. Onze training 
duurt 1 uur. Soms doen we onderling een 
competitie en krijgen we een spekje voor 
elk punt mmmm..
Nu is het seizoen bijna afgelopen maar 
we hebben nog wel een knutselavond en 
kamp.

Groetjes van Jikke Terhaerdt, Luna Raben, 
Kyra Polman en Malou Luesink. 

TO(H)P SEIZOEN VOOR 
MEISJES CMV!!
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Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : KSV 2 – TOHP 1 : 2 – 4
 1e set 0-2 : 2e set 2-2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Er werd goed gespeeld deze wedstrijd. Iedereen lette goed 

op. Niet 1 keer werd de 1e bal gevangen. Jikke had mooie 
opslagen.

MOOISTE MOMENT:  Marlou Luesink lag regelmatig op de grond. Speelde goed. 
Ze stond een aantal keren alleen in het veld en toetste de 
bal voor zichzelf op zodat er weer een speler terug kon het 
veld in.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Marlou Luesink.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : TOHP 1 – Bovo 5 : 2 – 6
 1e set 1-3 : 2e set 1-3
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e set ging heel goed en kwamen we voor. Daarna sloeg 

de vermoeidheid van 2 wedstrijden na elkaar toe. De ballen 
werden in het net gegooid in plaats van erover. En de tegen-
stander werd steeds beter.

MOOISTE MOMENT:  Er werd gestreden voor de punten. Luna pakte zelf ballen 
die uit waren.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Kyra Polman deed voor de 2e keer mee met een wedstrijd. 
Ze zit nog maar kort op volleybal. Maar ze heeft vandaag 
heel wat laten zien. Prima opslagen en ook het toetsen en 
vangen ging super.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : TOHP 1 – VCV 2 : 5 – 5
 1e set 4-1 : 2e set 1-4
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e set verliep super, er werd goed getoetst, gevangen 

en over het net gegooid. De 2e set zakte het weg, reacties 
waren net te laat.

MOOISTE MOMENT:  Marlou en Kyra vergeten wel eens dat er ook gelopen mag 
worden in het veld en dat levert komische plaatjes op. Luna 
als altijd goed in het spel.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Luna Raben, heel goed gespeeld.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-04-2014 : Volga 1 – TOHP 1 : 5 – 2
 1e set 2-1 : 2e set 3-1
WEDSTRIJDVERLOOP:  In het begin ging het tegen elkaar op. Er werd van beide 

kanten goed gespeeld, helaas was Volga te sterk voor ons.
MOOISTE MOMENT:  Jikke komt goed op gang, staat af en toe alleen en dit gaat 

goed. De opslag blijft de hele wedstrijd prima.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jikke Terhaerdt, ondanks de vermoeidheid goed gespeeld.

VOLLEYBAL : TOHP



Rinie ten Have - Wolterinck, van 
oorsprong uit Lievelde. Ze telt 
51 lentes, is getrouwd en heeft 3 
zonen. Ze werkt in het magazijn 
bij handelsonderneming Beijer in 
Lichtenvoorde. Maar ze is natuurlijk 
vooral bekend van DE ZOETE TUIN, 
sinds 2e paasdag weer dagelijks open.

1. Meest favoriete sport:
Cross-afdaling bij de olympische spelen 
vond ik erg spectaculair, met vier 
snowboarders tegelijk naar beneden. 
Maar eigenlijk heb ik verder weinig met 
sport.

2. Minst favoriete sport:
Boksen en kickboksen. 

3. Mooiste sportherinnering:
Tenniswedstrijden van Pim. Een tijdje 
speelde hij vrij hoog en kon goed mee 
komen.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Epke Zonderland. Geweldig om te zien 
wat hij presteert.

5. Lekkerste eten:
Italiaanse keuken. Heerlijk met al die 
smakelijke kruiden.

6. Welk t.v. programma moet 
onmiddellijk van de buis:
Sterren springen, hart van Nederland, 
shownieuws. Veel van SBS6 kan weg.

7. Beste boek/schrijver:
Margit Söderholm. Zweedse 
plattelands romans. Oude bekrompen 
gereformeerde tijden.

8. Mooiste Film:
Legends of the fall. Naast het prachtige 
verhaal ook de meeslepende muziek.

9. Politieke kleur:
Iets rechts van het midden.

10. Beste Nederlandstalige lied:
Ramses Shaffy, zingt recht uit het hart, 
lekker persoonlijk.

11. Meest afschuwelijke cadeau dat 
je ooit kreeg:
Schetsboek op de lagere school met 
lootje trekken. Zo’n groot dik boek met 
alleen maar witte pagina’s. Miskleun 

PROFIELSCHETS
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van een medeleerling. Mijn moeder was 
boos op me, omdat ik zo ondankbaar 
was.

12. Grootse miskoop:
Amerikaanse stofzuiger, The Filterqueen. 
Heb ik me ouderwets aan de deur laten 
aansmeren.

13. Omscholen tot:
Handwerklerares.

14. Tent opzetten in:
Gulpen. Camping Osebos. Prachtige 
rustige terrassencamping.

15. Ben je al wel eens aangehouden 
door de politie?
Jaren geleden. Alcohol, zonder 
problemen.

16. Hekel aan mensen die:
Denken dat geld macht is.

17. Uit bed te halen voor:
Een liveconcert met de jongens, fles wijn 
en zak chips.

18. Waar droom je over:
Dat een dag meer uren heeft.

19. Wanneer was je voor het laatst 
bang:
Het noodweer dat Vragender de 
torenspits kostte.

20. Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:
50+ hé.

21. Welke zin of welk woord gebruik 
je te veel:
Geen idee, ook de familie niet.

22. Wie zou u nog willen ontmoeten:

Meryl Streep en Maxima, intrigerende 
vrouwen. 

23. Wat zou je geen 2e keer doen:
Ik kan me niets bedenken, heb nergens 
spijt van.

24. Beschrijf je zelf in 5 woorden:
Creatief, hard op de tong, snel 
uitgekeken, gevoelig, huismus.

Rinie bedankt en een goed seizoen 
toegewenst.

Mark
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Van 24 tot en met 30 maart was er een 
open tennistoernooi.
---  De wedstrijden werden ‘s avonds ge-

speeld bij prachtig weer.
---  Er waren voldoende deelnemers om 

leuke wedstrijden te spelen.
---  Veel van de wedstrijden werden afge-

sloten in 3 sets of ty-break.
---  De finales werden op zondag ge-

speeld.
--- Mix dubbel, heren en dames dubbel.
---  Ook hier kon het aanwezige publiek 

genieten van sportieve en lange wed-
strijden.

---  ‘s Avonds werden de banen bijge-
veegd door Tessa met de scootmo-
biel.

---  Dit nam elke keer behoorlijk veel tijd 
in beslag.

---  Na afloop van de wedstrijden werd er 
nog een heerlijk koud biertje en wijntje 
gedronken 

     bij een gezellige sfeer.
--- Het terras zag er netjes uit.
---  Wij hopen volgend jaar weer een mooi 

toernooi te kunnen organiseren met 
veel deelname.

 
Ben je een tennisliefhebber, meld je 
aan. In de zomer zijn er seizoenkaarten 
te koop voor een redelijke prijs. Je kunt 
dan onbeperkt tennissen over een peri-
ode van drie maanden. Laat je informeren 
door het bestuur.
 

Groetjes ZTV

OPEN TENNISTOERNOOI

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
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De Harmonie Zieuwent-Mariënvelde 
geeft 18 mei as weer haar jaarlijkse zo-
merconcert in de tuin van de pastorie. 
Ditmaal kunt U gaan genieten van diverse 
stijlen muziek. Een aantal nummers zal U 
bekend in de oren klinken. Natuurlijk mag 
een swingende mars niet ontbreken aan 
deze zondagmorgen. 

De oudheidkundige vereniging Zuwent 
zal dan tevens opnames maken die ge-
bruikt zullen worden voor de film die  mo-
menteel gemaakt wordt over Zieuwent. 

Dus,  heeft u zin in een gezellig concert 
onder het genot van een drankje, kom 
dan zondagochtend 18 mei om 11:00 uur 
in de Parochietuin te Zieuwent. Hier kunt 
u onze klanken  bewonderen die onder 
leiding van Bart Klerken ten gehore zul-
len worden gebracht.

Graag tot dan!

ZOMERCONCERT HARMONIE 
ZIEUWENT-MARIËNVELDE

(M
oo

ie
 fo

to
’s

, h
é?

 M
et

 d
an

k 
aa

n 
A

le
x 

V
re

em
an

)



Ik ben aanwezig geweest op de ‘wel-
koop’-avond van het Zieuwents Belang. 
Als aanwonende van het plan ‘Bongers’ 
kregen we een speciale uitnodiging, maar 
iedereen uit Zieuwent was van harte wel-
kom. Naast een aantal aanwonenden aan 
het project, waren er wat jongeren (lees; 
potentiele kopers) en nog een handvol be-
langstellenden aanwezig. Locatie was het 
‘oude’ café van Inge. De bedoeling van de 
avond was om het Zieuwentse volk op de 
hoogte te brengen van de ontwikkelingen 
rond het plan ‘Bongers’ en rond het ver-
trek van de Welkoop uit ons dorp.

Dit kwam goed uit de verf. In niet mis te 
verstane bewoording en ondersteund 
met rekenkundige modellen werd goed 
duidelijk dat het pand van de Welkoop 
laten staan en het ombouwen tot een 
andere werk- of woonvoorziening, on-
haalbaar is. Het gebouw is in zo’n slechte 
staat dat het nooit rendabel is te maken. 
Een heus dik rapport onderbouwt deze 
stelling. Wie zou daar enige euro in willen 
steken?

Het gebouw is een zo grote sta-in-de-weg 
dat het huidige plan ‘Bongers’ stagneert 
in de schaduw van de kolos. Niemand wil 
een huis waar de zon nooit schijnt.

Tevens werd benadrukt hoe groot de be-
hoefte aan betaalbare woningen onder 
jongeren is, enerzijds ingegeven door 
de gegevens uit de woonenquête van 
Zieuwents Belang, anderzijds door een 
spoedcursus ‘hypotheekinzicht’ om te 
benadrukken waarom huizen op plan 
‘Bongers’ niet duurder mogen worden 
dan 130.000 euro. Het Zieuwents belang 

zit ‘m hier in het leefbaar houden van het 
dorp. Daarom moet er voor iedereen een 
woonvorm zijn, dus ook voor jongeren 
die tegenwoordig niet meer zo gemakke-
lijk aan een hypotheek komen.

Het Zieuwents Belang kwam tot de slot-
som dat er eigenlijk maar één oplossing 
is. Het slopen van de oude ABTB, waar-
mee een woonplan kan worden gereali-
seerd voor betaalbare woningen met een 
directe aansluiting op de Dorpsstraat en 
op de Pastoor Zanderinkstraat. En toen 
de slotvraag; Wat vinden jullie hiervan?

Dit laatste vond ik erg lastig te beant-
woorden. De feiten die me zojuist werden 
voorgespiegeld zijn waarschijnlijk on-
weerlegbaar. Ik vertrouw de mensen toe 
dat ze een gedegen onderzoek hebben 
laten uitvoeren en trek op basis daarvan 
economisch gezien waarschijnlijk dezelf-
de conclusie.

Maar toch knaagt er iets. Ik ben natuur-
lijk een sentimentele, al wat oudere man, 
maar ik vind de sloop van een karakte-
ristiek pand als dat van de ‘Bond’ toch 
zonde. Een afweging die je heel precies 
moet maken. Weg is weg en wat onder-
scheidt Zieuwent dan nog van andere 
dorpen. Het pand van Bongers was ook 
niet rendabel te maken, maar de sloop 
is mijns inziens wel een verlies voor het 
aangezicht van ons dorp. Of hoe mooi 
was onze nieuwe kern geweest als we 
vanuit Ruurlo komend over het park de 
kopse kant van het oude klooster hadden 
gezien. Op de terugweg van Inge naar 
huis bekijk ik het pand van de Welkoop 
nog eens goed. Ik vind de buitengevel 
van het oudste gedeelte van het gebouw 

WELKOOP OF DUURKOOP
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erg mooi. Ik zou het zonde vinden dat dit 
weg zou gaan. Met het hogere gedeelte 
van na de oorlog heb ik minder. Ik zou 
zeggen, laat de buitengevel van het voor-
oorlogse gebouw staan, deze is namelijk 
helemaal niet zo hoog. Bouw er apparte-
menten in/achter en sloop de rest weg, 
genoeg ruimte voor een aansluiting met 
de Pastoor Zanderinkstraat. 

Het is natuurlijk maar mijn bescheiden 
mening en ik hoef het niet uit te voeren, 
laat staan te betalen. Maar het is wel een 
stukje van het belang dat ik met heel veel 
Zieuwentenaren heb in ons dorp. En die 
koester ik, net als velen. 

Mark

ZIEUWENT LIVE! 2014
Voor alweer de achtste keer zal ook dit 
jaar de Zieuwentse kermis worden vooraf 
gegaan door een muzikale avond: Zieu-
went Live!
 
Het concept dat jaren geleden bedacht 
is, blijkt nog steeds te werken. Sterker 
nog, meer jeugd dan ooit neemt deel 
aan dit geweldige evenement. Het blijkt 
een fantastische leerschool te zijn. Re-
petitieavonden zijn een ontmoetingsplek 
voor muzikanten geworden,  want na de 
officiële repetitie mag en kan er gejamd 
worden. Juist daar leren muzikanten sa-
menspelen en te luisteren naar elkaar. 

Prachtig om te zien en prachtig om naar 
te luisteren. Je kunt namelijk nog zo’n 
briljante muzikant zijn op je eigen zolder-
kamertje, het echte muziek maken leer je 
door samen te spelen. Dan blijkt vaak dat 
je de noten fantastisch beheerst, maar dat 
je nog wel moet werken aan het samen-
brengen van deze noten tot een geheel 
met de overige muzikanten. De repetitie-
tijd van een half jaar iedere vrijdagavond 
is dan ook geen overbodige luxe. Zeker 
de jonge muzikanten zie je in die maan-
den naar elkaar toe groeien. Een zolder-
muzikant wordt dan een bandspeler. 

17
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Het is elk jaar voor het bestuur weer een 
uitdaging om een muzikaal programma 
uit te zoeken, dat geschikt is voor een 
breed publiek. We willen nog steeds een 
avond voor heel Zieuwent neer zetten, 
voor jong en oud.  Dus ook dit jaar zal er 
weer een logische opbouw zitten in het 
programma. We beginnen met prachtige 
nummers uit vervlogen jaren die de moei-
te waard zijn om gespeeld te worden, 

daarna draaien we de feestvreugde een 
tandje op om het publiek in beweging te 
krijgen en we eindigen weer met muziek 
waarbij het dak eraf mag.
De welkomstband die we dit jaar hebben 
weten te strikken zal het publiek al snel 
opwarmen bij de ingang. Het meezing 
gehalte zal hoog zijn, zodat de keeltjes al 
vroeg gesmeerd zullen worden. Durf je dit 
aan, zorg dan dat je er op tijd bent. 

Wij als muzikanten hebben er weer enorm 
veel zin in. Muzikaal zitten er weer prach-
tige hoogstandjes bij en het feestgehalte 
zal hoog zijn. Nog een aantal weken oe-
fenen en dan mogen we het jullie allemaal 
weer laten horen en zien. Het beloofd 
weer een spektakel te worden. Dus zet 
vrijdag 20 juni alvast in je agenda!  Aan-
vang 20.00 uur. 

Voorverkoop kaarten € 6,50 bij Het Witte 
Paard, Parochiehuis, Spar.
’s Avonds aan de kassa € 8,-
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De co lumn
OUDE STEMPEL
Ze beginnen alweer op mijn zenuwen te 
werken. Dansende koeien. Rode, blauwe, 
groene en de ergste van allemaal: roze koei-
en. Dansend op hun achterpoten en onder-
tussen fleurige bosjes bloemen voor zich 
uit dragend. Waanzinnige blik in de ogen. 
Ik ben met het laatste velletje bezig en dan 
is het weer tijd voor andere stickers. Mooi 
klusje:  alles goed of hard gewerkt, juf vindt 
dat  je een sticker hebt verdiend. Passend 
bij de tijd van het jaar uiteraard. Sinterklaas- 
Kerst- Pasen- lachende zonnen- stoere mo-
toren en dus nu, bij het begin van de lente, 
dansende koeien. Dat was vroeger wel an-
ders.

Opleuken, daar deed  niemand aan. Ja een 
paar aanstellers hooguit. Alles veranderde 
toen de meester in de vierde klas ons rijp 
genoeg vond voor geschiedenisles. Niet 
uit een boekje, maar van een stempel. Een 
oude stempel. Hij legde 31 schriften voor 
zich op het ruw-houten bureau en jaste er 
venijnig een portefeuille-groot houten blok 
op. Af en toe zweefde zijn hand met daarin 
het houten blok naar de andere hoek waar 
een zwarte doos stond. Strelend bijna be-
woog hij dan het houten blok over de zwarte 
doos, waarna het venijnige gestamp weer 
door ging. En al die tijd zaten wij, de leer-
lingen, verstijfd. Aan ons zou het niet lig-
gen, we ademden zo zachtjes mogelijk een 
beetje bovenin onze sleutelbeenderen. Tot 
meester klaar was en hij naar ons keek alsof 
we een cadeau waren dat hij uit mocht pak-
ken. En zo was het ook. In het schrift stond 
een grote afbeelding gestempeld. Van man-
nen met baarden, ze proosten met iets wat 
op een kan leek. Ze lachten, een beetje wild 

dat wel. Ze droegen achteloos een lap stof 
over een schouder, de andere schouder 
was bloot. Wat er onder tafel  gebeurde was 
niet precies te zien. Wel dat ze geen schoe-
nen droegen en hun voeten een beetje half 
in de zachte ondergrond wegvielen. 

Maar dat kan ook aan de kwaliteit van de 
stempel gelegen hebben. Meester stond 
voor de klas en spreidde zijn armen ‘wel-
kom in het Walhalla’ zei hij plechtig. Na die 
middag wilde ik nergens liever zijn.

Het is weer Walhalla-tijd, de schoenen mo-
gen weer uit. Even voelen waar de aarde 
begint en jijzelf ophoudt. Of mooier nog: 
waar je een stukje weg kunt zakken en het 
verschil tussen jou en de aarde veel minder 
groot is dan dat je zelf eigenlijk altijd denkt. 
Modder. Onze kinderen hoef je de heer-
lijkheid van modder niet uit te leggen. Die 
staan zelfs in de winter te rammelen aan het 
slot dat op de schoolpomp zit. En als ook 
de temperatuur op Walhalla-niveau is, dan 
vormt zich een rij kinderen bij de pomp: alle-
maal vijf slagen in de rondte pompen. Maar 
altijd, echt altijd, is het aantal kinderen dat 
al gehurkt klaar zit voor het stromende wa-
ter groter. Waar water verandert in zand en 
zand verandert in water zit een stukje van 
onze ziel. Iedereen die wel eens in Barcelo-
na is geweest, kan ongeveer inschatten wat 
Gaudi het liefst deed als kind. Ik denk dat 
hij graag bij regenachtig weer in de zandbak 
zat. Een vuist vol modder langzaam leeg 
liet lopen door het gaatje tussen pink en 
zijkant handpalm. Steeds hoger. Totdat het 
ontwerp van de Sagrada Familia als vanzelf 
ontstond. Modder kan kunst worden.
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Modder kan sport zijn. Mountainbiken door 
mossig bos, verzadigd terugkomen met 
modderige remsporen op je rug. Survivalen 
en meedoen aan de Dirt-run. Vijf of tien kilo-
meter sleep je jezelf grijnzend door de mod-
der. Verstopt onder al die modder weet je 
weer wie je eigenlijk bent. 

Modder kan muziek verbinden. Als je houdt 
van proosten ga je voor het Walhalla-gevoel 
naar de festivals. PaasPop, Zwarte Cross, 
Pinkpop, Manana Manana. Daar is altijd 
wel modder te vinden. Verse modder dan, 
niet de stinkende aarde die drassig wordt 
als er een probleem is met de productie en 
verwerking van urine. Ik bedoel echte mod-
der, zeg maar het gelijkspel tussen water en 
grond. Geen winnaars, geen verliezers.

Toen ik geboren werd, koos mijn vader mijn 
naam. Hij was tuinman en had een week 
voor mijn geboorte vergeefs geprobeerd 
een twee-jarig meisje te reanimeren. Ze lag 
voorover in een modderspoor bij een boer-
derij. Ze heette Maddy en de modder had 
van haar gewonnen.  Mijn vader overleed 
toen ik vijf was. Ik dacht hem te zien op de 
oude stempel van het Walhalla. Waarschijn-
lijk was dat ook zo. En daarom hou ik meer 
van modder dan van dansende roze koeien. 
Wat u doet moet u zelf weten.

Muddy Hulshof

OUDE STEMPEL


