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Er schijnt, lijkt of is een ware uittocht
aan de gang bij het eerste team van
RKZVC. Ik hoor het allemaal vanaf de
zijlijn aan en heb geen idee van de ware
toedracht. Het brengt me wel terug naar
de tijd dat ik na 2 jaar C-speler te zijn
geweest ook besloot te stoppen met
veldvoetbal. En met mij veel van mijn
vrienden. Ook hier een ware uittocht
en het ging toevalligerwijs om dezelfde
trainer. Bij ons had het in ieder geval
niets met hem te maken. We kwamen
in een leeftijd waarin onze voorliefde
voor gemotoriseerde sporten tot ware
wasdom kwam. Eerst de brommers en
later met de motor er op uit. Daar kon je
wat mij betreft niet bij voetballen. Ik heb
nog wat aan cafévoetbal gedaan op de
velden van Westendorp en natuurlijk met
de kermis vroeger, maar voor de rest heb
ik alleen maar gevoetbald in de zaal. 20
jaar was ik lid van ZVC-zaal, dat later ZVZ
ging heten.
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Vorig jaar kwam het bericht dat Willem
Alexander (mijn evenouder, we verschillen
4 uur) door zijn moeder oud genoeg
werd bevonden om het koningschap te
aanvaarden. Tegelijkertijd kreeg ik van
Eugène Hoenderboom te horen dat ik
ook een belangrijke leeftijdsgrens was
gepasseerd. Ik ben namelijk met mijn
geboortejaar van 1967 oud genoeg om
toe te treden tot de selecte groep van
45-plussers, om mee te doen aan de 45+
competitie.
Daar heb ik toch wel even aan moeten
wennen. Ik die nog nooit een volwassen
voet in een schoen met noppen heb
gestoken, alleen maar in die verwende
zaal heb gebald, ik zou dan nu op
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deze late leeftijd toch nog mijn eerste
volwassen schreden op het heilige gras
van Zieuwent moeten maken? Twijfel,
twijfel, twijfel.
Weliswaar in tegengestelde richting als
die na de C-tjes, maar het zijn opnieuw
mijn vrienden die me bewegen. We
hebben ons met meerderen door Eugène

over laten halen en zijn vanaf september
op de vrijdagavond op de velden te
bewonderen.
En al die jongens die ooit RKZVC hebben
verlaten wil ik uitnodigen zo gauw
mogelijk hetzelfde te doen en terug te
komen naar onze club. Het liefst op iets
jongere leeftijd als ik.
Mark

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

Vr.

20.00 uur

Zieuwent Live!

20 juni

21 t/m 23 juni		

Kermis Zieuwent.

Di.

1 juli

19.00 uur

VVZ : 2e Fietsavond.

Ma.

7 juli

20.00 uur

Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo.

9 juli

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

19 t/m 23 juli		

Jong Nederland ’t Gilde : Groot Kamp.

Di.

5 aug.

19.00 uur

VVZ : 3e Fietsavond.

Di.

26 aug.

09.30 uur

VVZ : Fietsdag.

Zo.

21 sep.

……….

Stg. Fratsen : Vertelfestival

Za.

27 sep.

10.00 uur

TOHP : Rommelmarkt.

Zo.

28 sep.

10.00 uur

TOHP : Rommelmarkt.

24 en 25 oktober		

Stg. Fratsen : Houtdorp

Vr.

31 okt.

20.00 uur

Vertoning film “Zuwent” in het Parochiehuis.

Za.

1 nov.

20.00 uur

Vertoning film “Zuwent” in het Parochiehuis.

Zo.

2 nov.

20.00 uur

Vertoning film “Zuwent” in het Parochiehuis.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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BINGO

Met een kleine piep openen we op
woensdagavond de deur van het
parochiehuis. Ietwat onwennig en met
wat verbaasde blikken richting onze kant,
stap ik achter Nienke de grote zaal binnen.
Eerst kaarten halen, hoor ik Nienke
zeggen, die duidelijk meer ervaring met
bingoën heeft dan ik. Iedereen zit al klaar
aan de in rijen opgestelde tafels. Hapjes,
snoepjes en stukken komkommer
staan breed uitgespreid om de 6 en
bij sommigen 8, kaarten heen, die een
blijkbaar ervaren bingo speler aankan.
“Doe er maar 4”, zeg ik stoer. Niet omdat
ik denk dat dat goed gaat, maar omdat
ik niet te veel onder wil doen voor de
dames van veelal middelbare leeftijd en
daarboven. Normaal gesproken koop je
muntjes voor de drankjes die je die avond
gaat nuttigen maar gelukkig, niet wetend
hoelang dit gaat duren en hoeveel moed
wij nodig hebben, spreken we met
gastheer Laurens af dat we achteraf
mogen betalen.
We nemen een plaats achterin de zaal en
begroeten onze “buurvrouwen” die, schat

ik, zo rond de 75 zijn, 8 kaarten voor zich
hebben, 1 stempelkussen paraat hebben
staan voor de “jackpotronde” en een
legio aan hapjes om zich heen hebben
verzameld.
1e ronde, 3 x horizontaal klinkt het
door de zaal. Anna Bongers, al sinds
mensenheugenis “spel leidster” neemt
het woord en er valt een doodse stilte.
Bernard 3 klinkt het door de zaal, daarna
gevolgd door het geluid dat geproduceerd
wordt bij het dichtschuiven van een hokje
van de bingokaart. Terwijl ik met mijn
ogen de 4 kaarten afstruin op zoek naar
“Bernard 3” wordt mijn geconcentreerde
zoektocht bruut onderbroken door “Otto
73”, weer gevolgd door het geluid dat
geproduceerd wordt bij het dichtschuiven
van een hokje van de bingokaart.
Terwijl ik besluit mijn zoektocht naar
“Bernard 3” te staken wordt ook mijn
zoektocht naar “Otto 73” al weer ruw
verstoord door Anna Bongers. Naarmate
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er meer nummers volgen word het
ook rumoeriger in de zaal. Blijkbaar
hebben de ervaren bingospelers alleen
concentratie nodig als alle 8 kaarten, op
het middelste vakje na, leeg zijn. Als ik
Nienke vraag of het altijd zo snel gaat zie
ik schuin tegenover me mijn buurvrouw
van 75 glimlachen. Als ik haar aankijk
geeft ze me een knipoog. Je weet wel,
zo’n knipoog van: “ja zie, iej kunt wal
meen’n daj nen jonge kearl bunt, moar
hier bunt die ollen toch echt better in”.
Ze heeft gelijk en ik geef een ietwat
ongemakkelijke glimlach en een knipoog
terug.
Ronde na ronde verstrijken en ik krijg
steeds meer het gevoel dat de kans van
winnen voor mij nihil is. Dat gevoel wordt

alleen maar meer bevestigd als ik bij
Nienke op de kaart kijk. Niet dat Nienke
meer hokjes dicht heeft als ik heb, maar
omdat Nienke “Otto 6” al dicht heeft en
hij bij mij, ondanks dat hij aanwezig is,
nog vrolijk los staat.
In de pauze sta ik op om buiten even
mijn nicotinepeil en daarmee de stress,
veroorzaakt door de reeks nummers en
de snelheid waarmee ze opgenoemd
worden, te verwerken. Nieuwsgierig
vraagt een vrouw of ik mijn nieuwe hobby
heb gevonden. Ik leg uit dat bingo al
jaren een passie voor me is maar dat ik
nooit zo goed durfde binnen te komen.
Nadat ze lachend, mijn schijnbaar
ongeloofwaardige antwoord, te hebben
weggewuifd, leg ik uit dat ik van de PIOT
ben en dat wij over de “bingo” een stuk
schrijven.
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We komen aan de praat en de speelsters
blijken echt overal vandaan te komen, een
vrouw komt zelfs uit Silvolde om bingo te
spelen en sommigen spelen meerdere
keren per week op verschillende locaties.
Mijn buurvrouw van 75 blijkt ook een
fervent roker en dat schept toch een
band. “Snel noar binnen, anders bu’w
te laat”, zegt ze terwijl ze onrustig haar
peuk uitdrukt. Met een forse draf snelt ze
naar binnen, gevolgd door mij en lachend
gaan we zitten.
Na een paar “gewone” bingo-rondes
zijn we aangekomen bij de jackpotronde.
Iedereen pakt de, wat ik dacht
“Flugelflesjes” (leek me al sterk), en haalt

de dop eraf. Anna begint met nummers
opnoemen en ondanks dat de systematiek
van deze bingo ronde mij nog steeds
onduidelijk is, blijf ik fanatiek krassen met
mijn pen terwijl mijn buurvrouw van 75
met 1 keer stempelen klaar is om daarna
naar mijn onhandigheid te kijken.
Allemaal net niet, of mijlenver er vanaf.
Tot een bingo van Nienke of mij zou het
nooit komen. Bingo is niets voor mij maar
het was wel gezellig, dat wel.
Tot een tweede “date” met mijn 75
jarige buurvrouw is het overigens nooit
gekomen, heb zelfs haar nummer niet.
Stefan en Nienke
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag
10-05-2014 : SDOUC E4 – RKZVC E3 : 3 – 2
DOELPUNTENMAKERS:
Ivar te Molder en Bram Engel.
MOOISTE DOELPUNT:
Hoekschop die in één keer binnenvalt bij de tweede paal.
MOOISTE MOMENT:
Het maken van de groepsfoto voor de wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Tom Klein Gebbinck. Werkte hard in zijn verdedigende taken en zat overal tussen.
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

03-05-2014 : RKZVC E4 – Reunie E3 : 3 – 1
Yob Goldewijk (1x) en Jesse Vos (2x).
Yob ; mooi afstandsschot.
Het einde ….. chips !
Twan Klein Goldewijk ; goede verdediging.

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

10-05-2014 : PAX E5 – RKZVC E4 : 1 – 6
Yob (3x), Mark (1x), Pleun (1x) en Jesse (1x).
Na hard werken een mooie schuiver van Mark.
Afstandsschot van Yob.
Luuk te Molder.

Datum : wedstrijd : uitslag
03-05-2014 : Zelos F1 – RKZVC F1 : 4 – 6
DOELPUNTENMAKERS:	Ryan Payers (3x), Finn Eekelder (1x), Collin Baks (1x) en
Dico Steegers (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Afstandsschot van Ryan strak in de bovenhoek.
MOOISTE MOMENT:	Na slechte 1e helft 3-1 achterstand. Een geweldige 2e helft
omgezet naar een 4-6 overwinning. Goede teamprestatie.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Pepijn Vosters.
Datum : wedstrijd : uitslag
10-05-2014 : RKZVC F1 – Lochem F1 : 2 – 2
DOELPUNTENMAKERS:
Finn Eekelder (1x) en Collin Baks (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Schot onderkant lat, die net achter de lijn in de goal ging van
Collin Baks.
MOOISTE MOMENT:	Redding van Jelte bij een 2-2 stand toen tegenstander alleen op hem afkwam.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Ryan Payers.
Datum : wedstrijd : uitslag
10-05-2014 : RKZVC F2 – Neede F3 : 5 – 0
DOELPUNTENMAKERS:
Lars (1x), Tjebbe (2x), Jonah (1x) en Djervi (1x).
MOOISTE DOELPUNT:	Jonah ; druk op de verdediging en voor de 1e keer dit seizoen scoren.
MOOISTE MOMENT:
Grootste uitslag van dit seizoen: 5-0 gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Dani Krabbenborg ; aanvoerder, jarig en een mooi panne.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

03-05-2014 : RKZVC F3 – Winterswijk F5 : 1 – 4
Kay Wolterink.
Kay Wolterink.
Samen goed samengespeeld.
Lars Kolkman.

Datum : wedstrijd : uitslag
10-05-2014 : Neede F2 – RKZVC F3 : 6 – 1
DOELPUNTENMAKERS:
Gijs Niënhuis.
MOOISTE DOELPUNT:
Strak in de verre hoek.
MOOISTE MOMENT:
De traktatie van Dick.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	
Jelle Schieven, Lars Kolkman, Daan Spexgoor, Hannes
Domhof, Ruben Klein Holkenborg, Gijs Niënhuis, Kevin
Spieker en Kay Wolterink.
Datum : wedstrijd : uitslag
03-05-2014 : RKZVC F4 – Meddo F2 : 0 – 1
DOELPUNTENMAKERS:
---------MOOISTE DOELPUNT:
---------MOOISTE MOMENT:
De strafschop die werd gestopt door onze keeper Kevin.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Stijn; speelt zowel aanvaller als verdediger en heeft heel
veel gelopen.
Datum : wedstrijd : uitslag
10-05-2014 : Rekken F1 – RKZVC F4 : 11 – 3
DOELPUNTENMAKERS:
Denzel (2x) en Stijn (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Stijn door een prima goal en hard werken.
MOOISTE MOMENT:	Voor een leeg doel wist Sam net niet te scoren. Hij had de
beentjes te kort.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Jens; na de eerste helft goed te hebben gevoetbald en de
2e helft prima te hebben gekeept.
Datum : wedstrijd : uitslag
06-05-2014 : RKZVC F5 – Lochem F6 : 0 – 3
DOELPUNTENMAKERS:
---------MOOISTE DOELPUNT:
---------MOOISTE MOMENT:	Super goede wedstrijd. Ondanks veel kansen toch net niet
kunnen scoren.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Ties Kampshof.
Datum : wedstrijd : uitslag
10-05-2014 : PAX F5 – RKZVC F5 : 4 – 0
DOELPUNTENMAKERS:
---------MOOISTE DOELPUNT:
---------MOOISTE MOMENT:	Laatste wedstrijd van het seizoen, tegen de kampioen! De
penalty’s, die winnen we altijd!
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Sem Rouwhorst.
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Wessels keukens / HV Pacelli
leukste sportvereniging
van Oost Gelre!
In de strijd om de verkiezing ‘Leukste
sportvereniging van Oost Gelre’ heeft
handbalvereniging Wessels keukens /
HV Pacelli een klinkende overwinning
behaald. Met meer dan 50 stemmen en
een cijfer van 9,51 bleef Wessels keukens
/ HV Pacelli de concurrentie ruimschoots
voor en gaat als gemeentewinnaar
door naar de finaleronde ‘Leukste
sportvereniging van Nederland’.
Supertrots
“Blij verrast en supertrots”, reageert
voorzitter Robert te Focht. “Naast alle
prachtige overwinningen die onze teams
het afgelopen seizoen hebben laten zien
ín het veld, nu als toetje op dit mooie
seizoen óók nog een overwinning buíten
het veld als leukste sportvereniging van
onze gemeente”, vervolgt Robert.
Betrokkenheid
In Zieuwent staat Wessels keukens /
HV Pacelli bekend als een bruisende en
actieve handbalvereniging. Dat Wessels
keukens / HV Pacelli nu is verkozen tot
leukste sportvereniging geeft aan hoe
betrokken leden en supporters zijn bij de
club.
“Als club bieden we onze leden en
supporters, met de inzet van al onze
vrijwilligers en met de financiële steun
van onze sponsoren, naast het handbal
veel extra activiteiten aan. Op die manier
proberen we de betrokkenheid bij de club
te vergroten.
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Deze verkiezing geeft aan dat we op de
goede weg zijn en dat de inzet van al die
vrijwilligers blijkbaar enorm gewaardeerd
wordt”, vertelt Robert enthousiast.
Ambitieus
“Toch zijn we er nog niet en willen we
ons als club blijven ontwikkelen, zéker
ook in sportieve zin”, geeft Robert
te kennen. “We hebben een enorme
aanwas van jeugdige meiden die met
veel enthousiasme trainen en spelen.
Wessels keukens / HV Pacelli staat
bekend om haar goede en gedegen
jeugdopleiding met ervaren trainers.
Om deze jeugdopleiding op niveau te
houden moet geïnvesteerd worden in
capaciteit en kwaliteit. Onze filosofie
is daarbij dat de contributie, met name
voor de jeugdleden, betaalbaar moet zijn
voor iedere inwoner van Zieuwent. Dat
betekent dat sponsorgelden voor ons
van levensbelang zijn”.
Wessels keukens / HV Pacelli is een
ambitieuze club, niet alleen op het terrein
van jeugdbeleid maar zeker ook wat
betreft de seniorenteams.
“Onze focus op een kwalitatief goede
jeugdopleiding resulteert in een sterk,
jeugdig eerste damesteam dat uitkomt
in de landelijke hoofdklasse. Dit team

is zeker in staat om nog te groeien. Het
hoge niveau is echt ongekend voor deze
regio en ook daar zijn we onwijs trots op”.
Sponsoren
Het waarmaken van haar ambities is voor
Wessels keukens / HV Pacelli een enorme
uitdaging. Een scala aan vrijwilligers
werkt zeer intensief en vol overgave met
de vele jeugdteams.
“Dat is echt prachtig om te zien. Het
enthousiasme, de tomeloze inzet en
de ambitie om de jeugd een échte
handbalopleiding te geven, geeft een
enorm goed gevoel”, verklaart Robert en
vervolgd; “Toch zien we ook de kosten
stijgen: door extra trainingsuren stijgen
de zaalhuurkosten en door het nieuwe
beleid van de handbalbond NHV zijn
de afdrachtskosten aan de bond en de
materiaalkosten om het nieuwe beleid te
kunnen doorvoeren toegenomen”.
Om de contributie betaalbaar te houden
voor haar (jeugd)leden organiseert
de club jaarlijks verschillende acties,
waaronder de bekende oliebollenactie,
om extra geld te genereren.
“Gelukkig kunnen we ook nog eens

rekenen op veel vaste sponsoren
waarmee we elk jaar opnieuw onze
begroting sluitend krijgen. Wessels
keukens / HV Pacelli is dan ook een
financieel gezonde club”, aldus Robert.
“Toch blijven we continue op zoek
naar nieuwe sponsoren. Bovendien
heeft Wessels keukens, na 5 jaar als
hoofdsponsor geacteerd te hebben,
aangegeven volgend jaar een stapje
terug te willen doen. Begrijpelijk, maar
voor ons natuurlijk heel erg jammer.
Wessels keukens is een fantastische
hoofdsponsor die als geen ander het
ambitieniveau van de club begrijpt en
ondersteunt.”
“Dus sportliefhebbende ondernemers
met oog voor ambitie en talent, schroom
niet om ons financieel te steunen.
Want wie wil er nou niet zijn of haar
bedrijfsnaam verbinden aan ‘de leukste
sportvereniging
van
Oost
Gelre’!!
Informeer eens naar de mogelijkheden,
wij zijn u ontzettend dankbaar!”, aldus
een trotse voorzitter.
Handbalvereniging
Wessels keukens / HV Pacelli.

Het emailadres piot@hetnet.nl voor
het aanleveren van kopie is vervallen. U dient uw bijdragen in te sturen naar het volgende emailadres:
h.wopereis@chello.nl
De redactie
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PROFIELSCHETS
Dit keer een duo in de profielschets.
Een duo wat de komende jaren gaat
samenwerken bij allerlei activiteiten van
de feestcommissie. We hebben het over:
Sandra Meekes en Margret te Roller.
In het kort, Sandra (43 jaar), is
samenwonend met Walter Heutinck en
heeft 3 kinderen: Ruben, Sanne en Femke.
Van oorsprong komt ze uit Harreveld. Ze
werkt bij verpleeghuis Antonia in Terborg
als ziekenverzorgster op een palliatieve
unit. Sandra zit ook in de werkgroep
ter voorbereiding op het Vormsel en de
Eerste H. Communie en het M.O.V.

Margret (51 jaar), is ongehuwd en
niet samenwonend. Van oorsprong
een Zieuwentse, van Ellas aan de
Hellerweg. Ze heeft tussendoor
ongeveer 20 jaar in Lichtenvoorde
gewoond, maar sinds 2008 terug van
weg geweest. Ze werkt bij NienhuisMontessori als inkoper. Ze klaverjast,
zit bij de Stichting Fratsen en helpt dan
bij het vertelfestival en de fietstocht.
Ze zit bij de hardloopclub en helpt met
PaasPop.
1. Meest favoriete sport:
S: Schaatsen om naar te kijken (haha).
Ik sport niet, maar wandel veel en ik
loop veel trappen op mijn werk.
M: Hardlopen op eigen tempo.
Tenminste een sport zonder
attributen.
2. Minst favoriete sport:
S: Boksen. Daar heb ik helemaal niks
mee.
M: Elke sport heeft zijn eigen waarde,
dus ik heb niet een sport die ik zo
zou kunnen noemen.
3. Mooiste sportherinnering:
S: Mijn eerste goal die ik maakte met
damesvoetbal bij KSH.
M: Met volleybal hadden we een keer
verloren, maar naderhand onder de
douche hadden we toch zo’n dikke
schik. De tegenstander kwam nog
even vragen of we wel wisten dat
we verloren hadden.
4. Favoriete sportman/vrouw:
S: Iedere sporter haalt het beste uit
zichzelf naar boven. Ik heb niet
specifiek iemand.
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M: S
 andra Meekes…… Haha, nee…..
Lisa te Molder en Hanneke
Hummelink, zo klein, moar ze loopt
al die groten er zo uut.
5. Lekkerste eten:
S: A
 ls mijn man Walter kookt (nee
niet de Walter van de kookstudio!).
Heerlijk, hoef ik niks te bedenken,
alles staat klaar.
M: A
 lles behalve thee en tomaat. Met
anschoeven, vis ik om de tomaten
van Tim heen.
6. Welk t.v. programma moet onmiddellijk
van de buis:
S: N
 ickelodeon en Disney XD of XL,
weet ik hoe het heet. Verschrikkelijk.
M: E
 r hoeft niks af. Dan kiek ik gewoon
wat anders.

10. Beste Nederlandstalig lied:
S: Dochters, van Marco Borsato.
M: De vlieger, van Andre Hazes.
11. M
 eest afschuwelijke cadeau dat je
ooit kreeg:
S: Ik ben blij met alles wat ik krijg.
Iemand heeft er moeite voor gedaan
en dat waardeer ik.
M: We hadden een feestje en ik, was
toen een puber, kreeg van mijn
ouders een jurkje cadeau en dat
moest ik aan met dat feest. Ik vond
het verschrikkelijk en heb expres
het meest afschuwelijke jurkje
uitgezocht. Een rode. Daarna heb ik
het nooit meer gedragen. Ik voelde
me net een meelzak in dat ding.

7. Beste boek/schrijver:
S: Ik lees weinig boeken. Zou het niet
weten. In vakanties lees ik boeken,
maar dan onthoud ik niet van wie
het was of wat de titel was.
M: Ik lees altijd op de e-reader, voor
ik ga slapen, timertje erop, werkt
goed.
	Favoriet zijn alle boeken (detectives)
van Suzanne Vermeer. Eigenlijk
is het een man die deze naam als
pseudoniem gebruikte.
8. Mooiste film:
S: T
 he Green Mile
M: G
 host, met Patrick Swayze en
Whoopi Goldberg.
9. Politieke kleur:
S: M
 idden. Ach het is nu ene
proemenpot.
M: L
 inks van het midden.
Tegenwoordig wet ik het ok niet
meer.
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12. Grootste miskoop:
S: Oude Opel Berlina. Deze was niet
bestand tegen boomstronken. Haha.
M: N
 ooit een miskoop gehad.
13. Omscholen tot:
S: Niet. Ik vind het goed zo.
M: Kinderpsycholoog.
14. Tent opzetten in:
S: Niet. Daar komt ruzie van.
M: Ik ook niet. Nooit, verschrikkelijk.
15. Ben je wel eens aangehouden door
de politie:
S: R
 egelmatig. Alcoholcontroles. Dit
was altijd prima, maar praat me niet
over flitspalen. Altied bi’j den poal in
Harreveld!
M: A
 lcoholcontrole, verder niks. Ja
een keer mochten wij met zo’n
luidspreker op de auto reclame
maken voor het CDA. Mooi man, de
hele middag rondkneuren in zo’n
auto en dan nog geld toekrijgen
ook. (Heb het wel over 30 jaar
geleden of zo). Toen werden we ook
aangehouden.
16. Hekel aan mensen die:
S: N
 iet eerlijk zijn en liegen en
bedriegen. Eerlijkheid duurt het
langst.
M: M
 ensen die nooit eens iets positiefs
van anderen zien. Elk mens heeft
iets goeds.
17. Uit bed te halen voor:
S: L
 iever niet, alleen als er iets is met
’t gezin.
M: L
 iever niet, ….. nooit. Vroag de
buren moar, mien gordientje zit
graag noar beneden.

12

18. Waar droom je over:
S: Om met het hele gezin naar mijn
schoonzusje en zwager te gaan in
Australië.
M: Van dingen die niet zullen
gebeuren…….. Wat? Dat goa ik ow
neet vertell’n, hahaha.
19. W
 anneer was je voor het laatst bang:
S: Toen Femke is aangereden op het
zebrapad op weg naar school.
M: Toen de hond woar ik vrogger
woonde, achter mien an ging.
20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
S: Goh, ik ben toch wel heel gekleurd
grijs.
M: Niets. Uiterlijk vind ik niet
belangrijk, als je maar goed in je vel
zit.
21. W
 elke zin of welk woord gebruik je
te veel:
S: Ruim je rommel eens op!
M: Ik zol ’t neet wetten, ik heur ’t ok
nooit van iemand anders, dat ik wat
te vake zeg.
22. Wie zou je nog willen ontmoeten:
S: Zou het echt niet weten.
M: Maria Montessori, maar dat kan niet
meer, ze is al heel lang overleden.
Ik heb er respect voor, dat ze van
zoiets kleins, zoiets groots heeft
gemaakt.
23. Wat zou je geen 2e keer doen:
S: Trouwen, want dat hebben we de 1e
keer ook niet gedaan. Haha.
M: Wadlopen. Afschuwelijk. Ik goa
liever zwemmen noar de overkante
dan lopen. Het is zo zwoar! En ze
bleven moar roepen: “Doorgaan”. ’T
was steeds zoegen en trekken.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
S: zorgzaam, lief, aardig, consequent
en doorzetter.
M: lief, betrouwbaar, sociaal,
behulpzaam, eerlijk.
Ik heb ter nog volle meer, moar ik
mocht er moar 5.
Sandra en Margret, een “feestelijk” duo,
bedankt voor het gezellige gesprek,
waarbij we spierpijn in onze kaken
kregen van het lachen.

Waarbij gezegd moet worden dat deze
antwoorden een korte versie is en
de dames graag met jullie de lange
versie in een extra editie, al dan niet
mondeling willen geven. Of de PIOT
geen inlegvel kon aanleveren….?
Daarom voor achtergronden voor de
keuze van kinderpsychologe en de
visie op kamperen, zou ik jullie willen
doorsturen naar deze 2 nieuwe leden
van de feestcommissie. Veel plezier.
Tanja

12e Wessels Tournament
Voor het eerst in de geschiedenis van het
pupillentoernooi van RKZVC heeft een
buitenlandse club de Dave Boomgaars
bokaal in de wacht gesleept. Bayer 04
Leverkusen werd overtuigend winnaar
door alle zeven duels te winnen. In
de finale werd afgerekend met RSC
Anderlecht, dat op een 3-1 nederlaag
werd getrakteerd. De Duitse formatie
uit het Ruhrgebiet won op zaterdag
van RKZVC (4-0), RSC Anderlecht (2-1),
Feyenoord (1-0) en FC Twente (2-0). In
de finalepoule op zondag werden PSV
(2-0) en Arsenal (1-0) verslagen, waarna
in de finale Anderlecht voor de tweede
keer tijdens het Pinksterweekend werd
geklopt. Met een doelsaldo van 15 goals
voor en slechts 2 tegen (beide gescoord
door Anderlecht) besloot Bayer 04
Leverkusen het Wessels Tournament als
de verdiende winnaar.
PSV eindigde op de derde plek door
Feyenoord met 2-0 terug te wijzen.
Arsenal won in de strijd om plek 5 met
2-0 van Ajax. De troostronde werd

gewonnen door FC Twente, dat hierdoor
als zevende eindigde voor Paris SaintGermain, RKZVC en Slovan Bratislava.
De organisatie van het twaalfde
Wessels Tournament kan met genoegen
terugkijken op een bijzonder geslaagd
toernooi en kijkt alweer uit naar de
volgende editie van dit mooie evenement.
Volgend jaar zal het verder gaan onder
de naam Seesing Tournament. Seesing
Personeel uit Lichtenvoorde is de
opvolger van Nico Wessels die 12 keer
hoofdsponsor was van dit Zieuwentse
jeugdtoernooi.
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Eindstand Wessels Tournament 2014
1.
2.
3.
4.
5.
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Bayer 04 Leverkusen
RSC Anderlecht
PSV
Feyenoord
Arsenal

6.
7.
8.
9.
10.

Ajax
FC Twente
Paris Saint-Germain
RKZVC
Slovan Bratislava

De colu m n

‘T ZUWNTSE KARMIS
De kermis is weer in aantocht, zo midden
in de zommer. Veel jongeren kijken ernaar
uit, 3 dagen feesten en vertier, waarvoor een
volksfeest is bedoeld. Of zal het de jeugd
geen biet interesseren, wat er dit jaar staat
te gebeuren? Voor de ouderen onder ons, is
het veelal een gebeurtenis van herinneringen
ophalen. Weet je nog van toen,…………..
die keer dat,…………………..
Enkele 10 tallen jaren geleden kende je nog
echte kermis muziekbands. Vaak waren
deze ook actief op bruiloften, toen er nog
5 bruiloften in de week waren. Noem een
Allicht, Liberty, The Evening Stars, Mellow,
Trainband, Flamingo’s, Alfa Showband, Perfect Showband, Kaliber, een Hike en ga zo
maar door. Vol overgave speelden de muzikanten erop los en alles om de bezoekers
de avond van hun leven te geven.
Je ging ook naar de kermis, voor de sfeer,
de muziek, het bier en de woest aantrekkelijke vrouwtjes. Hoe later op de avond,
hoe mooier ze werden. Maar vooral die hete
kermistenten, het zweet van de mensen,
het hossen en het springen, door sigaretten
rook bevangen, opgaan in de sfeer van de
avond. En dat alles werd door de muziekband van die avond gemaakt. Bij menigeen
bekend het nummer “Shaka Zulu” kreeg bij
de kermisband Allicht een extra dementie,
door toen al de toepassing van black-lights.
Zelf vrouwelijke fans, kleden zich tijdens de
kermis spontaan als Afrikaanse Godinnen
en stalen de show op het podium samen
met de band. De lichten gingen uit in de
feesttent, de mensen werden gek, de blacklight deed zijn werk. ’s Morgens zag je aan

(Zieuwentse kermis)

de lakens wat een smeerboel het was geweest. Naast een kermisvriendin was er ook
stro en hooi in je bed te vinden.
Het nummer “Midden in de rog”, in plat dialect, duidelijk en simpel voor iedere boer,
want moeder wolt neet hebben moar de
blagen deden het toch! Vele andere bekende nummers werden met Achterhoekse
teksten verbasterd tot geweldige kermis
nummers. Wij noemen Hanska Duo, met
“Schijt aan de Buren”, “Sex met die kale” en
“Ik roek iets an ow vingers”. Precies zoals
het was na een heftig avondje kermis met
bier, vis en patat.
Kermissen veranderen, de mensen veranderen, de muziek verandert. Steeds meer
redenen om er deze kermis eens goed over
te praten met elkaar. Wat maakt en breekt
een feest? Is het de DJ met zijn kop in de
plaatjes die de sfeer van het feest moet
bepalen? Of moeten we de oude bands en
muzikanten van weleer terug op het podium
coveren?
Wij gaan in ieder geval gebeurtenissen en
herinneringen ophalen. Mede door zelf een
bijdrage te leveren aan een muzikale en
sfeervolle Zieuwentse kermis 2014.
Wat gaat u doen deze kermis?
Wij wensen iedereen een fijne en sfeervolle
kermis 2014 toe.
De “Boezemvrienden”.
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