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Ssssst …..
Vakantie zit er op, werk en school zijn 
begonnen en ook alle clubjes gaan weer 
met frisse moed van start. Allemaal even 
lekker de tijd gehad om rust te nemen.

Als je zoals ik al een hele periode bij huis 
bent, omdat het op het werk even niet 
meer ging, dan heb je tijd voor bezinnen, 
relativeren en nadenken. “Rust maar 
goed uit”, waren woorden die ik heel vaak 
hoorde.
Rust nemen? Hoe dan? Ik moet opstaan, 
de hond uitlaten, eten, wassen, het 
huishouden doen, tot een oplossing 
komen van wat ik wil, koffie drinken met 
visite, sporten, een sociaal leven in stand 
houden, enz.
En dat moet, vooral allemaal van mezelf.
Dingen moeten nu eenmaal, omdat 
het zo hoort, omdat er regels zijn in de 
maatschappij, op je werk, maar ook 
ongeschreven regels in de omgang 
met anderen en ik doe mijn enorme 
best om aan al die eisen te voldoen. De 
lat ligt hoog en als het even kan, ietsje 
hoger. Bewust? Nee hoor, daar kom je al 
pratende met mensen achter.
Ik was mij daar totaal niet van bewust, 
dat ik een strijdtoneel voor mezelf 
klaargestoomd had.
En maar denken, relativeren en alles van 
elke kant proberen te zien. 
En o ja, ik moest ook nog rust nemen!

“Denk eens niet zoveel en ga eens meer 
naar je gevoel”, werd mij geadviseerd. 
Maar voor een denker, waarbij het 
stemmetje in mijn hoofd de hele dag 
door, continu van alles zegt, vindt, 
oordeelt en zelden stil is, moest ik even 
weer uitvinden hoe dat moest.
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Ik kreeg boeken te leen van allerlei 
mensen, maar deze laatste: Een nieuwe 
aarde, van Eckhart Tolle, ontrafelde 
feilloos mijn denken en liet mij inzien 
waar dat gevoel te vinden was. Leef meer 
in het NU.

Heel in het kort, liet het mij zien dat alles 
vormen had. Dingen, mensen en zelfs 
het denken is een gedachtevorm. Alles 
wat we waar kunnen nemen, ervaren 
bevindt zich aan de oppervlakte van de 
werkelijkheid.
Hoe sneller je verbale of mentale etiketten 
aan mensen, dingen of situaties plakt, des 
te oppervlakkiger en levenlozer wordt je 
werkelijkheid en des te ongevoeliger word 
je voor de werkelijkheid, het wonder van 
het leven. Vreugde, liefde en levendigheid 
zijn verborgen in de stille ruimte tussen 
waarneming en interpretatie.
Als je het leven dat je bent, niet meer kan 
voelen, ga je waarschijnlijk proberen je 
leven op te vullen met dingen.

Dus probeer ik mijn verstand een 
beetje meer naar de achtergrond te 
krijgen en meer te voelen in het nu. De 
tegenwoordigheid.
Er gewoon zijn. Zijn in de stille ruimte en 
zijn zoals ik ben.

Weer meer voelen van de zonnestralen, 
genieten van de dauwdruppels op het 
gras en zelfs van het lijnenspel dat 
een stortbui aan regendruppels kan 
veroorzaken.
Ik voel ook zeker de liefde en aandacht 
van alle mensen om me heen. Krijg, 
zonder dat ik het in de gaten heb wat 
meer rust. En na een hectische vakantie 
waarin van alles niet zo liep als gepland, 
heb ik zoveel mogelijk de rust bewaard. 
Het leek wel een test. Niets is zomaar.

En nu, ga ik langzaam weer beginnen met 
mijn werk net als anderen. Ook weer van 
start met het sporten en weer actiever 
schrijven in de PIOT.
Denken en voelen in balans laten zijn. 
Proberen mijn “ik wil en ik vind” wat meer 
te wijzigen in: “ik ben”. En dat is genoeg. 
Stil zijn.

Tanja

2

Ssssst …..

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



Dit keer zijn we voor een interview 
aangeschoven bij een deel van het 
bestuur van de Zieuwentse Tennis 
Vereniging – ZTV. Voor zover bij ons 
bekend is er nog nooit eerder een 
interview met hen geweest in de Piot, 
dat werd dus hoog tijd! Hedwig Heutinck 
(Secretaris en Activiteiten Volwassenen), 
Mariëtte Hummelink (Activiteiten 
Volwassenen) en Marieke Krabbenborg 
(Ledenadministratie) waren bereid tijd 
voor ons vrij te maken en onze vragen te 
beantwoorden. De ZTV is te vinden aan 
de Werenfriedstraat 30 A in Zieuwent 
(naast het voetbalveld). Het complex 
beschikt over een eigen kantine, wc’s, 

douches, een overdekt terras en 2 
tennisbanen met kunstgras, zodat ook in 
de winter gespeeld kan worden. 

Hoeveel leden hebben jullie, en hoe is de 
opbouw hiervan?
In het totaal hebben we 80 leden, waarvan 
15 vallen onder de jeugdafdeling. De ècht 
actieve leden, die we hier er elke week 
en met activiteiten zien, zijn er ongeveer 
40-50. 

Hoeveel teams hebben jullie in 
competitie?
We hebben een dames- en een heren-
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team in de zaterdagcompetitie en een 
dames- en een mix dubbelteam op de 
woensdagavondcompetitie. Deze teams 
vormen zich op eigen initiatief, zonder 
tussenkomst van bestuur. Leden van na-
genoeg gelijke speelsterkte vinden elkaar 
op de club. Bij tennis wordt gewerkt met 
speelsterktes 1-9, waarbij 1 het sterkst 
is. Je kunt opklimmen door competitie 
of toernooien te spelen. Bij de ZTV is 
iedereen welkom en zijn in overleg veel 
speeltijden mogelijk. Het bestuur kan 
eventueel bemiddelen in het vinden van 
een team of trainingsmaatje, dus ben je 
geïnteresseerd maar nog alleen? Laat dit 
je niet weerhouden om contact op te ne-
men!

Hoe zien wedstrijddagen eruit?
Op een wedstrijddag wordt er eerst 

per speler een enkel en vervolgens een 
dubbel wedstrijd gespeeld. De competitie 
duurt 6 weken in het voor- en 6 weken 
najaar. Afhankelijk van het aantal banen 
dat beschikbaar gesteld is, ben je soms 
de hele dag/avond onder de pannen. Bij 
ZTV streven we er altijd na dat er 2 banen 
beschikbaar zijn, zodat het enkel spel 
tegelijk kan starten. 

Hebben jullie gediplomeerde trainers in 
dienst?
Onze vaste tennisleraar is Maikel Toebes, 
hij traint de jeugd in groepjes van 4-6. 
Deze lessen zitten niet bij de contributie 
in dus leden betalen hem bovenop de 
contributie. Voor de jeugdleden is dit in 
2 blokken van 10 lessen. Voor de overige 
leden is het ook mogelijk (eventueel 
eenmalig) een les met Maikel in te plannen, 
bijvoorbeeld om een bepaalde techniek 
weer wat bij te spijkeren. Dit gaat echter 
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op eigen initiatief en eigen kosten (€40,- 
per uur, individueel of met een groep).  
De meeste leden trainen veelal voor 
zichzelf, dit maakt tennis een heel 
vrijblijvend maar ook erg zelfstandige 
sport.

Naast de competitie kent tennis ook veel 
toernooien.  Zijn er veel leden die naar 
deze toernooien gaan? 
Als vereniging worden we op de hoogte 
gebracht van de toernooien, voornamelijk 
in de buurt. De leden kunnen deze 
informatie altijd terugvinden (vaak in de 
vorm van een poster) in de kantine. Dit is 
volledig op eigen initiatief dus het is niet 
precies te zeggen hoeveel hier gebruik 
van gemaakt wordt. 

Hoe staat het met jullie eigen toernooi, 
voorheen het Kemkens toernooi?
Ons eigen toernooi heet nu: “Zieuwent 
Open”. De vorige keer deden er 45 
deelnemers mee, voornamelijk uit 
Zieuwent, Harreveld, Vragender of 
Lievelde. Er worden dan een week lang, 
elke avond wedstrijden gespeeld. Het 
succes van een toernooi hangt samen 
met de gezelligheid en hoe goed het 
georganiseerd is, hier geven we dus veel 
aandacht aan.

Vorig jaar hebben jullie het zomer- en 
studentenlidmaatschap geïntroduceerd. 
Waarom was dit en hoe gaat het hiermee?
Ons doel was om nieuwe leden en in het 
bijzonder ook jongeren aan te trekken. 
Tennis is toch voor veel jongeren een 
2e sport en als ze moeten kiezen, blijkt 
toch tennis vaak aan het kortste eind 
te trekken. Dit vinden we natuurlijk 
erg jammer en hebben besloten om  
lidmaatschappen aan te bieden die 
financieel aantrekkelijker zijn. Het 
resultaat is dat we tot nu toe hierdoor al 

8 vooral oud, maar ook wat nieuwe leden 
(opnieuw) mochten verwelkomen.

Jeugd is belangrijk voor de toekomst. 
Wat jaren terug hadden jullie een redelijke 
jeugdafdeling. Hoe is dat op dit moment? 
Wat doen jullie om jeugd aan jullie te 
binden?
Van vroeger uit was tennis een “elite sport” 
en bij sommige mensen heerst dit beeld 
nog steeds een beetje. Aan investering 
heb je eigenlijk alleen tennisschoenen 
en een racket (€40-50,-) nodig om te 
beginnen en de lidmaatschappen zijn 
bewust zo laag mogelijk gehouden. Naast 
de eerder genoemde lidmaatschappen, 
waarmee we de start voor jeugd 
aantrekkelijker willen maken, hebben 
we een open kennismakingsdag en zijn 
we in april naar de basisschool geweest. 
Marieke en Mariëtte hebben toen een 
kennismakingsclinic gegeven en dit is 
erg enthousiast ontvangen. Wel werd 
gemerkt dat het bij tennis best lastig is 
om te beginnen, het duurt even voor je de 
eerste keer een bal goed weet te raken. 
De dames geven echter ook aan dat 
hun Jeugdbeleid wel weer nieuw leven 
ingeblazen moet worden. 
Daarnaast zouden er plannen in de 
kinder(tennis)schoenen staan om samen 
met Harreveld en Zieuwent een eventuele 
samenwerking op te starten rondom de 
jeugdafdeling. 
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Kunnen jullie aan voldoende vrijwilligers 
komen? 
We hebben gelukkig een aantal fantas-
tische vrijwilligers, Wijnand Bekken, de 
overbuurman zorgt er altijd voor dat de 
containers aan de weg staan. Onze plan-
ten worden netjes verzorgd door Chris-
tien Cuppers en Laurens klein Goldewijk 
is voor ons onmisbaar en zorgt ervoor dat 
de kunstgrasbaan er altijd top bij ligt. Dit 
doet hij met een scootmobiel waar een 
net achter zit. 

Wat zijn zo al de taken die uitgevoerd 
moeten worden? Is een lid verplicht om 
als vrijwilliger taken te verrichten? 
De schoonmaak wordt gedaan door 
een betaalde kracht, daarnaast zijn 
er eens in de zoveel tijd wel eens wat 
onderhoudsklussen. Naast onze vaste 
vrijwilligers hierboven genoemd, pakken 
we grote klussen vaak samen aan. 

Er wordt rond gebeld onder de leden en 
we maken er zo gewoon een gezellige 
dag van. Een lid is niet verplicht om taken 
uit te voeren, dit mag natuurlijk wel.

Jullie werken niet met vast barpersoneel, 
de leden zijn wat dit betreft aangewezen 
op zichzelf. Geeft dat geen problemen? 
Nee, dit heeft nog nooit tot problemen 
geleid en gaat allemaal in goed 
vertrouwen. Met toernooien hebben we 
soms wel een indeling voor de bar, dat 
vragen we rond onder bestuur en leden. 
De inkoop regelen we met ons drieën en 
kunnen hiervoor altijd bij de Spar terecht.
Met een trainingsavond moeten leden zelf 
het licht aandoen, koffie zetten/drinken 
pakken en zelf voor de gezelligheid 
zorgen. De dames merken zelf ook dat 
hierdoor soms toch na een training 
meteen naar huis gegaan wordt en dat is 
eigenlijk heel jammer 

Jullie hebben al enige tijd de beschikking 

INTERVIEW MET ZTV
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over kunstgras. Hoe is de staat van dit 
kunstgras? Als het vervangen moet 
worden, zijn jullie hiertoe in staat, 
financieel gezien?
Het huidige kunstgras ligt nu een jaar 
of 10 en is netjes afbetaald, de staat is 
goed dankzij onze eigen baanmanager. 
Voor 2018 staat een nieuwe toplaag in de 
planning. 

Staan er andere grote investeringen in de 
planning? Voldoet jullie accommodatie 
nog? Zijn er op dit vlak wensen of 
plannen?
Voor 2 jaar geleden hebben we nog alle 
hekwerk aangepast. Een wens is wel om 
het liefst van hout een vaste overkapping, 
aansluitend bij het gebouw te maken. Dit 
is nu van zeil en met flinke wind waait het 
nog wel eens op.
Binnenkort houden jullie het Pink Ribbon 
tennistoernooi.  Waarom doen jullie dat, 
en wat verwachten jullie hiervan?
Vorig jaar zijn we voor het eerst via de 
mail benaderd door dit goede doel. We 
hebben toen ook in oktober een toernooi 

georganiseerd, dat helaas door slecht 
weer afgelast moest worden. Dit jaar 
hopen we er een succes van te kunnen 
maken op vrijdagavond 3 oktober 20.00 
uur. Opgeven voor leden en niet-leden 
kan nog steeds in de kantine of bij het 
bestuur. De deelnemers hoeven niet in 
het roze, maar dit mag natuurlijk wel!

Naast dit toernooi organiseren we vaker 
activiteiten, vaak op vrijdagavond. 
Voorbeelden hiervan zijn soeptennis, 
spaghettitennis, speculaastennis en 
binnenkort is het weer tijd voor de jaarlijks 
terugkerende bbqtennis! Gezelligheid 
staat hierbij steeds voorop en we hopen 
natuurlijk ook op kruisbestuiving en een 
groeiend ledenbestand.

Mocht je willen aanmelden bij ZTV, op 
de hoogte willen blijven of nog meer 
informatie? Kijk ook eens op: www.ztv-
zieuwent.nl.

Bedankt voor dit interview!

Johnny en Elske



Ze is 54 jaar en getrouwd met Albert Boer. 
Moeder van zoon Adriaan van 20, die stu-
deert in Groningen en van dochter Laura 
van 17, die komend jaar in de 6e van het 
Vwo zit in Assen. Ze woont op dit moment 
zowel in Groenlo als in Assen. Als haar 
dochter haar Vwo-diploma op zak heeft 
en het ouderlijk nest voor de studie gaat 
verlaten, gaat ze met Albert samen in onze 
gemeente wonen.
Ze komt van oorsprong uit Hengelo(o) en 
studeerde rechten in Groningen. Ze werkte 
als advocaat in Assen, waar ze gevraagd 
werd om partner te worden. Ze wilde liever 
niet voor de rest van haar leven gebonden 
zijn aan de veelal commerciële kant van het 
recht en wilde meer een maatschappelijk 
belang dienen. Ze werd officier van Justitie 
in Groningen en later hoofdofficier in Leeu-
warden. Deze laatste functie bracht haar 
intensief in contact met burgemeesters en 
ze raakte geïnteresseerd in deze functie. 
Op een belangrijk moment van haar leven 
heeft ze de balans opgemaakt en de stap 
gezet om burgemeester te worden.
En sinds april van dit jaar is ze de eerste 
vrouwelijke burgemeester van Oost Gelre. 

Dit is de profielschets van Annette Brons-
voort.

Meest favoriete sport:
Roeien. Ik ben serieus met deze sport be-
zig geweest, zowel in Hengelo als Gronin-
gen. Het is een zeer intensieve sport. Niet 
alleen om in de wedstrijd te doen, maar 
het vraagt ook om enorme trainingsar-
beid.

Minst favoriete sport:
Vechtsporten. Ik vind het erg moeilijk om 
naar te kijken.

Mooiste sportherinnering:
Elfstedentocht fietsen. Ik heb hier in 2013 
aan mee gedaan, in de regen. 240 km in 
één dag. Ik vond het toen een dag van ver-
schrikkelijk afzien, maar nu achteraf ben ik 
erg trots!

Favoriete sportman/vrouw:
Roger Federer. Zeer sportief, sociaal en 
prettig mens. Zelfs nu hij minder wint, blijft 
hij een vriendelijke persoonlijkheid.

Lekkerste eten:
Aziatisch/Indonesisch.  Uitgebreid koken 
doe ik best graag, maar doe het te weinig.

Welk tv-programma moet onmiddellijk 
van de buis:
Ik kijk heel weinig tv, dus zeker niet naar 
iets waar ik me aan erger. Als ik kijk dan 
is het vaak naar Studio Sport of actualitei-
ten. De serie ‘Borgen’ heb ik ook gepro-
beerd te volgen.

Beste boek/schrijver:
Arthur Japin - ‘De zwarte met het witte hart’.

Mooiste film:
‘A fish called Wanda’. Ik vind het altijd 
knap hoe mensen zich herinneren hoe 

PROFIELSCHETS
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films heten en welke acteurs er in mee 
spelen. Ik heb wel veel beelden van mooie 
films, maar heb er niet maar zo namen bij.

Politieke kleur:
PvdA. Voor mijn wens burgemeester te 
worden moest ik lid worden van een po-
litieke partij. Ik heb (bijna) mijn hele leven 
gestemd op de PvdA, maar als burge-
meester wil ik vooral boven de partijen 
staan.

Beste Nederlandstalige lied:
Marco Borsato. Ik heb een concert van 
hem met mijn dochter bezocht. Het lied 
‘rood’ vind ik mooi. En dit is niet politiek 
gemotiveerd.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit 
kreeg:
Een tegeltje met de spreuk ‘Eigen haard is 
goud waard’. Als kind gekregen en ik was 
daar veel te jong voor.

Grootste miskoop:
Nieuwe gordijnen. Ze vielen bij het ophan-
gen meteen al veel te somber uit.

Omscholen tot:
Melkveehouder. Dit heeft me mijn hele le-
ven al een mooi beroep geleken.

Tent opzetten in:
Als het dan moet dan in Engeland. We 
hebben het al een keer in Engeland met 
een tentje gestaan, maar dit was één keer 
en waarschijnlijk nooit weer. We zijn meer 
van het comfortabele vakantie beleven.

Ben je wel eens aangehouden door de 
politie:
Dit kon ik me als (hoofd)officier en kan ik 
me als burgemeester simpelweg niet per-
mitteren. Dit heb ik mijn kinderen ook altijd 
voorgehouden. Als je mensen in de recht-

bank op de wet wijst, moet je zelf en ook 
je gezin haast onberispelijk zijn.

Hekel aan mensen die:
Ja zeggen en nee doen.

Uit bed halen voor:
Beschuit met aardbeien.

Waar droom je over:
Als burgemeester droom ik over een goe-
de toekomst voor Oost-Gelre.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik ben niet bang aangelegd. Natuurlijk ben 
ik wel eens bezorgd, maar nooit bang.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Ik ben me er bewust van dat vrouwen zich 
altijd 5 jaar jonger inschatten dan ze zijn.

Welke zin of welk woord gebruik je te 
veel:
Het woord ‘Innovatie’.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
De oudste inwoner van Oost Gelre.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Strandzesdaagse wandelen van hoek van 
Holland naar den Helder.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Uitnodigend, diplomatiek, verbindend, ac-
tiegericht, aandachtig.

Annette bedankt voor de spontane reactie 
op ons verzoek en namens de Piot hopen 
we dat je een fijne periode kent als onze 
burgemeester en misschien komen we 
nog eens langs met pen en papier.

Mark Lankveld
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Ze rijden met grote tractoren en 
machines, hebben soms bijna hele 
wegbreedte nodig, ze maken een hoop 
kabaal, verzetten een hoop werk, ze zijn 
druk en het zijn harde werkers.... maar 
één onbekend talent kwam op zaterdag 
5 juli naar boven: de mannen van de 
WOPA  zijn de beste in het creëren van 
een geweldige speelplek!!
 
De MODDERDAG in Zieuwent is een 
nieuwe activiteit van Stichting Fratsen.
Ruim 100 kinderen gingen helemaal 
los op het terrein van de WOPA. Daar 
waren de hoofdingrediënten  zand en 
water meer dan voldoende aanwezig. 
De kinderen konden volledig hun eigen 
gang gaan en aan fantasie ontbrak 

het hen zeker niet. Met wat kleine 
toevoegingen zoals pvc buizen, lege 
eieremmertjes en de betonmolen van 
Wopereis Bouw voor spoedbestellingen 
van ambachtelijk gedraaide modder, was 
het feest compleet. Daar waar de één 
heel voorzichtig in een hoekje begon 
te scheppen dook een ander meteen in 
volle vaart het modderbad in. De toon 
was gezet en al gauw zat het bad lekker 
vol met modder en kinderen.

Iedere leeftijd was op zijn eigen wijze aan 
het stoeien met de elementen. Als kers 
op de taart stonden Sjaak en Clemens 
klaar met hun minikraan, om de kinderen 
te laten ervaren hoe het is om een 

Zand en water:  
ingrediënten voor PLEZIER
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kraanmachinist te zijn. Wat een geduld hadden die 
mannen met al die “mini-machinisten”! Twinkelende 
ogen, gespannen gezichten en het trotse gevoel 
“dat ze het ook best konden”, was van de gezichten 
af te lezen. Tijd voor ranja en iets lekkers was er 
eigenlijk niet, de smeerkezen en knoeipotten waren 
druk, heeeeel DRUK. 

Menig ouder stapte na een kopje koffie op de fiets 
om schone kleren en handdoeken te halen. Veel te 
vroeg klonk om vier uur het eindsignaal en konden 
Wietse, Liz en Luna met de hoofdprijs naar huis. Zij 
waren de smerigste kinderen van deze dag en kregen 
o.a. een tube wasmiddel, borstels en zeep  cadeau.  
De Modderdag was voorbijgevlogen, maar eigenlijk 
waren de kinderen nog lang niet uitgespeeld. De 
eerste editie van MODDERDAG was zeer geslaagd. 

Stichting Fratsen.
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Het is weer zover! Opnieuw wordt er in Zieuwent een 

 

GROOTSE 

ROMMELMARKT 
 

georganiseerd door, en ten bate van  de vereniging 
 

T.O.H.P.          (volleybal) 
 

De rommelmarkt zal gehouden worden op 

 

       Zaterdag 27 sept     10.00  - 17.00 u 

       Zondag   28 sept 10.00 – 16.00 u  
 

 
 

bij 
 

Herberg ’t Witte Paard 
 

te 
 

Zieuwent 
 

Ontruim Uw garages, plunder Uw zolders, doorzoek Uw huizen naar spullen die U kwijt 

wilt. We kunnen (bijna) alles gebruiken! Boeken, platen, CD’s, speelgoed, potten, 

pannen, klein meubilair, tuingerei, (bijna) alles is welkom. 

 

Dus gooi niets weg, maar bel: 
Ingrid Hulshof    352240 
Lidwien Papen   351970 
 

Let op: Grote wandmeubels, computers, 

beeldschermen, tv’s, radio’s, video’s, witgoed, 
sanitair en driezits banken worden vanwege 
gebleken onverkoopbaarheid NIET meer 
meegenomen!!! 
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Za. 13 sep. ………. “’t Hoenderboom” : Jeugdmiddag.

Zo. 14 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – PAX 1 (speelronde 2).

Vr. 19 sep. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard. 

Zo. 21 sep. 13.00 uur Stg. Fratsen : Vertelfestival

Zo. 21 sep. 14.00 uur Vorden 1 – RKZVC 1 (speelronde 3).

Za. 27 sep. 10.00 uur TOHP : Rommelmarkt.

Zo. 28 sep. 10.00 uur TOHP : Rommelmarkt.

Zo. 28 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – Gendringen 1 (speelronde 4).

Ma. 29 sep. 20.00 uur “Zegendiek” en “Ruurloseweg”

   Kruisjassen in het Parochiehuis.

Wo. 1 okt. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Za. 4 okt. 13.30 uur “Zegendiek” : Kindermiddag.

Zo. 5 okt. 14.00 uur VVO 1 – RKZVC 1 (speelronde 5).

Ma. 6 okt. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 12 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – FC Eibergen 1 (speelronde 6).

Ma. 13 okt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Vr. 17 okt. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Do. 23 okt. ………. “’t Hoenderboom” : Dropping.

24 en 25 oktober Stg. Fratsen : Houtdorp

Ma. 27 okt. 20.00 uur “Zegendiek” en “Ruurloseweg”

   Kruisjassen in het Parochiehuis.

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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De co lumn
TERUGBLIK NAAR HET EINDE
Later we maar meteen met de deur in huis 
vallen. Wij stoppen. Wij gaan niet langer co-
lumns schrijven voor de Piot. Na 3 jaar is het 
voor ons mooi geweest.  

Wat hebben we eigenlijk gedaan? Hierbij 
een kort overzicht vanaf april van 2011.
• Zo greun as grös
• Nieuwsgierig
• Wat is vakantie?
• Vrijwillig vrijwilliger!
• De top 10 voor 2012
•  De feestcommissie…. Een Zieuwents 

Belang?
• Degraderen doe je als team!
• Plassen, pissen of zeiken
• Gala zonder Fratsen
• Hellig
• Harmonie airways paaspop!
• Lang zal Zieuwent leven!
• Een terrasje pikken!
• Pieten intocht
• Bliksem
• De veilige jager
• ’t Zuwntse Karmis (Zieuwentse kermis)

Wij hebben voor u, iedere column met ple-
zier geschreven. Ons slotverhaal is dan ook 
deze samenvatting van alle columns.
 
Toch om je Rooms Katholieke Greune Vin-
gers bij af te likken. Een belronde, om er 
maar achter te komen voor wie de klokken 
worden geluid. De één met een sleurhut 
en de ander vertrekt met schoonmoeder 
in de dakkoffer boven op de auto. Daarom 
spreken we onze waardering uit voor de 
bestuurders, trainers, leiders, verzorgers, or-
ganisatoren en overige vrijwilligers van alle 

verenigingen en organisaties die ons dorp 
rijk is. Wij verheugen ons om met u in con-
tact te komen. Zorg ervoor dat je voor elke 
wedstrijd fit bent en dat je niet met de zon-
dagochtendglorie je bed inschiet met de kop 
vol drank. Dit hebbe weij altied zo edoane en 
dat gebeurt noe zo weer. Daarom gaan wij 
nu even zeiken over de mannelijke zeikers 
in het algemeen. Een andere traditie bij ons 
in het dorp is de “Grolsch Halve Liter”. Dus 
vrouwen, neem het niet te serieus,……… er 
zijn ergere dingen in de wereld,…… er zijn 
ergere dingen in Zieuwent,…….. het is nog 
nooit zo donker geweest of het wordt wel 
weer licht!! Lang zal Zieuwent leven, met 
onze prachtige nieuwe centrum.

De nieuw bezande en ingewassen klin-
kertjes, accepteerden gretig de vettigheid 
van de kermis. De haag om het terras van 
het Parochiehuis is zo hoog, dat je alleen 
de chauffeurs van Krabbenborg als voor-
bijgangers kan bestempelen. Parochiehuis 
Piet Laurens, heeft er geen tijd voor gehad, 
de haag in te korten. Menig kind kan er niet 
overheen kijken, om toch maar een glimp 
van de TV op te vangen. Wil je dat je kinderen 
bijbrengen? Wij hebben in ieder geval ge-
beurtenissen en herinneringen opgehaald. 
Dit was “ons terugblik naar het einde”.

De boezemvrienden    


