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LET’S PLAY DARTS
Ik ben een echte zapper. Ik heb een hekel
aan reclames, dus tussen verschillende
programma’s door zap ik er lustig op los.
Zo rond de kerst valt voor mij dan altijd
RTL7 uit. Nou ja, uitvallen… er staan dan
altijd van die te zware, getatoeëerde, langharige, grote mannen met hele kleine pijltjes op een bord te gooien met hele kleine
vakjes. Op de achtergrond zie ik de Engelse variant van de Bayerische Bierfesten. En dat gaat de hele dag, wat zeg ik,
dagenlang zo door.
Je voelt ‘m al, ik ben niet zo’n fan van darts
op tv. Ik kan me voorstellen dat het een
leuk tijdverdrijf is en dat het net als kaarten veel in een café plaatsvindt is ook gemakkelijk uit te leggen, maar waarom we
een zender een week laten gijzelen door
deze bijzonder afgetrainde lijven, geen
idee. Voor mij is darts op tv net zo iets als
bingo. Uit het lichamelijke aspect van de
‘atleet’ is niet af te lezen of het goed of
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LET’S PLAY DARTS
verkeerd uit gaat pakken. Allen het inzoomen op een blokje van 2 vierkante centimeter gaat dit zeggen. Gaat het pijltje er
in of niet. ‘Wààààààààààààànhundrudenéééééétie’. Geef mijn portie maar aan
‘little fire’.
Het is wel goed om enige nuance aan te
brengen. Ik moet namelijk wel erkennen
dat ik een type ben van voor of tegen.
Iedereen was voor mijn gevoel op de basisschool voor Ajax, ik ben Feyenoorder.
Rookte bijna iedereen drum, ik rookte
samson, “veel lekkerder” zei ik. Ik ben nog
steeds meer Stones dan Beatlesfan. Ik
heb ook altijd meer met Volleybal gehad
dan met handbal (heen- en weergehobbel,
vond ik).
Ook al heb ik nog niet veel voordelen ontdekt aan het ouder worden, één gezonde
ontwikkeling van mezelf is wel dat ik iets
meer ben gaan nuanceren. Ik heb de zones vlak bij me wat meer met een kritisch
oog bekeken en al datgene wat verder van
me vandaan leek te liggen ook een kans
gegeven. Zo ben ik gestopt met roken,
kan ik juichen als Ajax in Europa scoort en
zet ik de radio niet uit als ik ‘Back in the
USSR’ hoor.

Zo was ik laatst een hele middag in de
sporthal, waar mijn dochter kampioen
werd met volleybal. Een heerlijke sportmiddag in de Zieuwentse sporthal. Voor
iemand met een volleybalhart is het dan
een heel mooi gezicht dat de hele sporthal gevuld is met volleyballende kinderen
en volwassenen en ook de tribunes goed
zijn gevuld. Tohp zit in een positieve flow.
Na afloop van alle wedstrijden zag ik mijn
nichtje langslopen. Zij is zo’n ‘ander type’,
ze zit bij handbal (het arme kind, zou mijn
oude ik denken). Maar het is een geweldige meid en voor mij dus een uitgesproken
kans om eens te zien wat zij presteert in
haar sport. Ook ontwaar ik wat leerlingen
van me die ik eens anders zie dan hangend in de schoolbanken. Deze meiden
bliezen me bijna van de tribune. Wat een
fanatisme, wat een gedrevenheid, wat een
techniek. Prachtig. En wat zijn ze hard.
Ze delen uit en incasseren er op los. En
stoïcijns dat ze zijn bij dit harde spel. Een
moeder van één van de speelsters kon het
simpel uitleggen; “Dát is handbal’.
Ben ik nu dan ook genuanceerder geworden over het pijltjes werpen, de bingo op
tv voor jongeren? Geen idee. Ik heb de
week rond kerst met die bestikkerde, brede, behaarde armen op RTL7 toch weer
ervaren als een heel lelijk soort testbeeld.
Al moet ik wel zeggen dat ik tijdens het
zappen een kwartier uit een film kwijt werd
en juist in dat moment werd van Gerwen
uitgeschakeld. Toeval????
Mark
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NIEUWJAARSRUN ZIEUWENT

Al sinds jaar en dag organiseert RKZVC
de eerste zondag van het nieuwe jaar de
‘snertloop’. Ontstaan uit de behoefte om
toch wat te doen, terwijl de velden meest
door de slechte weersomstandigheden
onbespeelbaar waren, ontstond lang
geleden het idee om met alle leden te
gaan hardlopen. Een traditie ontstond
op deze manier en tijdens hoogtijdagen
liepen vele leden mee, ook al omdat het
voor de meeste elftallen als een verplichte
eerste training werd gezien. De laatste
jaren echter, met als dieptepunt het vorig
jaar, toen slechts een kleine 20 lopers aan
de start verschenen, was de animo om

mee te doen steeds minder. Reden voor
de organisatie, de activiteiten commissie
van RKZVC, om zich te beraden over de
toekomst van de loop. Er waren twee
opties: Stoppen en iets anders bedenken
of de vlucht naar voren. Omdat het
hardlopen onder ‘niet voetballers’ steeds
populairder lijkt te worden, zou het
eerste vreemd zijn en daarom werd tot
het laatste besloten. De loop was altijd
al ‘open’, hetgeen wil zeggen dat ook
‘niet RKZVC leden’ mee mochten lopen,
maar dit gebeurde maar weinig. Om de
categorie ‘niet leden’ beter te bereiken
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NIEUWJAARSRUN ZIEUWENT
werd contact gezocht met de lopersgroep
van Lisa te Molder, Perfect Running. Met
de adviezen van Lisa en haar vriend
Michael, ook een fervent loper, werd een
en ander groots aangepakt. De ‘snertloop’
werd omgedoopt in ‘Nieuwjaarsrun
Zieuwent’. Er werd een poster gemaakt
en verspreid, via facebook, twitter en
niet te vergeten de Elna, werd flink
reclame gemaakt. De tocht werd op de
internet hardloopkalender geplaatst en
er werd een sponsor, te weten Seesing
Personeel, gevonden zodat het Mylaps
tijdsregistratiesysteem
kon
worden
gehuurd. Elke deelnemer loopt hierbij met
een startnummer met ingebouwde chip,
zodat de gelopen tijd automatisch wordt
geregistreerd. Dit alles met als doel om
een professionele run te organiseren die
misschien uit kan groeien in de komende
jaren.
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Bovenstaande was voor Piot reden om
een sfeerverslag van de run te maken, met
de ervaringen van Stefan als deelnemer
en Johnny als lid van de organisatie. Hun
bevindingen leest u hieronder.
Om half twaalf word ik geacht aanwezig te
zijn. Runleader Norman heeft mij gevraagd
om op dat tijdstip de verkeersregelaars
te instrueren. “Jij hebt het mooiste
baantje, in principe hoef jij niets te doen”
zei hij, tijdens de voorbespreking een
week eerder. Ik twijfel hieraan en stap
daarom om half elf maar vast op de
fiets richting Zieuwent. Als ik het RKZVC
terrein opdraai, zie ik dat men geen half
werk heeft geleverd. Fietsenstalling
geregeld, parcours met lint afgezet en
een gigantisch grote boog van Seesing
Personeel op het hoofdveld die start en
finish markeert. Het is pas elf uur, maar

al lekker druk! De lopers community lijkt
Zieuwent te hebben gevonden. Klokslag
tien voor half twaalf roept Norman mij
naar binnen voor de instructie. Hij heeft
alles netjes voorbereid, zodat het voor
mij inderdaad een fluitje van een cent
is om iedereen zijn of haar plek aan te
wijzen op het parcours. Kwart voor twaalf
gaan de regelaars op pad. Ruim voor de
om twaalf uur geplande start.

kop koffie. Om me heen kijkend schrik
ik een beetje van de in sponsorkleding
gehulde mededeelnemers en besef
me dat ik, samen met Tone, de enigste
RKZVC’er ben. Nadat Tone en ik tot de
conclusie gekomen waren dat 5 kilometer
een “onmundig ende” was en dat 10
kilometer een “alderbastend ende” was
besluiten we ons in te schrijven in het
jeugdhonk. Als een soort Joegoslavië

Ik rammel aan het
poortje, op slot!
Laurens
“sjoes”
Donderwinkel
laat
mij op die manier
weten
dat
de
velden officieel nog
gesloten zijn. Via
de Harreveldseweg,
al een hoop extra
meters, kom ik op
Sportpark de Greune
Weide. In de kantine
neem ik plaats naast
Tone Lammas en
krijg van Carina een
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NIEUWJAARSRUN ZIEUWENT
tribunaal zitten de heren en dames van
het inschrijven te wachten op klanten.
Ik krijg nummer 14 mee. Dat komt mooi
uit dacht ik, Cruijff was immers ook geen
hardloper, maar een technisch zeer goede
voetballer. Iets waar ik mijzelf prima in
kan vinden. Terwijl ik naar buiten loop om
te gaan omkleden komen er langzaam
meer
RKZVC’ers
binnendruppelen
waardoor het gelukkig toch een mooi
gemêleerd gezelschap wordt. Richard
Hendriksen attendeert ons op de start die
over 5 minuten zal plaatsvinden. Dit jaar
heb ik besloten mezelf niet over de kop
te lopen. Na die tijd wil ik nog wel graag
rustig een pilsje kunnen drinken en niet
zoals voorgaande jaren zo “kapot” zijn
dat ik na één alcoholische versnapering
af moet haken om de rest van de zondag
“bankzaken” te doen.
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Ik heb inderdaad niets meer te doen.
Norman had gelijk. Daarom besluit ik maar
om een beetje de gastheer uit te hangen.
Er staat een rij dames in loperskleding
voor het enige damestoilet in de kantine.
‘Dames, in de kleedaccommodatie en in
de kelder zijn ook toiletten!’ Een aantal
verdwijnt met een opgelucht gezicht. Er
blijkt wat publiek op het parcours een
plekje te hebben gezocht. Een slecht
idee, als er dadelijk een groep van 128
lopers overheen start. Gelukkig kan ik ze
overtuigen om achter de afrastering te
gaan staan. De start is aanstaande.
“ 3..2…1 succes!” klinkt het door de
speakers. Richard Hendriksen geeft
ons de zegen en we vertrekken. Aan de
start is het dringen geblazen, met zo’n

130 deelnemers is het de eerste paar
meter aardig “schraggelen” om vooruit
te komen. Ik zoek een beetje om me
heen naar iemand die ongeveer mijn
tempo loopt en met wie ik een gezellig
praatje kan houden. Deze heb ik al gauw
gevonden in de vorm van Wout Toebes en
Stijn Rouwhorst. We verbazen ons over
het tempo waarmee de koploper afstand
neemt van ons. Uitspraken als “kearl,
dat hol ik met de fietse nog ga neet bej”
en “alderbastend, word den achternoa
ezetten” passeren de revue.
Dat was een mooi gezicht! 40 dames en 88
heren zijn tegelijk gestart. Groot en klein,
de D-pupillen lopen ook mee, rennen het
complex af en gaan rechtsom richting de
Steege, om daar het Hazenpad te kiezen,
waarna men linksaf de Kevelderstraat op
loopt. Ik verwacht dat het wel een klein
half uur duurt voordat de eerste terug
zal zijn, en besluit de tijd te benutten om
de prijzen voor te bereiden. Want bij een
professionele tocht hoort ook prijzengeld.
We hebben 4 categorieën, Dames 5 km,
Dames 10 km, Heren 5 km en Heren 10
km. En elke categorie een 1e, 2e en 3e
prijs. Totaal dus 12 enveloppen nodig.
Carina blijkt deze te hebben, maar voor de
inhoud, te weten 30,-, 20,- en 10,- heb ik
nogal wat briefjes van 10 en 20 nodig en
die blijkt Carina niet in kas te hebben. Snel
maar even naar de automaat om te pinnen.
We steken onder begeleiding de
Zieuwentseweg over. Het valt mij op dat
alle overgangen goed zijn bemand zodat
de lopers veilig over kunnen steken.
Complimenten voor de organisatie!
Langzaamaan voeren we het tempo iets
op en halen een aantal, waarschijnlijk iets
te hard gestarte, medelopers in, als we de
Roldersweg op rennen. Stijn Rouwhorst,
die normaal aardig van zijn woorden kan,

wordt akelig stil. “Hou je mond eens dicht
en ga eens lopen” beveelt hij hijgend.
Lachend kijken we achter ons en zien
het signaalrode bezwete hoofd van Stijn
waaraan af te zien is dat hij dit tempo
waarschijnlijk niet vol gaat houden.
De eerste loper komt na achttien
minuten en negenendertig seconden
binnen! Voor zover ik weet is dat een
absoluut record. RKZVC leden deden er
altijd rond de vijfentwintig minuten over,
graaf ik op uit mijn geheugen. Het is Tim
te Brake uit Aalten. De startnummers
blijken ook voor speaker Richard van
onschatbare waarde. Iedereen wordt
met naam en toenaam toegesproken en
aangemoedigd. De tien kilometer lopers
zijn te herkennen aan hun nummer boven
de 100 en worden door Dennis van de vijf
kilometer lopers gescheiden en terug het
parcours opgestuurd. Na twintig minuten
en elf seconden komt de winnares van
de dames 5 km binnen: Katja Demkes
uit Lievelde. De deelnemers zijn er
verschillend aan toe. Waar de geoefende
lopers soepel over de finish komen en
routineus een drankje van de organisatie
aannemen, zie ik een aantal RKZVC-ers
ter aarde storten alsof hun laatste uur
geslagen heeft.
Als we het pad uitlopen en de
Rouwhorsterdijk op gaan moet Stijn
inderdaad lossen. Zelf begin ik het, met
de wind pal voor ons, ook een beetje
zwaar te krijgen en probeer Wout ervan
te overtuigen dat het ook wel iets
langzamer mag. Wout stemt in en neemt
een pasje terug en samen hobbelen
we richting Zieuwent. Ter hoogte van
Beerten Transport besluiten we dat het
tempo wel weer omhoog mag. Met ferme
passen rennen mijn loopcompagnon
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Wout Toebes en ik Zieuwent binnen. We
gooien er nog een versnelling in om zo de
jongste van de “Toebes brothers” Freek
in te halen, die zo’n 100 meter voor ons
loopt. Wout vindt het wel goed maar ik
besluit aan te zetten. Net voor de finish
laat ik Freek achter me en kom binnen in
22 minuten en 43 seconden.
De meeste 5 km lopers zijn inmiddels
binnen. Ook mede redactielid Mark heeft
de 5 km er op zitten als de eerste 10
km loper in zicht komt. Het is Thomas
Konings van lopers vereniging Archeus,
zien we op de startlijst. Geen idee waar
hij vandaan komt. Voor hem stopt de klok
op 37:44. Een prachtige tijd, lijkt mij. Toen
ik nog mee deed, liep ik die tijd ook wel
eens. Maar dan over 5 km. En hij heeft er
al 10 km op zitten! Ongelofelijk. De eerste
dame op de 10 km blijkt onze eigen Lisa
te Molder te zijn. Zij loopt een tijd van
41:26. Gelukkig. Zo wordt de Zieuwentse
eer toch nog mooi hoog gehouden.
Na 1 uur en 7 minuten komt ook rode
lantaarndrager, of liever bezemloper Dolf
binnen en is de run afgelopen. Volgens
afspraak liep Dolf achter de lopers
aan, zodat de verkeersregelaars weten
wanneer de laatste geweest is. Hierdoor
liep Dolf over de eerste ronde 43:32.
De tweede ronde kon hij gas geven,
getuige zijn eindtijd: 1 uur 06:59. Oftewel
de laatste 5 km in 23:27. Toch ook een
knappe prestatie! Mooi. De run is goed
verlopen. Geen ongelukken, tevreden
gezichten, opgestoken duimen. Na de
prijsuitreiking wordt de boel alweer door
de organisatie opgeruimd. Ik ga naar
binnen voor het vervolg van de dag. De
nieuwjaarsreceptie van RKZVC. Even de
speech, die ik zo meteen ga voordragen,
nog een keer doorlezen.
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Na het douchen neem ik plaats in
de kantine, uiteraard naast mijn
loopcompagnon Wout. Tevreden over
onze prestatie laten we de glazen
klinken. Allereerst maakt Henry Weikamp
de altijd spectaculaire deelnemers van
het Seesing Personeel Tournament
bekend. Wederom een enorme prestatie
om in zo een “klein’’ dorp, zulke grote
tegenstanders te mogen verwelkomen.
Daarna is het altijd uitkijken naar de
speech van onze voorzitter, Johnny
Cuppers, die elk jaar de lachspieren
van de aanwezigen weer goed weet te
bereiken. Na een gezellig samenzijn is
het tijd om richting huis te gaan.
Ik vind dat de organisatie met trots
mag terugkijken op deze geslaagde
vernieuwde opzet van de “snertloop” !
Stefan en Johnny

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

RKZVC C2 KAMPIOEN NAJAAR 2014
Op 13 december werd RKZVC C2 kampioen na een spannend slot van de competitie. Op 15 november was er thuis met 3-2
verloren tegen concurrent Eibergen C4.
Omdat Eibergen C4 verder alles gewonnen had en eerder uitgespeeld was, moest
RKZVC C2 de laatste beide wedstrijden
winnen. Op 6 december thuis ging het niet
gemakkelijk maar werd het uiteindelijk toch
nog een 4-1 overwinning op DEO C2. Op 13
december moest het dan gebeuren. Alleen
bij winst uit tegen Winterswijk C5, de nummer 5 in de stand, zou het kampioenschap
behaald worden op basis van doelsaldo.

Of het de spanning was of dat het gewoon
wat minder liep, zal nooit duidelijk worden
maar de doelpunten bleven uit zodat de
rust met 0-0 aanbrak. Na rust hetzelfde verhaal: er wilde maar geen doelpunt vallen.
Maar ze bleven er in geloven en werden er
voor beloond. In de allerlaatste minuut viel
de bevrijdende treffer zodat de 1-0 winst
het kampioenschap opleverde. Spelers en
begeleiding, van harte gefeliciteerd met het
kampioenschap.
Jeugdbestuur RKZVC
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 10-01-2015 : Favorita 4 – TOHP 1 : 2 – 0
1e set 1-3 : 2e set 0-4
WEDSTRIJDVERLOOP:	Het 1e toernooi dit jaar, begon prima. Deze 1e wedstrijd
waren alle opslagen goed!
MOOISTE MOMENT:	Jikke Terhaerdt keek goed waar de tegenstander stond,
ze gooide de 2e bal helemaal achterin het veld, terwijl de
tegenstander allemaal bij het net stond. Marlou Luesink
heeft mooie opslagen waar de tegenstander geen raad
mee weet.
Man v.d. WEDSTRIJD:
Jikke Terhaerdt.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-01-2015 : THOP 1 – Bovo 3 : 2 – 0
1e set 3-1 : 2e set 3-0
WEDSTRIJDVERLOOP:	De opslag blijft goed. Af en toe wordt er hoog getoetst,
de ballen raken bijna het plafond in Dinxperlo.
MOOISTE MOMENT:	Kyra Polman is goed bezig, ze gooit de ballen net over de
rand van het net het andere veld in, heel sneaky. Dit levert
ons de setpunten op. Luna heeft mooie toetsballen.
Man v.d. WEDSTRIJD:
Kyra Polman.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-01-2015 : KSV 3 – TOHP 1 : 0 – 2
1e set 1-3 : 2e set 0-4
WEDSTRIJDVERLOOP:	Mooie, maar pittige wedstrijd, snel spel aan beide kanten.
Het ging lang gelijk op maar helaas kwamen we achter.
Mede dankzij de goede support van Susan en Thieme
kwam hier verandering in en wisten we het spel te winnen.
MOOISTE MOMENT:	Luna Raben stond geregeld alleen in het veld, en wist
door de bal goed te spelen het team er weer in te krijgen.
Top! Opslag van de dames blijft goed.
Man v.d. WEDSTRIJD:
Luna Raben.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 10-01-2015 : TOHP 1 – Bovo 1 : 1 – 1
1e set 3-0 : 2e set 0-4
WEDSTRIJDVERLOOP:	Deze wedstrijd moet het gebeuren, we willen winnen, de
wedstrijden tegen Bovo 1 verliezen we vaak. Het is heel
spannend. De 1e set gaat alles goed, de opslag, iedereen
doet super mee. Het gaat over en weer, maar we winnen.
	De 2e set begint moeilijk, binnen 1 minuut staan we al
achter. Er wordt gegooid, getoetst maar het mag niet baten, we verliezen.
MOOISTE MOMENT:	Dat we toch een set winnen. En we hebben een gedeelde
1e plaats, maar Bovo heeft helaas net een paar puntjes
meer dus worden we 2e.
Man v.d. WEDSTRIJD:	Marlou Luesink. Hield het hoofd koel tijdens deze spannende wedstrijd.

NIEUWE KOERS

ZIEUWENT

NOIR Zieuwent is een enthousiaste groep
van 24 leden die 1 gezamenlijke passie
heeft en dat is zingen. Tot op heden waren we een kerkkoor met een grote focus
op de kerk. Wekelijks een repetitie avond
en in de weekenden of voor gelegenheden
verzorgden we diverse (weekend)vieringen
voor de kerk.

We passen het repertoire aan en maken
tijd vrij om andere activiteiten op te pakken
buiten de kerk. Te denken valt aan allerlei
optredens op diverse locaties, deelname
aan korendagen, concerten al of niet in
samenwerking met andere muzikanten of
bands. Een hele mooie nieuwe uitdaging
waar we zin in hebben.

Met het vertrek van Dennis Vallenduuk
en de komst van onze nieuwe begeleider
Mark van der Mierden en nog een aantal
andere redenen, is besloten om met ingang van het nieuwe jaar 2015 onze koers
te verleggen en als zelfstandige onafhankelijke zangvereniging verder te gaan. Dit
betekent dat we niet meer meedraaien in
de reguliere vieringen in de kerk, maar alleen op uitnodiging.

Op verzoek van parochianen willen we
uiteraard graag voor bijzondere gelegenheidsdiensten de zang blijven verzorgen. 1
telefoontje naar Elise Roelofsen 06-12 96
75 27 is dan voldoende.
Wie weet tot snel!
Met muzikale groet
NOIR ZIEUWENT
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PROFIELSCHETS
Nog altijd druk bezig met haar hobby’s
(tuinieren, wandelen, bakken en koken,
haak- en prutswerk, gym, kaarten, enz.), op
de achtergrond voor het schildersbedrijf
actief. Is nog, of in het verleden, betrokken geweest bij de vrouwenvereniging, de
parochieraad, buurtvereniging het Hoenderboom, gehandbald bij Davide (later
Pacelli), biedt hulp bij de oudheidkundige
vereniging en wast nu nog altijd de reserveshirts van RKZVC.
Agnes Waenink-Gebbinck, weduwe van
Joop, moeder van Eddy en 75 jaar, nog
altijd wonende aan de Werenfriedstraat te
Zieuwent. Een vrouw met pit, die nog van
alles te doen heeft en te vertellen heeft. Ze
komt uren te kort.

1. Meest favoriete sport:
Zelf wandelen en kaarten, maar om te kijken voetbal. (zegt ze met een stralend gezicht).
2. Minst favoriete sport:
Boksen. Hup, weg van de televisie. (ineens
is de mimiek veranderd)
3. Mooiste sportherinnering:
Dat ik heb gehandbald in het Gelders team,
waar ik drie jaar heb gekeept.
4. Favoriete sportman/vrouw:
Die heb ik echt niet. Ieder die sport doet
dat op zijn manier uniek. Bi’j de groten is
altied geld gemoeid, doar hol ik neet zo
van. Niet iedereen kan een Epke Zonderland of Ireen Wüst zijn.
5. Lekkerste eten:
Mij lust alles, alleen geen bruine bonen. Je
kunt bijna alles lekker klaar maken.
6. Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
Alle soap-series. Een aan elkaar gekliederd
verhaal dat steeds vervolgd wordt. Niks op
waarheid berust, Ik vind er niks in terug.
7. Beste boek/schrijver:
Ik lees weinig en ook geen dikke boeken. Ik
kijk wel in roddelblaadjes en de krant, die
lees ik heel uitgebreid, ’s morgens vroeg
meteen al. (dit ritueel wordt uitgebreid verteld, maar is niks voor de piot, zegt ze).
8. Mooiste film:
Ik ben al in geen 25 jaar meer een film wezen kijken. Ik ga wel naar het theater, daar
heb ik een abonnement van. Op t.v. kijk ik
ook geen films, ik kan niet zo lang stilzitten.
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9. Politieke kleur:
Rechts.
10. Beste Nederlandstalig lied:
Het moet een lied zijn dat inhoud heeft.
De liedjes van Wim Sonneveld heb ik altijd mooi gevonden, maar ook liedjes van
Tonny Neef en Mary Servaes en Marco
Borsato.
11. Meest afschuwelijke cadeau dat je
ooit kreeg:
Ik waardeer alles wat ik krijg tot ’t kleinste
toe. Een ander heeft dat voor mij gekocht,
dat waardeer ik.
12. Grootste miskoop:
Heb ik niet. Ik koop iets, want dat vind ik
dan mooi. Wel een keer schoenen gekocht
die vooraan te spits waren. Niet dat de hakken te hoog zijn hoor, daar loop ik zo mee
weg.
13. Omscholen tot:
Sociaal werkster.
14. Tent opzetten in:
Nee, nu niet meer, maar als jongere wel, in
de verkeringstijd, toen alles nog leuk was.
Nu reis je anders. Mijn mooiste reis was in
2010, een maand naar Canada.
15. Ben je wel eens aangehouden door
de politie:
Ja, ja, nou. Blazen, maar dat was goed.
Verder heb ik bekeuringen gekregen voor
door rood licht rijden en flitspalen. Van al
dat geld had ik heel wat boterhammen
kunnen kopen.

16. Hekel aan mensen die:
…teren op een ander en die zelf niks doen
en wel een grote mond hebben. Mensen
die een ander afkraken.
17. Uit bed te halen voor:
Nergens voor. Ik lig er laat in en dan moet
je me laten liggen. Alleen als er iets is met
mijn familie.
18. Waar droom je over:
Niet vaak. En als ik droom is ’t niet prettig.
19. Wanneer was je voor het laatst
bang:
Bun ik neet.
20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Valt nog mee, met mijn 75 jaar.
21. Welke zin of welk woord gebruik je
te veel:
“Kom op..”
22. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Joop (voor de 2e keer). En mijn moeder ook
wel.
23. Wat zou je geen 2e keer doen:
En voor het eerst is Agnes stil….. “Zou het
echt niet weten…..”
24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
sociaal – behulpzaam – spontaan – gezelligheidsmens – humor.
Agnes, dank je wel voor alle levensverhalen die hier niet opgeschreven zijn, maar
wel gedeeld werden.
Tanja Huinink
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De co lu m n
HARTENBOER
Voor die enkeling die het nog niet mee
had gekregen: Boer zoekt vrouw is weer
begonnen. Onder aanvoering van Yvon
Jaspers (alles wat die meid aanraakt verandert in goud) gaan vijf plattelanders, in
alweer het 8e seizoen van deze agrarische
datingshow, op zoek naar de liefde van
hun leven. En de kijkcijfers gaan door het
dak!
Fijn dat het weer begonnen is, lachen met
boeren. Deze toptelevisie vormt niet alleen
een probaat middel tegen de sunday night
blues, maar is ook nog eens perfecte reclame voor het platte land… Nou ja, het
geeft mensen wel een goed beeld van het
boerenbestaan… Nou ja, het is in ieder geval wel beter dan ‘t Wilde Oosten.
Niet alleen het programma is met 4,2 miljoen kijkers ongekend populair. Ook met
de adoratie van de boeren zelf wordt het
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steeds gekker. Boer Tom uit het NoordHollandse Nieuwe Niedorp, de hotshot
van dit seizoen, heeft zijn woning in het
dorpje moeten verlaten en is inmiddels
zelfs ondergedoken! Het kan raar lopen. In
de Tweede Wereldoorlog zocht iedereen
nog zijn toevlucht bij de boeren, nu zijn het
de boeren zelf die moeten onderduiken.
Zoals Herman Finkers al zei: “Het hoeft
niet altijd van één kant te komen.”

Boer Tom heeft 1.808 brieven gekregen.
Twee pallets vol! Geen enkele boer kreeg
ooit meer brieven. Dat is niet alleen heel
leuk (en heel veel leeswerk) voor boer Tom,
maar ook goed nieuws voor de plaatselijke
harmonie. 1.807 overbodige liefdesbrieven, dat is al gauw goed voor twee bontmutsen en een toeter aan oud papier.
De tulpenboer is in korte tijd zo populair
geworden dat horden fans zijn erf betreden. Tom trekt dat blijkbaar heel slecht,
want hij is uit pure paniek op een geheim
adres bij zijn voormalige schoonvader ingetrokken. Ik weet niet wat ik zou doen als
ik een kleine 2.000 aanbidsters had, maar
bij mijn ex-schoonouders aankloppen is
toch wel het laatste dat dan in me op zou
komen.
Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek valt het overigens allemaal wel mee met de eenzaamheid onder
de boeren. Ongeveer 15% van de Nederlandse boeren tussen de 20 en 65 jaar is
alleenstaand. Bij de overige beroepsgroepen is dat meer dan 25%. Ze doen het dus
letterlijk en figuurlijk relatief goed.
Eigenlijk hebben de boeren dus helemaal
geen datingprogramma nodig om een
partner te vinden. Maar waarschijnlijk leveren formats als Kantoorklerk zoekt vrouw
of Brugwachter zoekt vrouw minder interessante televisie op. Grappig detail in het
onderzoek van het CBS is dat boeren met
grote bedrijven vaker een partner hebben
dan boeren met kleine bedrijven. Een flink
aantal staldeuren heeft dus nog steeds
een bepaalde aantrekkingskracht.
In Zieuwent gaat het ook goed met het
liefdesleven van de boeren. Was het vroeger in deze contreien gebruikelijk om de
partners genetisch gezien te dichtbij te

zoeken, tegenwoordig wordt de schade
goed ingehaald door het erfelijk materiaal
van heinde en verre in te vliegen. Zelfs een
Poolse bruid is al niet meer hip genoeg, de
freule zal uit Thailand komen.
Het enige wat nog een beetje onderbelicht
blijft, zijn homoseksuele boeren. In Boer
zoekt vrouw hebben we een keer boer Willem gehad, en nu boerin Bertie, maar dat
was het dan ook. Volgens een (zeer gedateerde) analyse van Alfred Kinsey zou
één op de tien mensen homoseksueel zijn.
Dan zou er toch hier en daar ook iemand
met roze bretels de koele moeten staan
bleuten. Waarschijnlijk komen andere beroepsgroepen gewoon iets makkelijker uit
de kast. Misschien is Advocaat zoekt billenmaat een leuk idee. Yvon?
Johan
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

Za.

31 jan.

20.00 uur

Uitvoering Semper Avanti : Parochiehuis.

Zo.

1 feb.

20.00 uur

Uitvoering Semper Avanti : Parochiehuis.

Zo.

1 feb.

14.00 uur

RKZVC 1 – Vorden 1 (speelronde 15).

Ma.

2 feb.

20.00 uur

Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard

Vr.

6 feb.

19.30 uur

“’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

			

		
Za. 7 feb.

Kruisjassen bij Het Witte Paard.

20.00 uur

Uitvoering Semper Avanti : Parochiehuis.

Zo.

8 feb.

20.00 uur

Uitvoering Semper Avanti : Parochiehuis.

Zo.

8 feb.

14.00 uur

Gendringen 1 – RKZVC 1 (speelronde 16).

Ma.

9 feb.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine

Wo.

11 feb.

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Za.

14 feb.

16.15 uur

TOHP – Sparta Zelhem : Sourcy Center.

Ma.

16 feb.

20.00 uur

Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Wo.

18 feb.

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

Zo.

22 feb.

14.00 uur

RKZVC 1 – VVO 1 (speelronde 17).

Zo.

1 mrt

14.00 uur

FC Eibergen 1 – RKZVC 1 (speelronde 18).

Ma.

2 mrt

20.00 uur

Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Vr.

6 mrt

19.30 uur

“’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

			

Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Za.

7 mrt

16.15 uur

TOHP – Longa ’59 : Sourcy Center.

Zo.

8 mrt

14.00 uur

AD ’69 1 – RKZVC 1 (speelronde 19).

Ma.

9 mrt

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo.

11 mrt

20.00 uur

Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

……….

Kaarten voor alle buurten.

		
Vr.
13 mrt
Ma.

16 mrt

20.00 uur

Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Zo.

22 mrt

14.00 uur

RKZVC 1 – Doetinchem 1 (speelronde 20).

Zo.

3 mei

……….

Stg. Fratsen : “Dwars deur Zuwent”.

Za.

4 juli

……….

Stg. Fratsen : Modderdag.

Zo.

6 sep.

……….

Stg. Fratsen : Vertelfestival.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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