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‘GEWOON’
Pasen hebben we al een aantal weken 
achter ons. Menig Nederlander zit al weer 
met de gedachte bij de verjaardag van 
‘Onze Willem’. Toch wil ik graag nog even 
terugblikken op PaasPop en het Paasvuur 
van afgelopen jaar.

Wat was het weer een fantastisch week-
end mensen! Op vrijdag begonnen met, 
wederom, een grandioos PaasPop Klas-
siek. Vanuit alle hoeken van Nederland, 
jong en oud kwamen er mensen die 4 uur 
lang (?) de Matthäuspassion hebben be-
leefd en voor wie een arrangement had 
kon genieten van een heerlijk Italiaans 
avondmaal in onze eigen herberg. De rest 
van het weekend stond in het teken van 
Rondje v.d. Zaak, het paasvuur en natuur-
lijk 3 dagen ‘gewoon’  PaasPop.

Dat ‘gewoon’ PaasPop, lijkt toch niet meer 
zo ‘gewoon’ . Hoewel ik nog steeds weken 
van te voren netjes mijn kaartje koop bij de 
Spar, want stel je voor dat het uitverkocht 
raakt, lijken er steeds meer mensen (lees: 
jongeren) te kiezen voor een party elders. 
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Dit jaar trok menig Zieuwentenaar met de 
partybus richting Bentelo. Ik hoor u den-
ken… Bentelo? Maar… maar.. er is hier 
toch ook genoeg te doen in het weekend? 
Waarom in Bentelo als je ook gewoon met 
de benenwagen richting een tent kan (en 
zo je bed in kan rollen)? Waarom een bus 
en entree bekostigen als je gratis en voor 
niets (oké, wel even de paasvuurbouwers 
sponsoren bij de ingang natuurlijk!) kunt 
genieten van muziek, paasvuur en vuur-
werk? Nouja, ik denk dat ik wel duidelijk 
genoeg ben. Persoonlijk vind ik het erg 
jammer dat juist deze doelgroep Zieuwent 
uitgaat als er zoiets moois, bijzonders en 
gezelligs wordt georganiseerd. Is Paas-
Pop dan tegenwoordig te ‘gewoon’ ? Wat 
mij betreft weer een dikke duim naar de or-
ganisatie en alle vrijwilligers van PaasPop, 

de paasvuurbouwers en de organisatoren 
van Rondje van de Zaak. Ze hebben er dit 
jaar weer een mooi, gezellig, gemoedelijk 
en Zieuwents weekend van gemaakt. En 
ik hoop dat we er volgend jaar, hoe dan 
ook, wederom een ‘gewoon’  gezellig Pa-
sen van kunnen maken.

Dan kan ik nu een mooi bruggetje maken 
richting de jongerenavond, die als deze 
PIOT uitkomt al heeft plaatsgevonden. 
Ik hoop dat deze goed bezocht is en we 
in de toekomst Zieuwent net zo leefbaar 
kunnen houden als op dit moment. Wat 
zou het fijn zijn als de toekomst van Zieu-
went net zo trots en gelukkig woont in dit 
dorp als ik.

Nienke.

‘GEWOON’

DICHTERBIJ
Stichting Fratsen biedt u aan: een podium 
voor alle dichters uit Zieuwent! 

Laat uw creatieve uitspattingen bundelen 
in een prachtig kunstwerk genaamd: 
‘Dichterbij’.
Een kunstwerk  gemaakt door vrijwilligers 
dat een plek krijgt in de tuin achter de 
kerk.
Het heeft de vorm van een potlood met 
daarin 6 uitsparingen ter grootte van een 
A3tje. 
In deze uitsparingen worden de 
gedichten geplaatst. Iedere maand een 
nieuw gedicht; zo hangt een gedicht 6 
maanden. Daarna komt het op de site 
van de stichting. 

De gedichten kunnen per post en per 
mail naar Fratsen gestuurd worden.
Vervolgens wordt door een speciaal 
hiervoor in het leven geroepen commissie 
bepaald, welke worden geplaatst. De 
onthulling is gepland ergens in juni. 
We houden u hier van op de hoogte. 
U kunt nu al uw hersenspinsels sturen 
naar: Dichterbij, Zieuwentseweg 32A 
7136LC Zieuwent of mailen naar info@
stichtingfratsen.nl 



Vrijdagavond rond de klok van negen 
stroomde het Witte Paard langzaam 
vol met jongeren. Deze keer niet alleen 
om te genieten van de alcoholische 
versnaperingen maar om te praten over 
de toekomst van Zieuwent.

Samen met mijn PIOT compagnon 
Huub nemen we een bak koffie en gaan 
zitten. Voor ons Merel Hummelink en 
Jordi Hummelink die met behulp van de 
beamer de avond gaan presenteren. Iets 
later dan gepland, er werd gewacht op de 
voetballers die nog moesten trainen, start 
om half 10 de vergadering/presentatie.

Merel en Jordi steken af met het woord 
leefbaarheid. Hoe houden we samen 
Zieuwent leefbaar? Er kan een voorbeeld 
genomen worden aan Harreveld, verteld 
ze. Hier is samen met het bedrijf “Mazzel” 
en “Plattelandsjongeren” een project 
gestart welke bestaat uit 3 fases. Fase 
1 bestaat uit een bijeenkomst voor 

jong en oud waar allerlei knelpunten en 
problemen middels brainstormsessies 
naar voren komen. In de tweede fase gaat 
een bepaalde groep bestaande uit een 
aantal jongeren en een aantal ouderen 
kijken naar deze knelpunten, deze 
waarderen en oplossingen genereren. 
Daarna worden in fase 3 de oplossingen 
voorgelegd aan belangstellenden, zoals 
in fase 1, waarna voor een bepaald 
punt of voor bepaalde punten subsidie 
aangevraagd gaat worden zodat dit ook 
echt opgelost kan worden.

In Harreveld heeft dit geleid tot een 
meeting tussen ondernemers en 
jongeren waarbij deze groep, door 
in gesprek te komen, elkaar leerden 
kennen. Dit heeft als uitkomst dat enkele 
arbeidsplaatsen in Harreveld nu ingevuld 
worden door Harreveldse jongeren. Dit 
gehele proces, dat geleid wordt door 
“Mazzel” en “Plattelandsjongeren”, 

3

JONG ZIEUWENTS BELANG



werd in Harreveld gesubsidieerd door 
de gemeente. Zieuwents Belang heeft 
eenzelfde subsidieaanvraag ook bij de 
gemeente liggen en heeft er vertrouwen in 
dat deze ook ingewilligd wordt. “Mazzel” 
en “Plattelandsjongeren” zouden zelf 
ook op deze avond komen om zichzelf te 
presenteren maar helaas waren ze beide 
afwezig in verband met ziekte.

Het gehele verhaal wordt vanavond op 
een interactieve manier gebracht en 
er wordt vaak om de mening van de, in 
vijftigtal aanwezige, jongeren gevraagd. 
Deze merken al gauw op dat leefbaarheid 
samenhangt met de mogelijkheid 
tot wonen en dat er, in hun ogen, te 
weinig huurhuizen beschikbaar zijn. De 
koophuizen zijn voor velen onbetaalbaar. 
Bennie Hummelink, die informeel ook 
aanwezig is, geeft aan dat men hoopt 
dat begin 2016 de Welkoop gesloopt 
gaat worden. Dit zou in eerste instantie 
eerder plaatsvinden maar door een 
aantal problemen die betrekking hebben 
op de nieuwe locatie van de Welkoop 
in Lichtenvoorde is dit uitgesteld. Na 
de sloop zou er gebouwd kunnen 

worden. Echter voor huurhuizen heb je 
investeerders nodig en deze willen er 
graag zeker van zijn dat hun huizen bezet 
zijn. De animo in de zaal wordt gepeild en 
de conclusie is dat er onder deze circa 
50 jongeren al 23 potentiele huurders zijn 
waaronder een aantal die eventueel ook 
wel zouden willen kopen. 

Merel en Jordi vertellen na de discussie 
over wonen dat deze avond een eerste 
aanzet is. Ze zijn van plan echt als 
neventak van Zieuwents Belang te gaan 
fungeren en zijn naarstig opzoek naar 
nieuwe leden. Enkelen melden zich 
spontaan aan dat de indruk geeft dat 
de Zieuwentse jeugd wel begaan is met 
haar dorp. Mooi om te horen! Daarnaast 
benadrukken de gastheer en gastdame 
dat ze tussen de jongeren willen staan. In 
het verleden kwamen er weinig jongeren 
op dit soort avonden dat deed vermoeden 
dat de drempel om naar Zieuwents belang 
te gaan iets te hoog was. Dit hopen ze 
door een aparte tak van Zieuwents Belang 
te worden op te lossen.

De vergadering word rond 11 uur 
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afgesloten. Tijd om eens even een 
praatje te maken met deze twee 
initiatiefnemers. Jordi geeft aan dat hij 
en Merel zijn benaderd door Zieuwents 
Belang. Dit was in eerste instantie voor 
plan Welkoop. We hebben de vorige keer 
gezien dat deze avonden slecht bezocht 
werden. We wilden graag een stap terug 
doen en het niet alleen over wonen 
hebben maar ook over leefbaarheid. Wat 
maakt het dat jij in Zieuwent wil blijven en 
wat vind je belangrijk in Zieuwent en wat 
niet. Dat soort vragen interesseren meer 
jongeren zoals vanavond ook te zien was. 

Deze avond kwam vrij moeilijk op gang. 
Iedereen kijkt dan een beetje om zich 
heen maar durft eigenlijk geen mening te 
geven. Gelukkig was het ijs snel gebroken 
waarnaar er mooie discussies volgden. 

We kunnen terugkijken op een mooie 
avond. Iedereen was vrij enthousiast 
over het plan om een samenwerking 
aan te gaan met “Mazzel” en 
“Plattelandsjongeren”. We zijn benieuwd 
wat er uit komt!

Stefan en Huub 

KOM JE OOK SPELEN ??
In april is de poort weer open gegaan, 
en met het openen van deze poort 
is er ook een NIEUW BESTUUR 
begonnen. Bestaande uit: Ineke Brundel, 
Nanda Stegers en Kim Schreurs, drie 
enthousiaste dames die de speeltuin 
nieuw leven willen inblazen.

Er wordt een nieuw plan geschreven 
en er wordt op vele manieren gezocht 
naar inkomsten om nieuwe toestellen en 
onderhoud te kunnen financieren. Want 
wat kinderen graag willen is uitdaging, 
en die uitdaging willen wij ze graag 
bieden. We kunnen dit  alleen niet met 
zijn drieën.... en zijn daarom op zoek naar 
hulp, mensen die het leuk lijkt samen 
met ons de speeltuin weer op de kaart te 
zetten in ons mooie Zieuwent.

Wat voor hulp kan dit zijn?
-  Helpen met het onderhouden van de 

speeltuin
-  Helpen met de kindermiddagen die we 

willen organiseren

- Een financiële bijdrage

Lijkt dit je wat, dan kun je contact opnemen 
met Ineke Brundel (contactpersoon). 
We willen verder een beroep doen op 
iedereen die de speeltuin bezoekt, als we 
allemaal zorgen dat zwerfafval opgeruimd 
wordt in de prullenbak, kunnen al onze 
kinderen veilig spelen. Ook willen we 
vragen om geen kapot speelgoed en 
dergelijke achter te laten. De toilet kunt 
u vrij gebruiken maar zou u ervoor willen 
zorgen dat het geen modderboel wordt?

Wat we verder nog kwijt willen is dat 
u dus vanaf nu weer heerlijk gebruik 
kunt maken van de speeltuin, de poort 
staat open van 08.00 tot 20.00 uur. We 
wensen alle kinderen van Zieuwent veel 
speelplezier toe!

Vriendelijke groet,
Het nieuwe bestuur.



ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Zo. 10 mei 14.00 uur Warnsveldse Boys 1 – RKZVC 1 (speelronde 26).

Wo. 20 mei 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren

23 en 24 mei  Seesing Tournament : Internationaal D-jeugd.

Ma. 25 mei ………. RKZVC verenigingsdag + “schijt je rijk”.

Zo. 31 mei 08.00 uur Velocé : Van Wijnen Oost-Achterhoektocht.

Ma. 1 juni 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Vr. 5 juni 20.00 uur Zieuwent Live! : Feesttent Mollemansweide.

6, 7 en 8 juni  Kermis Zieuwent.

12, 13 en 14 juni  Jong Nederland : Kleinkamp.

Za. 4 juli ………. Stg. Fratsen : Modderdag.

11 t/m 15 juli  Jong Nederland : Grootkamp.

Zo. 6 sep. ………. Stg. Fratsen : Vertelfestival.

Za. 26 sep. ………. 60-jarig bestaan van Jong Nederland Zieuwent.

23 en 24 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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KAARTAVONDEN 
t.b.v. SCHUTTERIJ
Hiermee moeten wij u helaas aangeven 
te stoppen met het organiseren van de 
kaartavond. Dit door het teruglopen 
van de aantal kaarters. Wij willen een 
ieder bedanken voor de meespelen, 
gezelligheid en medewerking!”

 
Schutterij St. Sebastiaan 

Zieuwent-Mariënvelde

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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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 28-03-2015 : RKZVC E1 – PAX  E1 : ? – ?
DOELPUNTENMAKERS: Ryan Payers, Finn Eekelder en Willem Domhof.
MOOISTE DOELPUNT: Ryan dribbelt vanaf de middellijn en schiet genadeloos is.
MOOISTE MOMENT: Direct na rust de 2-2.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Willem Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-03-2015 : Eibergen E4 – RKZVC E2 : 1 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Dico (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Solo van Dico en beheerst afgerond.
MOOISTE MOMENT:  Eerst werd Dico zwaar getackeld en daarna pakt hij ze 

weer met twee doelpunten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jelte.

Datum : wedstrijd : uitslag 18-04-2015 : RKZVC E3 – SVGG E1 : 3 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Heiko, Sven en Twan.
MOOISTE DOELPUNT:  Mooiste goal was van Twan. Via de binnenkant paal naar 

de andere paal en toen goal !!!
MOOISTE MOMENT: Binnen de eerste minuut de 1-0 van Heiko.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-04-2015 : RKZVC E4 – Bon Boys E9 : 1 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Denzel.
MOOISTE DOELPUNT:  Denzel, schoot de bal in de hoek zo snel dat de keeper 

het niet zag en hij bleef stil staan.
MOOISTE MOMENT: De scheidsrechter, Ties, die een foutloze wedstrijd floot.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Douwe, de keeper, zorgde er mede voor dat we niet met 

1-10 verloren hadden.

Datum : wedstrijd : uitslag 11-04-2015 : Ruurlo E7 – RKZVC E4 : 1 – 12
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (10x), Lars (1x) en Sam (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Allebei van Sam en Lars. Na vele pogingen en kansen 

maakten ze er beide één.
MOOISTE MOMENT:  Douwe, die nu al uitkijkt wanneer hij met het “45+ team” 

mee mag doen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hele team.
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Datum : wedstrijd : uitslag 21-03-2015 : RKZVC F1 – Varsseveld F1 : 3 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Kay Wolterink, Marick v.d. Veer en Gijs Nienhuis.
MOOISTE DOELPUNT:  Stijn pakt op middenveld de bal op. Geeft op Dani, die 

gaat op links door, schiet op de keeper en door goed op-
letten afgemaakt door Gijs.

MOOISTE MOMENT:  In de rust de spelers zo gemotiveerd dat ze vanavond 
“Sportschau” gaan kijken.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Eigenlijk iedereen maar voor deze wedstrijd de uitste-
kend fluitende scheidsrechter Sven Doppen !

Datum : wedstrijd : uitslag 28-03-2015 : Gendringen F1 – RKZVC F1 : 1 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Kay Wolterink en Gijs Nienhuis.
MOOISTE DOELPUNT:  Cornerbal van links door Dani goed voorgezet. Gijs trapt 

hem keihard in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Na een zwaarbevochten overwinning was het eindsignaal 

een mooi moment.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Roel Aagten.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-04-2015 : RKZVC F1 – DZC ’68 F2 : 5 – 1
DOELPUNTENMAKERS:  Kay Wolterink (3x), Marick v.d. Veer (1x) en Dani Krabben-

borg (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Dani Krabbenborg zet voor uit vrije trap, scoort Kay Wol-

terink zijn 3e goal.
MOOISTE MOMENT: Panna van Marick.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Marick v.d. Veer.

Datum : wedstrijd : uitslag 11-04-2015 : RKZVC F1 – Ruurlo F2 : 6 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Marick (2x), Kay (2x), Dani (1x) en Gijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Goed combinatiespel. Dani vanaf het middenveld op Gijs, 

voorzet en Kay knalt hem erin.
MOOISTE MOMENT: Heel goed samen gespeeld. Goed combinatiespel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Iedereen is de man van de wedstrijd.

Datum : wedstrijd : uitslag 18-04-2015 : Winterswijk F2 – RKZVC F1 : 0 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Gijs Nienhuis (2x), Mik te Plate (1x) en Dani Krabbenborg (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Dani vanaf linkerkant 4 jongens uitgespeeld, korte hoek 

raak.
MOOISTE MOMENT: Het juichen na ieder doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Roel Aagten slot op de deur. “D’r kump er gin 1e deur.”

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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Datum : wedstrijd : uitslag 04-04-2015 : Trias F6 – RKZVC F2 : 3 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Lasse (1x) en Jens (1x : penalty).
MOOISTE DOELPUNT: Jens.
MOOISTE MOMENT: Voorzet van Sep.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sep.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-04-2015 : RKZVC F2 – VIOS B. F2 : 2 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Lasse (2x).
MOOISTE DOELPUNT: 1e Goal van Lasse.
MOOISTE MOMENT: Actie Sep.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sep.

Datum : wedstrijd : uitslag 18-04-2015 : Lochem F4 – RKZVC F2 : 3 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Lasse (3x), Sep (2x) en Wietse (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Wietse.
MOOISTE MOMENT: Redding Vigo.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hele team.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-03-2015 : RKZVC F3 – MEC F1G : 3 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Stijn (1x), Jip (1x) en Ties (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Na een prachtige aanval, maakt Stijn hem erg cool af.
MOOISTE MOMENT: De keeperswissel in de rust. Jordi voor Milan.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Kampshof.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-03-2015 : DZSV F2 – RKZVC F3 : 1 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Jip (1x), Sem (1x) en Jordi (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Na een mooie lange slalom van Sem, weet hij prima te scoren !
MOOISTE MOMENT: Een aantal hele goede reddingen van keeper Lars.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Keeper Lars Wissink.

Datum : wedstrijd : uitslag 11-04-2015 : RKZVC F3 – Longa F7 : 2 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Ties Kampshof en Jordi ter Bogt.
MOOISTE DOELPUNT:  Jordi, na een mooie cornerbal mooi bij de 1e paal ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: De 2-2.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Milan Kolkman, ontzettend goed gekeept.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-04-2015 : AZSV F7 – RKZVC F3 : 3 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Stijn Kampshof.
MOOISTE DOELPUNT:  Stijn Kampshof. Een schitterende aanname, mooi schot.
MOOISTE MOMENT: De aansluitingstreffer.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Emiel Doppen.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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Het is al weer even geleden, 2010, dat in 
de klas van Arthur een idee kwam om een 
jongens volleybalteam te gaan oprichten. 
TOHP moedigde dit erg aan omdat de 
competitieteams alleen uit dames bestaat. 
Dit was een goede opzet om de heren 
binnen TOHP te krijgen. Na veel lobbyen 
binnen de klassen was dan eindelijk het 
toekomstig herenteam ontstaan. Maar 
liefst 9 jongens melden zich aan. 

Met veel enthousiasme begonnen de 
jongens te trainen. Onder leiding van Ben 
Massop werden de kneepjes bijgebracht. 
Al vrij snel werd duidelijk dat het bij een 
jongensteam iets anders gaat als bij 
meisjes. Een stel jonge honden waren 
het. Het stuiterde alle kanten op. Ja ja, 
energie hadden ze genoeg. Ben was 
wel wat gewend en kon met behulp van 
Anita Krabbenborg de jongens trainen. 
Ben was een tijd ziek geweest en had de 
hulp van Anita gevraagd. En zie hieronder, 
TOHP 3 jongens, uitgekomen in niveau 4 
circulatievolleybal.
 

Ruben Heutinck, Nico van Boeckel, Demi 
Bokkers, Joey Lageschaar, Bram van 
Ostayen, Wout Beutink, Arthur Jongste en 
Rodrigo Krabbenborg en Morten Boerman.

De ouders werden bij toerbeurt hulpcoach 
als ze moesten rijden. Hoe verder de 
jongens kwamen hoe beter het is om een 
vaste coach naast een trainer te hebben. 
Zo hebben Nico van Boeckel sr. en ik het 
coachen van dit jongensteam op ons 
genomen. Tot de laatste wedstrijd hebben 
we dit met veel plezier gedaan. Het is echt 
super om te zien hoe je de jongens kan 
enthousiasmeren en te zien groeien.

Het eerste jaar hebben ze veel geleerd en 
het lukte steeds beter om de bal over het 
net te krijgen. Wel kwamen bij een aantal 
jongens andere interesses of zoals bij 
Morten, het verhuizen naar Nijverdal. Zo 
zijn na een jaar Demi en Joey gestopt en 
het jaar erna Ruben en Wout.

Inmiddels was het jongensteam alweer 
doorgestroomd naar niveau 6, maar nog 
wel met 4 jongens en dat is te weinig. 
Het aantrekken van nieuwe jongens 
binnen het dorp bleek toch moeilijker 
dan gehoopt. Om het team te laten 
voortbestaan is uiteindelijk gekozen om 
er een mixteam van te maken. Helaas 
is bij de Nevobo in de competitie plaats 
voor een dames- of herenteam en komen 
mixteams alleen voor bij de recreanten. 
Het TOHP-mixteam bleef dus uitkomen 
in de jongenscompetitie en werd eerst 
aangevuld met Iris Rots, Femke en Sanne 
Heutinck. Later kwamen Floor Hermanns 
en Yasmin Krabbenborg er ook nog bij. Zo 
hebben ze de C en de B doorlopen tot aan 
nu. Het team bleef groeien en niet alleen 

DE JONGENS VAN TOHP



11

in de vaardigheid en het spel maar ook 
in de lengte. Van kleine mannetjes naar 
bomen van bijna 2 meter. En de moeite om 
de bal over het net te krijgen is volledig 
verdwenen. Het is echt leuk om ze te 
zien spelen. Smashen als een kanon en 
serveren met een sprongservice.

Ben Massop is de laatste 2 jaar erg ziek en 
heeft om die reden helaas het geven van 
de trainingen moeten stopzetten. Ria en 
Ben te Molder hebben vanaf dat moment 
deze taak verder op zich genomen en zijn 
het laatste jaar bezig geweest om het team 
verder te ontwikkelen. Ze bleven groeien.

Maar wat gaan we doen als ze naar de 
A doorstromen? Een mixteam van 6 
leden uitkomend in de heren A afdeling, 
waarbij de kracht van het team steeds 
belangrijker wordt? Dit is een vraag die 
we lang hebben gesteld. We hebben 
daarom gekeken om uitbreiding te krijgen 
van desnoods andere verenigingen in de 
buurt. Maar ook zij hebben het probleem 
om voldoende aanwas te krijgen. Moeten 
de jongens dan naar de recreanten? Nee, 
dat zagen ze toch niet zitten. Ze willen in 
de competitie blijven. Kijkend naar andere 
verenigingen is de beste mogelijkheid om 

dan iets met KSH te doen. Ze hebben 
meerdere herenteams en aansluiting 
vanuit de jongens lijkt in dit geval het 
best. Na overleg met de jongens en het 
bijwonen van diverse trainingen bij KSH 
is afgesproken dat Arthur, Nico, Rodrigo 
en Bram in heren3 gaan spelen. Dit team 
bestaat straks uit 11 heren waarin ze 
de techniek van het volleyballen verder 
kunnen ontwikkelen. Ze hebben er erg 
veel zin in. Soms zie ik Arthur 5 avonden 
niet omdat hij of bij TOHP of bij KSH is, 
dus enthousiast zijn ze zeker.

Het idee om een jongensteam te vormen 
was een hele mooie stap om TOHP te 
kunnen uitbreiden. Dit kan nog steeds. Zet 
een aantal enthousiaste jongens bij elkaar 
en geef ze een bal en een net. Het blijft 
leuk om te leren en kunnen volleyballen

We hebben ontzettend genoten van de tijd 
met jullie en jullie hebben zien groeien. Ik 
had het voor geen goud willen missen en 
uiteraard blijf ik jullie van dichtbij volgen. 
Heel veel plezier bij KSH.

Gabi Jongste 
Samen met Nico van Boeckel coach 

Jongens B TOHP



Op de vroege vrijdagochtend van 20 
maart was Zieuwent en haar zo fraaie 
boerenlandschap gehuld in een mengeling 
van vreemd schimmig licht en een dichte 
mist. Weilanden en boerderijen waren 
grotendeels aan het zicht onttrokken. 
De typisch Achterhoekse houtsingels 
waren simpelweg verdwenen in de mist. 
Maar stiekem weet je op zo’n moment 
dat, zodra de zon is teruggekeerd en de 
nevelbanken aan flarden heeft getrokken, 
je weer rondkijkt in het prachtige 
vertrouwde Zieuwentse landschap. Je 
weet dat die ene, tussen oude eiken 

verscholen liggende, boerderijdroebel 
weer zichtbaar zal worden.
 
En inderdaad, nadat de zonsverduistering 
voorbij was en de teruggekeerde zon 
die ondoordringbaar dichte mist had 
doen oplossen, kwam het Zieuwentse 
landschap weer tevoorschijn in al haar 
glorie. En wat bleek? Het was zelfs nog 
een stukje fraaier geworden.

Wat was hier nou precies gebeurd? Wel, 
op deze bewuste ochtend, in de vroege 
uurtjes van deze kille vrijdag is er door 

VERDWIJNTRUC IN HET ZIEUWENTSE 
LANDSCHAP ?
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de kinderen van groep 5 samen met hun 
Juf Eva Bonsen hard gewerkt. Zij hebben 
geholpen bij de aanleg van een nieuwe 
elzensingel bij de familie Kolkman (Tonnie 
“Bartels”) aan de Zieuwentseweg. 

Eerst in de klas een korte toelichting 
over de elzen, hun groeiplaats, 
de beestjes en vogels die ervan 
profiteren en over de betekenis van de 
elzensingels in het vroegere Zieuwentse 
landschap. Zo deden deze singels 
tot aan de ruilverkaveling dienst als 
perceelafscheiding en windvang. In die 
tijd, met relatief kleine percelen, waren 
er honderden singels in Zieuwent! Ze 
werden beheerd door middel van het 
zogenaamde “hakhoutbeheer”. De elzen 
(en soms ook andere bomen) werden in 
een cyclus van 5-8 jaar gekapt, waarna 
de achterblijvende stobbe weer krachtig 
uitliep. Deze uitlopers konden na 5-8 jaar 
wederom gekapt worden. Zo wist men 
zich vroeger verzekerd van een constante 
bron voor brandhout en gebruikshout. 

Na deze korte klassikale toelichting was 
het tijd om echt het veld in te gaan. Op 
naar Bartels.

Bij het graaf en plantwerk werden de 
kinderen ondersteund door Luuk Domhof, 
Yuri Kramer en enkele mannen van Groen 
Goed, te weten Erik Waalderbos (Hinnen), 
Tonnie te Roller en Jos te Molder. 

De verdwijntruc uit de titel, blijkt in 
werkelijkheid het tegenovergestelde! 
Er verdween niets, er kwam iets bij! 
Een elzensingel met 300 elzen, netjes 
uitgerasterd met gekloofde eiken 
weidepalen. Over enige jaren zullen de 
elzen voor het eerst worden afgezet, 
zodat het vroegere, in Zieuwent 
wijdverspreide elzenhakhoutbeheer weer 
zichtbaar zal zijn. 

Beste inwoners van Zieuwent, weet van 
uzelf dat u in één van de mooiste stukjes 
Nederland woont! En wellicht kunnen 
we het met z’n allen nog fraaier maken! 
Heeft u zelf ideeën en of plannen? We 
horen het graag!

Björn Domhof, Zieuwents Belang, 
werkgroep landschap 

(voor meer informatie: domhofbjorn@
gmail.com)
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PROFIELSCHETS
Dit keer ben ik op bezoek bij Marlies Pa-
pen-Domhof. Ze is een geboren en getogen 
Zieuwentse en nu wonend aan de Boekel-
derweg. Marlies is getrouwd met Stephan 
en de moeder van Mirthe, Stijn en Benthe. 
In Lichtenvoorde op basisschool Pastoor 
van Ars is ze leerkracht bij de kleuters. 
Sinds vorig jaar mei is ze daarnaast ge-
start met Kidsyoga. Dit doet ze nu thuis in 
Zieuwent op woensdagmiddag van  17.00-
18.00 uur voor kinderen van 4-8 jaar en vrij-
dagmiddag van 17.00-18.00 uur voor kinde-
ren van 9-12 jaar. Op de zaterdagochtend 
draait ze sinds januari ook in Harreveld bij 
Aqua-fit 2 groepen om 10.00-11.00 uur voor 
4-8 jaar en van 11.00-12.00 uur voor de kin-
deren van  9-12 jaar. Marlies is erg blij met 
de leuke reacties die ze krijgt van kinderen 
en ouders, ze vinden het niet alleen leuk, 
maar het heeft ook nog zo’n positief effect 
op kinderen! 

1. Meest favoriete sport:
Yoga en hardlopen. Juist de combinatie is 
super het versterkt elkaar, hardlopen voor 
de conditie en yoga voor de balans, hou-
ding, flexibiliteit en lenigheid. 

2. Minst favoriete sport:
Al dat vechten, schoppen slaan en sumo-
worstelen daar heb ik niks mee.

3. Mooiste sportherinnering:
Hier heb ik echt even over na moeten den-
ken. Het is een jaar of 8 geleden, ik deed 
mee aan een hardloopclinic in Eibergen 
voor de Eiberrun. Het was al heel wat om 
3 maand lang steeds voor training naar Ei-
bergen te gaan met een vriendin. Tot op de 
wedstrijddag zij niet mee kon omdat haar 
vader ziek was. Ik besloot toch alleen wel te 
gaan, toen ik met 25 graden na 10 kilome-
ter over de finish kwam, voelde het als een 
echte overwinning!

4. Favoriete sportman/vrouw:
Nee die heb ik niet, ieder doet het op zijn of 
haar eigen manier, als je maar lol hebt!

5. Lekkerste eten:
Tapas

6. Voor welk tv-programma blijf je thuis:
Ik kijk amper tv, maar afgelopen winter elke 
zondagavond met het hele gezin thuis op 
de bank kijken naar boer zoekt vrouw.

7. Beste boek/schrijver:
Ik lees wel geregeld, boeken/tijdschriften, 
net waar ik zin in heb, maar ik heb niet echt 
een favoriet.

8. Mooiste film:
Mm mooiste, beste? Dat heb ik allemaal 
niet zo, de “Titanic” was leuk.
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9. Politieke kleur:
Zeker de laatste tijd vul ik de kieswijzer in 
en besluit soms juist strategisch te kiezen, 
om zo (weer) een gezond tegenwicht op te 
zoeken.

10. Beste Nederlandstalige lied:
“Afscheid nemen bestaat niet” van Marco 
Borsato.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Afgelopen Sinterklaas heeft Mirthe bij haar 
cadeau benoemd wat ze waardeerde in 
mij als moeder. Dit was echt zo ontzettend 
mooi, ik kan het bijna niet drooghouden als 
ik het er nu weer over heb.

12. Grootste miskoop:
Nu heb ik die niet echt meer, vroeger wel! In 
de winkel lijkt alles al gauw leuk, tot je dan 
thuis komt..

13. Omscholen tot:
Echt radicaal wat anders, nee? Verdiepen 
heb ik gedaan met de kinderyoga, ik ben 
dik tevreden met wat ik nu doe.

14. Tent opzetten in:
De Zuidpool of de Noordkaap, om het fas-
cinerende landschap. Maar dan wel een 
heel hele luxe tent hoor!

15.  Ben je al eens aangehouden door de 
politie:

Ja zeker! En dan kun je met vrouwelijke 
charmes een hoop regelen, haha! In de tijd 
dat het net verplicht was om je rijbewijs bij 
je te hebben. Ik kwam er mee weg toen ik 
zei dat ik hem na het boodschappen zo 
even thuis op kon halen. Een paar weken 
later kwam Stephan er niet onderuit.

16. Hekel aan mensen die:
Onecht zijn, te veel meepraten teveel plea-
sen.

17. Uit bed te halen voor:
Een saunabezoek vind ik heel lekker of ge-
zellig kletsen met een wijntje.

18. Waar droom je over:
Dat de nieuwe yogaruimte af is en ik de ont-
wikkeling van kinderen op school en met 
yoga nog mooier met elkaar kan verbinden. 
De opening van de Kidsyoga ruimte is op 16 
mei 2015 van 16.00-18.00 uur, iedereen die 
een kijkje wil nemen is van harte welkom!

19. Wanneer was je voor het laatst bang:
Echt bang ben ik bijna nooit. Toen Stijn net 
geboren was en ’s nachts tijdens het geven 
van de borstvoeding de elektrische tijd in 
heel Zieuwent uitviel en Stephan  niet thuis 
was dacht ik wel echt even, ooh en wat nu?!

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Ja goh ik word ook een jaartje ouder.

21.  Welke zin of welk woord gebruik je 
teveel:

Soms zeg ik dan, Echt?! Slaat nergens op, 
maar dan wil ik iets benadrukken ofzo?

22. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Maxima, ze lijkt zo’n krachtige, positieve, 
menselijke, hartelijk energieke vrouw

23. Wat zou je geen 2e keer doen:
Met een camper een steile berghelling van 
18% in Zuid Duitsland op wat al rijdend een 
eenrichtingsweg bleek te zijn…., omdat we 
zo nodig de file rondom München wilden 
ontlopen op zwarte zaterdag.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Positief, houd van uitdagingen, spontaan, 
lief, energiek.

Marlies, bedankt voor de gezelligheid en je 
eerlijke antwoorden!

Elske
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Nieuwsgierig geworden 
naar de Kidsyoga? Kom 
gewoon een keertje 
meedoen! Zeker nu 
het voetbal/handbal/
volleybal seizoen 
afloopt, heeft Marlies 

vorig jaar ook gemerkt dat de kidsyoga 
dan een mooie aanvulling is. 
Meer informatie of aanmelden? 
www.yoga-marlies.nl of 
www.facebook.com/kidsyogamarlies 
E-mail: marliespapen@kpnmail.nl  
T: 0657542100 of 0544-352382.

Nadat de laatste resten van het 
paasvuur zijn gedoofd, wordt er al weer 
vooruitgekeken naar het komende 
kermisweekend.  Voor velen het feest 
van het jaar. Voor vele muzikanten ook 
het optreden van het jaar. Want met de 
kermis komt ook Zieuwent Live! weer 
dichterbij.  Vanaf januari is er weer stevig 
geoefend door het vele muzikale talent 
dat Zieuwent rijk is. Daar zult u vast wat 
van meegekregen hebben, want er wordt 
geoefend van De Steege tot in ’t Brook en 
van De Ruurloseweg tot in de Hemmele. 
Vele vrije uurtjes zijn er gerepeteerd om 
de partijen onder de knie te krijgen. Van 
gitaar tot drums, toetsen en zang, de 
muziek klonk uit alle hoeken van Zieuwent 

om iedere vrijdagavond samen te komen 
tot een heuse band in het oefenhok aan 
de Wilgendijk.
 
Menige zweetdruppels en blaren op de 
vingers gaan vooraf aan het neerzetten van 
de perfecte vertaling van een muziekstuk.  
Soms moeten we erkennen dat een 
nummer te hoog gegrepen is en moeten 
we het laten vallen, maar vaak blijkt dat er 
toch zoveel talent in Zieuwent rondloopt 
dat het verrassend goed lukt.  Muzikanten 
helpen elkaar om tot het beoogde resultaat 
te komen. En dat geeft een kick. Als het 
dan vrijdagavond is en een nummer wordt 
voor het eerst samen gespeeld, dan is het 
voor iedereen spannend. Gaat het lukken? 

ZIEUWENT LIVE! 2015

PROFIELSCHETS
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Op de verenigingsdag van RKZVC, 
2e pinksterdag 25 mei, wordt op 
ludieke wijze “afschijt” genomen van 
het natuurgras op het hoofdveld. Dit 
wordt o.a. gedaan door een “schijt je 
rijk loterij”. Een roodbonte koe (voor de 
jeugd) en een zwartbonte koe (voor de 
senioren) bepalen door de plek (kavel) 
waar zij hun eerste vlaai deponeren de 
hoofdprijzen (€ 40,- voor de jeugd en  
€ 400,- voor de senioren) van een 
gekoppelde loterij. De kavels (loten) 
kosten voor de senioren € 5,- per 
stuk en voor de jeugd (t/m 12 jaar) is 
de prijs € 1,- per stuk. Loten zijn voor 
iedereen te koop bij de Spar, Het Witte 
Paard, Knippenborg Fietsen en de 
kantine. Voor het wedstrijdreglement 
en verdere informatie wordt verwezen 
naar de site van RKZVC : www.rkzvc.nl 

De activiteitencommissie.

En als het dan lukt is dat een prachtig 
moment, elke keer weer. 

Graag willen we deze euforie overbrengen 
op ons publiek.  Daarvoor moeten we er 
natuurlijk voor zorgen dat er een goed 
programma staat, waar menig voetje 
van de vloer kan, waar een lekker biertje 
op gedronken kan worden en waar we 
het begin van de kermis mee in kunnen 
luiden. Volgens ons is weer aan al deze 
eisen voldaan. We hebben zelfs nog wat 
extra vocaal Zieuwents talent ingevlogen 
in de vorm van het koor NOIR dat voor 
een ware verrassing zal gaan zorgen. 
Het programma zal weer voor jong en 
oud zijn, want aan alle muziekstijlen is 
gedacht. 

Vrijdag 5 juni is het dan zover, dan mogen 
jullie allen komen horen en zien wat er 
allemaal gerepeteerd is bij jullie in de 
straat. Dan komen alle geluiden tot een 
waar feest samen.
Aanvang 20.00 uur in de feesttent in  
Mollemansweide. Kaarten in de voorver-
koop bij De Spar, Het Parochiehuis en 
Het Witte Paard à € 6,50. Aan de kassa 
€8,00

Zieuwent Live!
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 04-04-2015 : TOHP 1 – Longa ’59 4 : 2 – 0
WEDSTRIJDVERLOOP:  Vanaf het begin loopt de wedstrijd goed. Iedereen is er 

goed bij. Jikke gooit de bal in alle hoeken van het veld.
MOOISTE MOMENT:  Bal ver uit het veld, gevangen door Luna en vanaf een 

hele afstand over het net gegooid.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Jikke Terhaerdt, mooi rustig gespeeld en goed gekeken 

waar de bal naar toe moest.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-04-2015 : Bovo 3 – TOHP 1 : 0 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het begint goed, maar halverwege zakt het spel wat in. 

Na de nodige aanmoedigingen begint het weer goed te 
lopen. Kyra speelt het spel slim door de ballen kort achter 
het net te gooien.

MOOISTE MOMENT:  De duikbal van Malou, vanaf achterin het veld een mooie 
snoekduik naar voren. Ze was er zelf verbaasd over.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Kyra Polman. Goed opgelet, ballen hoog getoetst en pri-
ma geplaatst.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-04-2015 : TOHP 1 – Bovo 1 : 0 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  De coach van Bovo vertelt te hebben uitgekeken naar 

deze “match”. Zoals altijd een spannende wedstrijd. We 
zijn aan elkaar gewaagd. Maar helaas lukt het ons niet om 
een set te winnen. (Als we vandaag alles winnen dan mo-
gen we regiokampioenschappen spelen.) Maar helaas.

MOOISTE MOMENT:  Tot aan het eind was dit een mooie wedstrijd. We hebben 
gestreden, maar zijn eervol ten onder gegaan.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Luna Raben, snel in het vangen en gooien. Regelmatig 
alleen in het veld maar ze staat haar mannetje.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-04-2015 : Longa ’59 5 – TOHP 1 : 0 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  In het begin ging het moeizaam. De teleurstelling van de 

vorige wedstrijd waren we nog niet vergeten. De opslag 
gaat nog wel eens uit. Maar we hervinden ons en dan 
loopt het weer als vanouds.

MOOISTE MOMENT: ----------
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Malou Luesink, regelmatig een duik gemaakt vandaag, en 

goed getoetst.



Okay. Ik ga het niet hebben over mijn 
dochter die haar eerste redactiewoord 
heeft geschreven voor deze Piot. Dat zij 
aan het begin staat en ik al zover ben dat 
ik bijna van het papier af tuimel. Woesj, zo 
de zwarte diepte in. Dat doe ik gewoon 
niet. Want ik wil u op de hoogte houden 
over zaken uit de imkerij.

Maar ik mag wel even melden dat ik on-
gelooflijk blij ben met mijn dochter, niet 
om wat ze doet (ook wel een beetje) maar 
gewoon om wie ze is. En dat ik dan haar 

moeder ben, waar zij ook weer niks aan 
kan doen. Ik ben net zo trots op haar als 
op onze andere twee kinderen. Gotsam-
me, waren alle kinderen maar zo.

Nou, en laat dat nu zo zijn. Iedere morgen 
op de drempel van groep 3, schud ik de 
hand van alle leerlingen voor ze de klas in-
gaan. Ik bekijk ze en bevraag ze en als het 
goed  is mogen ze doorlopen: het grote le-
ren tegemoet. Eenmaal binnen zijn ze van 
mij en ik van hen. Samen zijn we een grote 
groeiende lerende massa. Trots op de leer-
ling die na 3 keer uitleggen de som opeens 
snapt. Trots op de leerling die 2 jaar voor-
sprong heeft met lezen. Het maakt niet uit, 
het gaat om groei en vertrouwen. Van half 
9 tot half 4 zijn dit mijn kinderen en ze kun-
nen verdorie alles worden wat ze maar wil-
len. Later, als ze uitvliegen.

   

Goed. De imkerij. Om de zaterdag zitten 
we met een bont gezelschap te luisteren 
naar imker Bob. Bob is de enige beroep-
simker in Nederland en reist met zijn 500 
volken daar waar ze hem en zijn bijen wil-
len hebben. Een mooi beroep. Imker Bob 
ziet eruit als zijn naam: een poldercowboy 
met scherpe ogen en een fijn vetlaagje on-
der zijn aura zodat hij de bijen niet voelt 
steken. Imker Bob vindt beschermende 
kleding prima, maar zelf doet hij daar niet 
aan. Hij heeft een overall, een hoed en 
een sigaar, daarmee blaast hij rook in de 
kleine facet-oogjes als de bijen vervelend 
gaan doen. Op een veel te koude zaterdag 

De co lumn
STEKEN
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kwam Bob net uit Zeeland rijden met op 
zijn aanhanger 10 bijenkasten. ‘Allemaal 
dood’ zei hij met weidse armgebaren en 
een toon die eigenlijk niet passend is bij de 
dood. ‘En jullie mogen uitzoeken waarom’.

Ik denk dat Bob nog nooit van de grote 
onderwijsgoeroe Ferry Laevers heeft 
gehoord, maar Bob’s werkwijze is een 
schoolvoorbeeld van het door Laevers be-
dachte Ervarings Gericht Onderwijs (EGO, 
een term die dan wel weer goed bij Bob 
past). Een fijnere leraar dan imker Bob be-
staat er niet. De kasten werden voorzichtig 
opengemaakt en we troffen het ene na het 
andere volk uitgehongerd, ziek of gewoon 
te klein aan. Het hoofdstuk ‘Natuurlijke 
vijanden en ziekten’ uit het imker-theo-
rieboek lag hier in de praktijk op de aan-
hanger. Er bleven nog twee kasten over. 
Glimmend zei Bob ‘Hierover staat niets in 
het cursusboek, want dat is door een Belg 
geschreven. En deze doodsoorzaak komt 
alleen in Nederlands Zeeland voor’. Ge-
zamenlijk bogen we ons over de kast. Er 
hing een waanzinnige geur omheen. Alle 
raten leken in tact, geen mot of schimmel 
of roof. Het bijenvolk lag compleet onderin 
de kast. Op een grijs-bruine hoop. Vertwij-
feld keken we naar Bob. Hij hing lekker 
achterover met zijn armen over elkaar en 
verkneukelde zich. Heel langzaam trok hij 
zijn neus op. ‘Goningwijn’ riep de struise 
Poolse mede-cursiste stralend. ‘Ik ruik 
goningwijn, hebben wij in Polen ook. Ik 
zal meebrengen eind van coersoes’. Bob 
knikte: ‘Klopt, alleen in Zeeland sterven 
om het jaar de bijen door gistende honing’. 
Allemaal waren we het er over eens dat, 
wanneer je als volk toch aan je eind moet 
komen, dit een prachtige manier was. Sa-
men proostend op het leven, pardoes in 
polonaise onder in je kast vallen. Dood.

Bijen zijn een fascinerend volk. En eigen-
lijk ook weer niet. Bijen willen net als wij 
dat hun kinderen gezond groot worden. Ze 
halen voedsel, bewerken dat  en slaan het 
op voor de winter. Ze vertellen elkaar waar 
het beste stuifmeel te halen valt, dat doen 
ze door een ingenieus dansje binnenin de 
bijenkast. Ze beschermen hun koningin en 
verdedigen hun volk. Ze bouwen onge-
looflijk netjes hun zeskantige raten. En als 
hun koningin uitzwermt maken ze gewoon 
een nieuwe. Ze kunnen 3 km ver vliegen 
om stuifmeel te verzamelen, waarmee hun 
straal 3 km is. De honing die er uit de kast 
komt is een afspiegeling van alles wat in 
een straal van 3 km bloeit. Hoe diverser de 
begroeiing hoe beter de honing.

En zo is het ook met onze schoolkinde-
ren, de fines fleurs van Zieuwent. Iedere 
dag komen ze vanuit een straal van 3 
km gevlogen met de bagage van thuis. 
Dat nemen ze mee de klas in. Hoe diver-
ser de bagage hoe wijzer we worden, en 
groeien doen ze allemaal. Waar de bijen 
raten bouwen, leren de kinderen lezen, 
schrijven en rekenen. Iedere dag komt er 
iets bij volgens een vast patroon. Som-
mige zaken zitten in onze natuur. Je kunt 
meer worden van wie je bent. Je mag hoge 
verwachtingen hebben maar een bijenvolk 
kan niet opeens cola-tic gaan produceren 
of 8 kantige-raten bouwen, of 2 koningin-
nen hebben. 

Soms gonst het zoemt het ook in Zieu-
went. Althans dat laat ik me vertellen.  We 
leren onze kinderen al om goed te kijken 
of het bijen zijn of wespen. Wespen ste-
ken en breken af, bijen houden de wereld 
draaiend.

Fijne lente!

Maddy
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