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CARNAVALS
ZONDAG MET 
DE EUMKES
Om 8 uur gaat de wekker. De bedoeling 
was om na het kindercarnaval nog even bij 
Bruntjes wat te drinken en dan snel te gaan 
slapen zodat we fit aan de carnavalszon-
dag zouden beginnen. Mijn droge mond 
verraadt dat “eventjes wat drinken” niet 
helemaal gelukt is. Het was te gezellig om 
naar huis te gaan. Ik draai me om en schrik, 
Stan Kaaster ligt met een half ontbloot bo-
venlichaam naast me. Oja, die had geen zin 
meer om naar het Brook te fietsen en vroeg 
of hij bij mij kon slapen.

Samen lopen we een half uurtje later met 
ons ietwat brakke hoofd richting Bruntjes. 
Het ontbijt staat daar op ons te wachten 
en er zijn al enkele carnavalsvierders gear-
riveerd. Vandaag gaan we richting de zo-
genaamde “Maïskoele” in Voor-Beltrum al-
waar C.V. De Maïspotters ons, als Eumkes 
en andere Zieuwentse carnavalsvierders, 
uitgenodigd heeft. 
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Om half 10 staat de bus klaar om ons, met 
70 man, richting het Voor-Beltrumse te 
brengen waar we om kwart voor 10 arrive-
ren. Iets te vroeg want om 10 uur gaat de 
tent pas “officieel” los. De deur is gelukkig 
al wel los dus we bazuinen naar binnen. De 
meest begenadigde scheidsrechter van de 
Achterhoek, Prutje, verwelkomt ons. Enke-
le ogenblikken later staan de Maïspotters 
voor hun eigen tent. Normaal word je als 
bezoekende partij verwelkomd en moet je 
in polonaise de zaal binnenkomen. Echter 
wij stonden er al en omdat we de beroerd-
ste niet zijn verwelkomt onze nieuwe Presi-
dent Mark Onstenk de Maïspotters in hun 
eigen tent: Maïspotters, komt der moar in! 

De “Maiskoele” in Voor-Beltrum was daar-
na binnen een half uur stampvol. Alle ver-
enigingen komen even aan het woord en 
benutten deze tijd om “de Maispotters” er 
eens flink van langs te geven. Om kwart 
voor 2 staat de bus die ons richting Groen-
lo moet brengen te wachten.

Eenmaal in Groenlo aangekomen vormen 
we een stoet, tegen de richting van de op-
tocht in naar Bar700 waar we elk jaar on-
geveer het gehele café overnemen. Onder 
toeziend oog van de eigenaresse van het 
café helpt oud prins Freek Toebes met tap-
pen. Na een uur zijn de munten op en ver-
trekken we richting Kras.
Door het lange feesten neemt de energie 
van menig Eumke zienderogen af. Één van 
de twee hoogheden, ik zal wegens privacy 
redenen niet zeggen wie, verlaat stiekem, 
zich vooruit bewegend via de lambrisering, 
het café en laat zich ophalen. Helaas het 
einde net niet gehaald. Wij vertrekken ‘s 
nachts om 2 uur met de bus weer richting 
Bruntjes. 

’s Morgens om 8 uur gaat de wekker weer. 
Mijn droge mond verraadt dat het weder-
om gezellig was. Ik draai me om en schrik 
opnieuw, Stan had weer geen zin om te 
fietsen.

Stefan Beerten

CARNAVALSZONDAG MET DE EUMKES
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Stichting Fratsen viert dit jaar haar 15 jarig 
bestaan. Een beetje vreemd als je in ogen-
schouw neemt dat de statuten van de 
stichting op 22 mei 2002 door de notaris 
en het oprichtingsbestuur zijn getekend. 
De redactie zit aan tafel met Jos Kolkman 
en Hans van Hagen (bestuursleden van 
het eerste en huidige uur) en volgens hen 
worden de meeste activiteiten nu voor de 
15e keer gehouden en is het dus tijd voor 
een feestelijk jubileumjaar. Je heet niet 
voor niets Fratsen en hebt lak aan gang-
bare standaard afspraken.

Aanleiding tot oprichting.
Tijdens een vakantie in het zuiden van ons 
land lopen een paar inwoners van Zieu-
went toevallig op een vertelfestival in een 
park in Maastricht. Onder de indruk van 
wat ze daar meemaken blijft in ’t hoofd 
spoken: wat in Maastricht kan, kan in 
Zieuwent ook.

Als snel heeft  een groep enthousiaste-
lingen elkaar gevonden en het centrale 
(hoofd)bestuur bestaande uit Jos Kolk-
man, Hans van Hagen, Teun Wassink, Ma-
rijke Domhof (Engelen) en Marloes Dom-
hof (Brundel) is een feit. Niet veel later sluit 
Jette Holkenborg (Peters) zich aan zodat 
er een evenwichtige verdeling is voor wat 
betreft leeftijd en geslacht.  

Naamgeving.
De stichting moet natuurlijk ook een naam 
hebben. Het woord fratsen valt, wat door 
het ene woordenboek wordt uitgelegd als; 
kunsten, grillen, grimassen en grappige 
bewegingen en een ander woordenboek 
zegt; gril, kuur, kunstenmakerij. Met deze 
uitleg kan iedereen wel leven en zelfs de 
notaris stemt in.

Doel van de stichting.
Het doel van de stichting is statutair het 

15 JAAR FRATSEN
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organiseren en realiseren van activiteiten 
en voorzieningen op het gebied van kunst, 
cultuur en sport binnen Zieuwent. In de 
praktijk betekent het dat al het creatieve, 
dat in grote mate is ons dorp aanwezig is, 
de ruimte en een podium krijgt. Het moet 
uit de hoofden naar de ervarende werke-
lijkheid.

De bestuurlijke structuur.
Naast het reeds genoemde (hoofd)be-
stuur kent de stichting voor elke activiteit 
een eigen werkgroep met enthousiaste 
vrijwilligers. Binnen deze werkgroep zit in 
de regel 1 bestuurslid zodat de communi-
catie via korte lijntjes en soepel verloopt. 
Op de vraag of het moeilijk is om vol-
doende vrijwilligers te vinden is het ant-
woord nee. Er worden veel verschillende 
activiteiten georganiseerd en voor elke 
activiteit zijn er wel mensen te vinden die 

dat ene leuk vinden. Het grote voordeel 
is dat het géén langdurige belasting en 
verplichting is, maar een inspanning van 
korte duur voor dat specifieke evenement. 
Dat willen mensen wel. In de praktijk blijkt 
ook dat het vaak heel gemêleerde gezel-
schappen van vrijwilligers zijn die elkaar 
normaliter niet zouden kennen. Hun pas-
sie en enthousiasme voor een bepaalde 
activiteit versterkt elkaar in de beleving en 
het plezier. Voor het (hoofd)bestuur is het 
zaak dat ze contact houden met de veelal 
jeugdige deelnemers, maar er is nog geen 
directe behoefte aan verjonging.

De activiteiten.
Zoals reeds genoemd begon alles met 
het “vertelfestival”. In de loop der jaren 
zijn er “tig” activiteiten ontstaan en enkele 
ook alweer opgehouden. Hierbij een korte 
opsomming: “open podium”, “openlucht 
bioscoop”, “avondschoolreisje”, “mobiele 
halfpipe”, “nieuwjaarsgala”, “houtdorp”, 

15 JAAR FRATSEN
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“wandeltocht dwars deur Söwent”, “mod-
derdag”, “dichterbij (gedichtenzuil)” en 
“poëziealbum”.

Elke activiteit heeft zijn eigen ontstaans-
geschiedenis en specifieke wetenswaar-
digheden en Jos en Hans vertellen er met 
glinsterende ogen over. Het enthousiasme 
en het plezier spatten er van af. Nagenoeg 
alles is leuk en de ene positieve ervaring 
wordt afgewisseld met de andere grap-
pige anekdote. Wij doen samen met alle 
vrijwilligers en deelnemers dingen die we 
leuk en prettig vinden. Het kost géén ener-
gie, maar levert energie op. En als iets niet 
meer loopt of te duur wordt stoppen we 
er mee. Je moet niet aan een dood paard 
trekken. Zelfs het vergaderen is leuk en 
nooit saai. Wat is er nog mooier dan al 
brainstormend nieuwe leuke dingen be-
denken en dat uiteindelijk terug te zien in 
het resultaat met blije kinderen en ouders.

Het voert te ver om elke activiteit uitge-
breid te behandelen maar enkele aspec-
ten zijn zeker het benoemen waard.

Modderdag.
Volgens Jos en Hans was de eerste mod-
derdag misschien wel het hoogtepunt van 
de afgelopen 15 jaar. In al zijn eenvoud 
een schot in de roos. Een simpel concept 
en de grootste schik. Toen we met het 
idee bij de WOPA aankwamen werden we 
met open armen ontvangen en  was er al-
leen maar positieve medewerking. Ook de 
WOPA zag het helemaal zitten. Zwart en 
geel zand genoeg. Enkele minikraantjes, 
een betonmolen en sproeiers erbij en spe-
len maar. Na afloop een gierton van 10 m3 
erbij voor het afspoelen en iedereen blij. 
Zelfs de meeste ouders zaten onder de 
modder en konden, in plaats van met de 
auto, lopend naar huis.

Poëziealbum.
De nieuwste loot aan de stam. De opzet 
is als volgt: een inwoner van Zieuwent 
schrijft of maakt een poëtisch stuk in het 
poëziealbum, stop het terug in de koffer 
en geeft op eigen initiatief de koffer door 
aan een andere inwoner van Zieuwent. 



Na jaren ontstaat een schat aan poëtisch 
materiaal. Op dit moment hebben al een 
heel aantal deelnemers hun bijdrage ge-
leverd. De gedichten worden door de 
schrijver ook naar Fratsen gemaild, zodat 
ze eventueel ook op “Dichterbij” en op de 
site geplaatst kunnen worden. Misschien 
moeten we wel een openbare jaarlijkse 
poëzieavond organiseren waarbij wordt 
voorgelezen uit eigen werk.

Wandeltocht “Dwars door Söwent”.
Een goed voorbeeld van hoe “we wer-
ken”. Het idee om een wandeltocht 
voor jong en oud te organiseren over de 
kerkepaden van Zieuwent en omstre-
ken komt op de bestuurstafel te liggen. 
Iedereen is het er overeen dat dit een 
mooie activiteit kan worden voor Frat-
sen. Iemand van het bestuur pakt het 
op, zoekt op eigen initiatief een groep 

enthousiaste vrijwilligers om zich heen 
en organiseert het op een net iets an-
dere manier dan gebruikelijk is.

Houtdorp.
Een grote activiteit met een lange ge-
schiedenis en heel veel vrijwilligers. Alleen 
al het verkrijgen van voldoende plaatma-
teriaal, pallets en spijkers is een logistieke 
operatie op zich. Bedrijven en vrijwilligers 
bieden zich spontaan aan om te helpen 
en mee te denken. En als er ons mensen 
ontvallen, staan anderen weer op. Het is 
hartverwarmend om te zien hoe iedereen 
daar mee omgaat. Als dank voor hun me-
dewerking krijgen bedrijven en personen 
geen geld, maar een attentie in de vorm 
van een herinneringsfoto. Een klein maar 
zeer belangrijk gebaar en het wordt dan 
ook hogelijk gewaardeerd. In menig be-
drijfskantine hangen onze foto’s. Vrijwilli-
gerswerk kun je niet betalen want het is 
onbetaalbaar.

15 JAAR FRATSEN
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Mobiele halfpipe.
Een aantal jaren geleden was skateboar-
den een rage, maar niemand durfde ei-
genlijk een vaste skatebaan aan te leggen 
omdat men bang was voor hangplekjon-
geren. Een mobiele skatebaan leek (en is 
?) het ei van Columbus. Cuppers carrosse-
rieën zag ons idee ook wel zitten en heeft 
hem gemaakt. We haalden hiermee zelfs 
het jeugdjournaal. De financiële afwikke-
ling liep anders dan dat we op voorhand 
dachten. De subsidie van de gemeente 
ging de mist in omdat men toch had be-
sloten om aan de Richterslaan een vaste 
skatebaan neer te leggen en volgens hen 
was 1 skatebaan voor de gehele gemeen-
te voldoende. De halfpipe is uiteindelijk 
door enkele privésponsors betaald. Wel 
kregen we als Fratsen van de gemeente 
het daaropvolgende jaar de burgerinitia-
tiefprijs van € 1.000,-

De financiën.
De inkomsten worden voornamelijk ver-

kregen via giften en subsidies. Met name 
de bijdrage van “sponsorbundeling Zieu-
went” mag niet ongenoemd blijven. Vanaf 
het eerst uur heeft dit collectief ons fi-
nancieel gesteund waarvoor onze grote 
dank. Daarnaast hebben we enkele jaren 
geleden onze kas gespekt met een ludie-
ke dienstenveiling. Er werd flink geboden 
op allerlei gratis aangeboden diensten 
variërend van een rondvaart door de Am-
sterdamse grachten op een klein bootje 
van een oud plaatsgenoot tot het mogen 
knuffelen van koeien. Afgezien van een 
eigen bescheiden niet-kostendekkende 
bijdrage van € 5,- voor het timmerdorp is 
deelname voor alle activiteiten gratis. We 
willen alles laagdrempelig houden en een 
deelnameprijs mag geen beletsel zijn om 
niet deel te nemen.

Alle benodigdheden worden zoveel mo-
gelijk bij de plaatselijke middenstand in-
gekocht. Als tegenprestatie sponsoren zij 
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ons weer. Daarnaast leen je spullen van 
elkaar en help je elkaar. Waarin een klein 
dorp ook groot kan zijn.

Krimp.
Ook wij zullen (zeer waarschijnlijk) te ma-
ken krijgen met een teruglopend aantal 
kinderen. Voor wat betreft het “houtdorp”, 
“vertelfestival” en de “modderdag” wer-
ken we nu al samen met de basisscholen 
van Harreveld en Mariënvelde. Deze kin-
deren nemen deel aan de activiteiten en 
brengen hun eigen enthousiaste vrijwil-
ligers (ouders) mee. Zij leren elkaar ken-
nen en fietsen het jaar erop samen naar 
het voortgezet onderwijs. Niets mis mee 
en zo spannend is het ook allemaal niet. 
Onder andere de HaZiMa-parochie, de 
rijvereniging, de harmonie en RKZVC zijn 
ons hierin al voorgegaan.

Toekomstvisie.
Stichting Fratsen wil een bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van het dorp en het 
welzijn van zijn inwoners. Dure woorden, 
maar oprecht gemeend. Er zijn een hele-
boel kinderen die te vermaken zijn. Niet 
alleen poetsen (“swipen”) op een IPad, 
maar ook buiten spelen. Wij willen ze 
een fijne jeugd bezorgen als basis voor 
de toekomst en een bijdrage leveren aan 
een goede leefomgeving waardoor ze la-
ter misschien terugkeren naar Zieuwent. 
Uiteraard spelen woningbouw, winkelaan-
bod, werk, enz. daarin ook een grote rol.

De bejaarden worden nu nog niet als doel-
groep ervaren. Wij zouden niet weten wat 
we specifiek voor hen moeten organise-
ren. Dat komt omdat de KBO zeer actief 
is op dat gebied voor hen. Gedichten van 
ouderen bereiken ons natuurlijk wel.

Feest.
Op de vraag wat Jos en Hans tot slot nog 
gezegd willen hebben klinkt eensluidend 
het woord “vrijwilliger”. Alles staat of valt 
bij vrijwilligers. Als bestuur kun je niets 
zonder hen en wij mogen ons gelukkig 
prijzen met een zeer groot aantal enthou-
siastelingen en een breed gedragen me-
dewerking. Het 15-jarig bestaan van de 
stichting wordt daarom ook niet gevierd 
met een receptie, maar met een groot vrij-
willigersfeest als dank.

Ook de redactie wil bij deze de stichting 
en al zijn vrijwilligers bedanken voor hun 
bijdrage aan de leefbaarheid van ons 
Zieuwent. 

Tanja en Huub    

15 JAAR FRATSEN
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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



  

ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 4 mrt. 19.30 uur “’t Hoenderboom” / “Sprenkelderhoek” : Kruisjassen : HWP.

Za. 5 mrt. 19.45 uur HVBS 1 – HV Pacelli 1

Zo. 6 mrt. 14.00 uur AD’69 1 – RKZVC1 : Speelronde 18.

Ma. 7 mrt. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 9 mrt. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 11 mrt. ………. Kaarten voor alle buurten.

Za. 12 mrt. 19.30 uur HV Pacelli 1 – Groessen 1

Zo. 13 mrt. 14.00 uur RKZVC 1 – Westervoort 1 : Speelronde 19.

Ma. 14 mrt. 14.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Za. 19 mrt. 19.30 uur HV Pacelli 1 – Lettele 1

Zo. 20 mrt. 14.00 uur Witkampers 1 – RKZVC 1 : Speelronde 20.

Ma. 21 mrt. 20.00 uur  Jaarvergadering Zieuwents Belang en Feestcommissie : 

Parochiehuis

Vr. 25 mrt. 19.30 uur PaasPop Klassiek : Matthäus Passion

26, 27 en 28 maart PaasPop.

Zo. 27 mrt. 20.00 uur Paasvuur.

Wo. 30 mrt. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

1, 2 en 3 april  Tentoonstelling “Notenkrakers” 

   door oudheidkundige vereniging in het parochiehuis.

Vr. 1 april 19.30 uur “’t Hoenderboom” / “Sprenkelderhoek” : Kruisjassen : HWP.

Za. 2 april 19.30 uur HV Pacelli 1 – Heeten 1

Zo. 3 april 14.00 uur RKZVC 1 – Gendringen 1 : Speelronde 21.

Ma. 4 april 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Zo. 10 april 13.00 uur BDC 1 – HV Pacelli 1

Zo. 10 april 14.00 uur DVV 1 – RKZVC 1 : Speelronde 22.

Ma. 11 april 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 13 april 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Zo. 24 april 14.30 uur VIOD 1 – RKZVC 1 : Speelronde 23.

Wo. 27 april 10.00 uur Koningsdag : Fietstocht.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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PROFIELSCHETS
Bob & Bob, het prinsenpaar 2016 van 
carnavalsvereniging de Eumkes! Maar 
wie zijn nou eigenlijk de jongens die dit 
jaar aan het roer staan bij alle activiteiten 
waarbij carnaval centraal staat? Tijd om 
kennis te maken! Laten we beginnen 
met prins Bob klein Goldewijk (Tillas), 
21 jaar, wonend bij zijn ouders aan de 
Bedelaarsdijk. In september zal hij starten 
met de studie toegepaste psychologie. 
Daarnaast is hij in Zieuwent werkzaam bij 
de Welkoop, voetbalt in Zieuwent Seubn 
en is voorzitter van KaartTeamSowent 
(KTS). Aan zijn zijde staat adjudant Bob 
te Molder (Breursken), 19 jaar en woont 
nog bij zijn ouders aan de Schoppenweg. 
Hij werkt met metaal bij Framefact 
in Gaanderen en laat ook graag zijn 
voetbaltalenten zien in RKZVC 3. Beide 
zijn het echte Eumkes, dus dames…. 

1. Meest favoriete sport:
Prins Bob: voetbal.
Adjudant Bob: voetbal.

2. Minst favoriete sport: 
Prins Bob: paardensport.
Adjudant Bob: paardensport.

3. Mooiste sportherinnering: 
Prins Bob: de opkomst tijdens de eerste 
wedstrijd van mijzelf op het D-toernooi, 
kippenvel!
Adjudant Bob: kampioenschap in de E1.

4. Favoriete sportman/vrouw: 
Prins Bob: Steven Gerrard.
Adjudant Bob: Wesley Sneijder, hij heeft 
ook nog eens een mooie vrouw.

5. Lekkerste eten: 
Prins Bob: bijna alle soorten stamppot.
Adjudant Bob: Mc Donalds óf boerenkool 
met rookworst en speklappen.

6. Voor welk tv programma blijf je thuis: 
Prins Bob: de Kwis,
Adjudant Bob: Penoza.

7. Beste boek/schrijver: 
Prins Bob: Omdenken van Berthold 
Gunster.
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Adjudant Bob: ik lees alleen de Voetbal 
International.

8. Mooiste film: 
Prins Bob: The Wolf of Wallstreet.
Adjudant Bob: The Hangover 1.

9. Politieke kleur: 
Prins Bob: rechts van het midden.
Adjudant Bob: nog nooit mogen 
stemmen, maar als dat mag ga ik me er 
in verdiepen.

10. Beste Nederlandstalige lied: 
Prins Bob: Guus Meeuwis – Brabant.
Adjudant Bob: Het land van – Lange 
Frans en Baas B.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg: 
Prins Bob: ik heb niet echt iets dat ik het 
mooist vind dat ik gekregen heb.
Adjudant Bob: toen ik heel klein was 
kreeg ik een Playstation 2.

12. Grootste miskoop: 
Prins Bob: witte schoenen met een 
regenboogzool, paar keer op school 
aan gehad en toen maar niet meer aan 
gedaan.
Adjudant Bob: ik investeer volgens mij 
altijd wel slim.

13. Omscholen tot: 
Prins Bob: ik ben nog niet zo ver.
Adjudant Bob: profvoetballer, beetje 
voetballen en geld verdienen.

14. Tent opzetten in: 
Prins Bob: met een camper door Amerika 
heen rijden.
Adjudant Bob: niet kamperen, maar door 
Amerika heen rijden lijkt me ook wel erg 
gaaf.

15.  Ben je al eens aangehouden door de 
politie: 

Prins Bob: ja, ik werd opgehaald op 
het Marianum in de aula voor verhoor 
op het politiebureau, ze dachten dat 
ik een hakenkruis in het beeldscherm 
had gekrast. Achteraf was dit een 
misverstand.
Adjudant Bob: één keer met 
oudjaarsavond, ik liep met bier over 
straat. Gelukkig wilde de agent mij niet 
met een boete het nieuwe jaar in laten 
gaan.

16. Hekel aan mensen die: 
Prins Bob: knieperig zijn en tot iedere 
cent terug willen.
Adjudant Bob: arrogante mensen.

17. Uit bed te halen voor: 
Prins Bob: overal waar gezelligheid is.
Adjudant Bob: voetbalwedstrijd.

18. Waar droom je over: 
Prins Bob: financieel onafhankelijk leven 
waarbij ik zelf kan bepalen wat ik doe.
Adjudant Bob: vroeger droomde ik 
altijd om profvoetballer te worden, 
tegenwoordig ben ik wat realistischer en 
droom ik daar minder over.

19. Wanneer was je voor het laatst bang: 
Prins Bob: twee jaar geleden, toen raakte 
ik zelf een beetje het overzicht kwijt en 
wist ik niet zo goed meer wat ik er mee 
aan moest.
Adjudant Bob: toen mijn moeder werd 
geopereerd een jaar terug, nu gaat het 
langzaamaan gelukkig beter.

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt: 
Prins Bob: ik moet op tijd naar bed gaan, 
aardige wallen.
Adjudant Bob: er mogen wel wat kilo’s bij 
aan.

11



712

21.  Welke zin of welk woord gebruik je 
veel: 

Prins Bob: ik zou het echt niet weten.
Adjudant Bob: G (maar dan in het Engels; 
DJIE), dat is een woord waar ik mensen 
mee aanspreek.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten: 
Prins Bob: Sigmund Freud.
Adjudant Bob: Wesley Sneijder.

23. Wat zou je geen 2e keer doen: 
Prins Bob: het weer zo ver laten 
opstapelen dat ik het overzicht kwijtraak.

Adjudant Bob: beginnen met roken.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
Prins Bob: humoristisch, overdenkend, 
hartelijk, realistisch, perfectionistisch.
Adjudant Bob: snel geïrriteerd, sociaal, 
realistisch, sportief, impulsief.

Bob & Bob: Alaaf en bedankt voor de 
kennismaking.
Een onwijs gezellig en prinselijk jaar 
gewenst!

Nienke

WEDSTRIJDVERSLAG PACELLI E2 – HV ANGEREN E2
De 1e helft heeft Merle gekeept, de 2e 
helft Quintey. 
Er was goed gespeeld, het was heel 
vermoeiend. 
We konden goed de bal afpakken. Renske 
en Kim hadden doelpunten gescoord 
De ruststand was 4-2; daarna was de 
stand 5-5. 
Het was spannend, want 5 minuten voor 
de wedstrijd was afgelopen, was de stand 
5-5, dus we hebben goed verdedigd. 

De tegenstander was pittig, maar wij ook. 
Een van de tegenstanders heette ook 
Merle, dat was soms best verwarrend. 
Toen de wedstrijd afgelopen was 
moesten Kim en Bente nog een wedstrijd 
spelen, dus hun hebben een topconditie! 
Maar wij natuurlijk ook. 

Verslag gemaakt door Kiki, Merle en 
Anouk.



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 09-01-2016 : TOHP 1 – Grol 3
 1e set 2-1 : 2e set 2-0
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e wedstrijd is altijd weer even spannend en wennen 

voor iedereen. Ons team bestaat uit 6 personen, en door 
ziekte bij andere teams doen Cato klein Goldewijk en 
Maud Nienhuis met andere teams mee. Sportief!!!

MOOISTE MOMENT:  Het gaat lang gelijk op. De opslag wordt beter en ieder-
een let goed op. We zijn wel blij als het fluitsignaal gaat 
en we gewonnen hebben.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Linde Spexgoor. Kwam deze wedstrijd steeds beter in het 
spel.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-01-2016 : Longa ’59 2 – TOHP 1
 1e set 1-2 : 2e set 1-2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Mooie wedstrijd. Iedereen let goed op. Af en toe wordt er 

vergeten door te draaien, dan roepen de coaches vanaf 
de zijlijn en loopt het weer.

MOOISTE MOMENT:  Maud Nienhuis, mooie opslagen die de tegenstander niet 
kan vangen, waardoor we veel punten maken.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Demi klein Holkenborg. Ze pakt de moeilijkste ballen en 
kijkt goed waar ze de ballen gooit bij de tegenstander.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-01-2016 : Favorita 1 – TOHP 1
 1e set 2-1 : 2e set 1-1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Moeilijke wedstrijd. De tegenstanders hadden jongens bij in 

het veld en die waren goed. Cato gooide de ballen snel en 
goed achter in de hoek. Daar hadden ze wel moeite mee.

MOOISTE MOMENT:  Sofie staat alleen in het veld. Door de bal voor zichzelf 
te toetsen en te vangen mochten alle spelers weer terug 
in het veld. Dit hebben we nog niet eens zo vaak op de 
training geoefend en toch lukte het!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Cato klein Goldewijk en Sofie Temming

Datum : wedstrijd : uitslag 09-01-2016 : TOHP 1 – Brevolk 1
 1e set 2-1 : 2e set 2-1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Deze wedstrijd speelt Demi met een ander team mee. 

Sportief! De wedstrijd is spannend, Brevolk heeft ook al-
les nog gewonnen. In beide sets komen wij eerst achter. 
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
  Maar de Tohp meiden vechten ervoor. Er wordt goed op-

gelet en ze moedigen elkaar aan, en gewonnen!
MOOISTE MOMENT:  Lott ter Maat staat alleen in het veld met nog 1 speler 

tegenover zich. Lott moet de bal via opslag in het veld 
brengen. De bal rolt schuin over de netrand en valt bij de 
tegenstander in het veld. En dan klinkt het fluitsignaal.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Lott ter Maat, dank zij Lott winnen we de 2e set en daar-
mee de beker. De 1e beker op niveau 2. T(h)op!!

Datum : wedstrijd : uitslag 23-01-2016 : Longa ’59 5 – TOHP 1
 1e set 22-25 : 2e set 18-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  Even inkomen, ze komen wat traag op gang. Maar dan 

gaat het beter
MOOISTE MOMENT:  Lynn Nienhuis zet de bal na het vangen meteen op, hier-

door wordt er snel gespeeld, en raakt de tegenstander 
van slag. Ze scoort hiermee veel punten.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Lynn Nienhuis. Sterk gespeeld.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-01-2016 : Favorita 5 – TOHP 1
 1e set 25-22 : 2e set 19-19
WEDSTRIJDVERLOOP:  Heel spannend. De opslag wil vandaag niet goed lukken, 

behalve bij Luna Raben. Het spel gaat op en af. Af en 
toe slordig spel. We proberen het tactisch, ver achterin 
of langs de lijn, maar dit lukt niet altijd. Helaas de 1e set 
verloren.

MOOISTE MOMENT:  Het fluitsignaal in de 2e set. De volle tijd gespeeld en ein-
digen in gelijkspel.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Jikke Terhaerdt. Moeilijke ballen van achter uit het veld 
speelt ze goed over het net.

Datum : wedstrijd : uitslag 30-01-2016 : TOHP 1 – Bovo 5 : 2 – 0
WEDSTRIJDVERLOOP:  Wedstrijd  ging goed. Allemaal goed betrokken bij het 

spel. De opslag verliep  in de 1e set minder goed, niet bij 
iedereen. Luna Raben had een mooie en goede opslag.

MOOISTE MOMENT:  De meiden moedigden elkaar aan, dit zorgde voor een 
goede teamsfeer, wat het spel ten goede kwam.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Luna Raben, telkens 3 punten gehaald met de opslag.

14



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 30-01-2016 : KV 2 – TOHP 1 : 1 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Een aantal tegenstanders waren een stuk groter.  Daar 

waren we wel even van onder de indruk. De 1e set helaas 
met 23-25 verloren. Door in de 2e set goed te blijven spe-
len, zelfs de opslag liep goed wonnen we deze met 8-25.

MOOISTE MOMENT:  Er zaten hele mooie momenten in deze wedstrijd. Malou 
Luesink toetste de ballen goed hoog , zodat deze prima 
over het net vlogen. Lynn Nienhuis zette de ballen als 
vanouds snel op waardoor de tegenstander verrast werd. 
Jikke Terhaerdt zette moeilijke en harde ballen boven-
hands op, met een mooie techniek.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Jikke Terhaerdt. Snelle reacties met bovenhands opzet-
ten.

Datum : wedstrijd : uitslag 06-02-2016 : Favorita 1 – TOHP 1 : 0 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  De tegenstanders begonnen de 1e set met 3 meiden. Ze 

wilden het eerst zo proberen. Deze set wonnen we dik. In 
de 2e set heeft Demi klein Holkenborg met de tegenstan-
der meegespeeld (wij waren met 6 meiden).

MOOISTE MOMENT:  Leuke wedstrijd. De 2e set ging het eerst gelijk op. Er 
werd goed opgeslagen, wat heel moeilijk is omdat we dit 
net geleerd hebben.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Demi klein Holkenborg. Top om bij een ander team mee te  
spelen tegen je eigen team nog wel!

Datum : wedstrijd : uitslag 06-02-2016 : TOHP 1 – Grol 3 : 1 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Spannende wedstrijd. Er was nog discussie met de lei-

ding van Grol over de swingworp die enkele van onze 
meiden zo mooi uitvoerden ( Cato en Linde). Navraag van 
Grol bij de wedstrijdleiding bleek dat dit gewoon mocht, 
volgens de spelregels.

MOOISTE MOMENT:  Het fluitsignaal, en ja hoor de beker mag mee naar Zieu-
went. Wat een sportief team!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Maud Nienhuis. Geconcentreerd met de opslag, kijken 
waar ze de bal gooit tijdens het spel.
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716

PAASPOP 2016 : 
VAN BIRTH OF JOY TOT BRUNCH
Over enkele weken is het al weer Pasen. 
Traditiegetrouw een weekend waarin er 
van alles te beleven is in Zieuwent. Naast 
de Matthäus Passion in de kerk op goede 
vrijdag en het Paasvuur op 1e Paasdag is 
er wederom een editie van PaasPop, voor 
al weer de 37e keer.

Het zal de PaasPop-bezoeker niet 
ontgaan zijn dat de invulling van het 
evenement de laatste jaren aan het 
veranderen is. Dit jaar gaan we door op 
die ingeslagen weg. Op zondag blijft de 
entree gratis; het paasvuur dichtbij; de 
muzikale invulling buiten en het vuurwerk. 
Op maandag gaan we de dag wederom 
starten met een brunch. Veranderd er dan 
niets dit jaar?
Jawel! PaasPop organiseert al jaren een 

wedstrijd voor beginnende bands met 
eigen werk. Dit jaar wordt in dit concept 
iets gewijzigd. Het is niet langer de Slag 
óm PaasPop, maar dit jaar beleven we 
de Slag óp PaasPop. Uit alle inzendingen 
worden drie bands gekozen die op de 
PaasPop-zaterdag zullen spelen. Deze 
drie bands zullen strijden voor een 
unieke prijs. De winnaar sleept namelijk 
een optreden in het voorprogramma van 
Birth of Joy, later dit jaar, in de wacht. 
Om alvast iets van die sfeer te proeven, 
spelen de deelnemers op zaterdagavond 
ook al in het voorprogramma van de 
driekoppige rockformatie met onze 
eigen Bob Hogenelst. Birth of Joy zal 
op paaszaterdag, na Raw Flowers en 
Jick Munro & The Amazing Laserbeams 
afsluiten! 
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De zondagavond staat het Paasvuur 
als vanouds centraal. Onze avond 
begint met de kindervoorstelling van 
PEERtoftheather, vervolgens buiten 
genieten van een drankje en de klanken 
van Suzan en Freek na het ontsteken 
van het Paasvuur. In de kleine PaasPop 
tent zullen de Hillbilly Moonshiners 
deze avond zorgen voor de nodige 
heupbewegingen. JackFire Live en de 
Beatcrooks zullen de voeten in de grote 
tent laten bewegen. Tenslotte is er bij het 
Paasvuur nog een vuurwerkshow.

En maandag? Dat is de middag waar 
het maar om 1 ding draait: Feest! Kom 
samen met je vrienden, vage vrienden, 
familie, buren, naar de paasbrunch. Deze 
heerlijke brunch wordt dit jaar weer mede 
mogelijk gemaakt door ondernemers uit 
Zieuwent. De tent ouderwets ingericht 
met tafels en bankjes en onder het genot 
van een muzikale noot van Gewoon 
Jansen een goede bodem leggen voor de 

rest van de middag. De heren van Bökkers 
zullen vervolgens de feeststemming 
naar een climax brengen waarna DJ Kay 
Heezen de middag met heerlijke beats 
spetterend afsluit.

Na 37 jaar PaasPop is er veel veranderd 
maar één ding niet. De tomeloze inzet en 
het plezier van vrijwilligers, veelal mensen 
uit Zieuwent, die PaasPop mogelijk 
maken. Met z’n allen zijn we er trots op 
om dit evenement te mogen en te kunnen 
organiseren in Zieuwent.

Tot 26-27-28 Maart aan de 
Rouwhorsterdijk!

Bestuur stichting PaasPop Zieuwent.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 13-02-2016 : RKZVC E3 – AZSV E7 : 3 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  Laatste aanval. Mick, Sep, Denzel. Afgerond met verdien-

de goal.
MOOISTE MOMENT: Goede samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Mick.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-02-2016 : RKZVC F1 – AD ’69 F1 : 3 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Storm Brinkerhof (3x).
MOOISTE DOELPUNT: De 3e vanuit een hele moeilijke hoek.
MOOISTE MOMENT: De redding van Ties, bij een stand van 1-0 direct na rust.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ties Kampshof.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-02-2016 : RKZVC F2 – Bredevoort-MEC : 2 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Dries en Jessy.
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Jessy.
MOOISTE MOMENT: Goede voorzet van Jessy in de goal afgewerkt door Dries.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Niels Wopereis. 1e Helft goed gevoetbald. 2e Helft heel 

goed gekeept.

Datum : wedstrijd : uitslag 13-02-2016 : DEO F4 – RKZVC F3 : 1 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Millan (1x), Jochem (2x) en Tom (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Cornerbal van Len direct uit de lucht ingeschoten door 

Jochem.
MOOISTE MOMENT:  Tom, als je scoort mag je naar de Mac Donalds, dus Tom 

scoort.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tom.



Een paar keer per week wandel ik met 
Paul. Gewoon, niets bijzonders, geen ui-
gepeilde routes, wel met aangenaam ge-
zelschap. Hij heeft prachtige woorden mijn 
Paul en hij zingt er ook nog bij. En ik hoef 
niets terug te zeggen, in mijn hoofd zing ik 
gewoon mee. Dat vindt Paul prima, beter 
zelfs.

Dat komt zo: de grijze lucht begint al bij 
het raam en buiten gaat het gewoon door 
in iets wat op verre mist lijkt. Ik mis de 
kleuren die in de zomer ieder uur verande-
ren en hoogte en diepte aanbrengen. Nu is 
er land dat nat is, bijna verdronken.  Al die 

verpauperde kleuren grijs en bruin steken 
af tegen het gras en de weides die maar 
groen blijven. Dat is precies wat er niet 
klopt. De wereld hoort sepia te zijn in de 
winter, of wit. Ik heb het nog even nageke-
ken, maar ook bij de buurman is het gras 
groen. Het natuurlijke moois rolt niet meer 
over me heen zoals in de zomer. Ik moet 
er moeite voor doen om schoonheid bin-
nen te halen: ik lees 3 boeken door elkaar; 
vraag de pianojuf om lastige stukken; ben 
meer in de stad; klus binnen. En luister 
naar Paul Simon terwijl ik wandel door le-
lijk land. 

De co lumn
GREUNE WEIDES
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Ik kocht voor het eerst van mijn leven wan-
delschoenen. In de wandelschoenen-win-
kel vroeg ik de wandelschoenen-verkoper 
naar de verschillende prijsklasses. ‘Zo 
denk ik niet’ zei hij ‘ik kijk naar wat je wilt 
en nodig hebt’. Hier ging al iets wringen 
en ik zei dat hij geen beslissingsbevoegd-
heid had over mijn uitgaven. Met tegenzin 
begon hij aan de financiële info: ik was 
duidelijk geen wandel-liefhebber. Vervol-
gens stelde hij mij weer een onlogische 
vraag ‘wat ben je van plan met de wan-
delschoenen?’. ‘Zwemmen’ antwoordde 
ik, normaal niet zo gevat, maar blijkbaar 
maakte het nieuwe universum van wandel-
schoenen-verkopers dit in mij wakker. Uit-
eindelijk werden we toch nog vrienden, de 
verkoper en ik. En zo stapte ik op nieuwe 
bonkige schoenen naar buiten. Ze liepen 
zalig. Paul Simon zong in mijn oor ‘She’s 
got diamonds at the sole of her shoes’. 

Samen met mijn man (die overigens al 
eerder veel duurdere wandelschoenen 
aanschafte) liep ik naar de Greune Weide 
waar onze zoon moest voetballen. Paul 
Simon bleef thuis. De modder was er nog 
steeds, het grijze landschap ook, maar oh 
wat zweefden we heerlijk net boven dit 
aardse slijk tussen groene weides richting 
de voetballerij. De man en ik, we klussen 
er wat af in de winter Ons laatste projectje 
was een waardige rij schuifdeuren in de 

berging, waardoor de zooi (wasmachine 
en droger) nu bij binnenkomst aan het oog 
onttrokken werd. Wel vond ik steeds in het 
weekend kleine rubberen kogeltjes bij die 
schuifdeuren aan de voet van de wasma-
chine. Alsof er een mini-leger waarvan ik 
het bestaan niet wist, een fundamentele 
oorlog voerde tegen de grote grijze nieuwe 
schuifdeuren. Het was een raadsel waar ik 
graag aan dacht. Kleine kogeltjes en dan 
vooral in het weekend, sommige zaken 
zijn te leuk om op te lossen.

Toen de man en ik plaatsnamen op de 
tribune van de Greune Weide lag de ont-
rafeling van het raadsel aan onze voeten. 
Aan de rand van het felle groene kunstgras 
met de opstandig-makende witte belijning 
lagen honderden – duizenden- kogeltjes 
identiek aan die in onze berging. Waren 
deze kogeltjes ook op weg naar ons huis? 
Of waren onze kogeltjes thuis juist als ver-
dwaalde vluchtelingen op zoek naar hun 
kalifaat de Greune Weide? Oudste zoon, 
de kogeltjes-smokkelaar.

Blijmoedig liepen de man en ik huiswaarts, 
de kop zonder zorgen, op zoek naar nieu-
we raadsels. Onze zolen zogen zich vast in 
de zwemmende grond, maar wij zagen 
vooral de greune weides. Het ging een ar-
geloze zomer worden.

Maddy Hulshof
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