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“SÖWENTSE 
KARMISSE”
‘zo midden in de zommer, als de zönne 
hoge steet...’
Terwijl ik dit schrijf is het zondag 29 mei, 
de dag van de wol(ken)corso in Lievelde 
en duurt het nog bijna een week voordat 
de Zieuwentse kermis van start zal gaan. 
Vrijdagavond wordt de kermis geopend 
met de 10e! Zieuwent live. Een ècht 
Zieuwents feestje, als je het mij vraagt. 
Op de zaterdag is er als eerste de jeugd-
zeskamp; 5 buurten die met elkaar zullen 
gaan strijden om de prijzen. Zal de Ze-
gendiek gaan zegevieren? Ik hoop het!

Op naar de tent, de jeugd en vooral de 
leiders zullen in dit gedeelte zin hebben. 
De avond zal voor mij èn een heel aantal 
andere (fanatieke) kaarters in Het Paro-
chiehuis beginnen. Zal er opnieuw een 
koppel in de zaal zitten die het net iets te 
leuk in de tent heeft gehad?

Na het kaarten de tent in, volle bak! 
Waar zullen we ditmaal eindigen? Het 
mooie aan de kermis vind ik dat je vaak 
bij iemand eindigt waar je voorheen niet 
kwam. Dan is er de zondagochtend, vo-
gelschieten. Dit zal ik aan me voorbij la-
ten gaan; ‘de vogel gaat er tijdens de ker-
mis wel vaker af’. ’s Middags eerst nog 
even naar Max kijken en dan de tent in. 
Het belooft redelijk weer te worden, dus 
zal ‘de korte bene’ worden aangetrokken. 
Eenmaal in de tent zullen de eerste ver-
halen rondgaan over: mensen met asfal-
teczeem, gekneusde vingers of polsen, 
gebroken sleutelbenen of nog erger; ge-
broken harten. De gedenkwaardige mo-
menten van de kermis zeg ik dan maar. 
Hopelijk gaat het zondagavond helemaal 
los. Premium zal dan spelen, een leuke 
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band die elke keer weer voor een lekker 
sfeertje zorgt.
 
Het laatste stukje, dat je nu gaat lezen, is 
geschreven op de dag na de kermis.
Maandagochtend, D-day! Om 08:15 
met de buurt ontbijten in de ‘spa-rood 
schure’, als ik me niet had verslapen na-
tuurlijk... Om klokslag 10:00 uur (en een 
beetje) gaat de zeskamp van start. Waar 
de één barst van de energie, en de an-
der (lees: de meesten) dit niet doen. Om 
ongeveer 11:30 begon het seniorenspel. 
Het mooiste zeskamp-spel dat ik ooit 
heb gezien. Vrouwen lagen op elkaar, 
kratjes werden onder het gat weggetrok-
ken en Hans Te Molder (feestcommissie) 
was met Willy Toebes aan het worstelen 
(hoezo matchfixing?).

Na het rode-draadspel (eindelijk) de tent 
in. Bierglazen stapelen, ZEGENDIEK-
ZIEK schreeuwen, bier gooien en dan 
wachten op de uitslag. Reurlseweg ge-
feliciteerd met jullie 1ste plaats. Waar er 
voor aan het podium meer oudere dan 
jongere mannen stonden te dansen, werd 
er achter in de tent de nodige moed ver-
zamelt om ook een dansje te wagen. Het 
werd gezelliger en gezelliger en gezelli-
ger...

Deze dinsdag is er een héél aannemers-
bedrijf in mijn hoofd bezig. De creati-
viteit is ver te zoeken en het voelt of ik 
een week kermis heb gehad in plaats van 
‘slechts’ 3 dagen. Toch kijk ik met een 
glimlach van oor tot oor terug wanneer ik 
denk aan het afgelopen kermisweekend. 
Zieuwentse kermis 2017 ik heb nu alweer 
zin in je!

‘alle joar in ‘t Söwent, loat ‘t grei moar 
hangen, in ’t Söwent’

Ik wil afsluiten door mezelf kort voor te 
stellen als het nieuwe redactielid van de 
Piot. Mijn naam is Bob Klein Goldewijk 
(Tillas uut ’t Reurlse Brook). Ik hoop dat 
mijn stukjes goed worden ontvangen. U 
heeft al uitgebreid over me kunnen lezen 
in de profielschets begin dit jaar, als prins 
carnaval van C.V. De Eumkes 2016. U zou 
me dus al moeten kennen.  

Bob.

“SÖWENTSE KARMISSE”

REDACTIEWISSELING
In het redactiewoord van 2 

nummers geleden heeft u kunnen 
lezen waarom Elske Kolkman is 
gestopt als redactielid. Hierbij 

willen wij haar, mede namens alle 
lezers, van harte bedanken voor 
haar unieke originele authentieke 
inbreng en bijdrages. We wensen 

haar veel succes met haar ziel 
en zaligheid “Fiederelske”. In de 
persoon van Bob Klein Goldewijk 

denken we een waardige 
opvolger voor haar te hebben 

gevonden.

De redactie.
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50 JAAR ZEGENDIEK
Een tijdje terug viel er een pamflet bij 
ons op de mat met de titel “50 JAAR BE-
STAAN!”, gevolgd door de tekst “Hallo Ze-
gendiekers!”. Nadere bestudering van het 
pamflet maakte duidelijk dat buurtvereni-
ging Zegendiek dit jaar haar 50 jarig jubi-
leum viert. Reden voor Piot eens bij het be-
stuur van de buurtvereniging op bezoek te 
gaan. Dinsdagavond na de kermis melden 
Stefan en ik ons aan de deur bij bestuurslid 
Willy Toebes, waarmee ik op kermismaan-
dag een afspraak heb gemaakt. Want ook 
bij Piot gebeurt alles op de laatste knip! Als 
Freek ons de tuin wijst, waar Willy en Mari-
on gezellig onder de pergola zitten, kijken 4 
paar ogen ons verbaasd aan. “Jullie zollen 
toch morgen pas kommen?” Oeps. Afspra-
ken maken op de kermis. Altijd link. Ik had 
Willy inderdaad gezegd dat het woensdag-
avond klaar moest zijn, maar toch echt dat 
we dinsdag langs wilden komen. Dacht ik. 
Gelukkig kan Willy de andere bestuursle-
den bereiken, en even later schuiven Frank 
Hummelink en Yvonne Eekelder bij ons aan 
en kan het interview beginnen.

Wie zitten er in het bestuur?
Het bestuur bestaat uit 5 personen. Naast 
de eerder genoemden, zitten ook Esther 
Krabben en Nanda Stegers in het bestuur. 
Frank, inmiddels 10 jaar bestuurslid, is 
voorzitter. Yvonne heeft al 7 jaar zitting en 
Willy zit er nu 2 jaar in.

Waarom zit je in dit bestuur?
Omdat we gevraagd zijn. Maar toch ook 
omdat we het belangrijk vinden dat er bin-
nen de buurt wat georganiseerd wordt. Dat 
de boel levendig gehouden wordt.

Heeft de buurt een officiële structuur? 
Vereniging, stichting?
Buurtvereniging Zegendiek is inderdaad 
een officiële vereniging, aangemeld bij de 
kamer van koophandel. Al is dit nog niet zo 
heel lang geleden gedaan. Statuten van de 
oprichting zijn er niet, hebben wij althans 
nergens in de overgedragen stukken ge-
vonden. Het is dan ook een beetje een gok 
of Zegendiek wel precies 50 jaar oud is, 
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maar het kan er niet heel ver af zitten.

Vergaderen jullie vaak?
Een keer of vier in het jaar. Of als er wat 
te doen is. Maar niet echt structureel. Het 
gaat er vrij informeel aan toe. We appen 
veel. De jaarvergadering houden we tijdens 
het buurtfeest.

Zegendiek bestaat dit jaar 50 jaar. Wat is 
er bekend uit de geschiedenis? Hoe is het 
begonnen?
Precies weten wij het ook niet. We vermoe-
den dat de buurten toch hun oorsprong in 
de zeskamp van de kermis hebben. Men 
heeft toen waarschijnlijk 4 buurtschappen 
rondom de Zieuwentse kern bij elkaar ge-
zet, en de kern zelf. Later is de kern ver-
deeld om ongeveer even grote teams bij de 
zeskamp te krijgen. Hoenderboom werd op 
een gegeven moment wel heel erg groot. 
Toen is het begin van de Zegendijk en de 
Waareise bij Zegendiek gekomen.

Wat is de functie van een buurtvereniging? 
Wat wordt er van jullie verwacht?
Het vergroten van de leefbaarheid en ge-
meenschapszin door organiseren van al-
lerlei activiteiten. We organiseren best 
veel in een jaar, maar de animo lijkt elk jaar 
minder te worden. Zo is het afgelopen jaar 
de fietstocht afgelast. Er hadden zich maar 
een man of 5 opgegeven. En omdat je je 
vooraf op moest geven, kon het niet aan 
het weer liggen. Terwijl er toch een prach-
tige tocht was gepland, met een pauze bij 
Erve Kots alwaar men een half uur uitleg 
zou gaan krijgen in het brouwen van allerlei 
bieren, terwijl de kinderen er mooi hadden 
kunnen spelen op de speelplaats.

Wat organiseren jullie voor de buurt?
We beginnen elk jaar met de nieuwjaars-
borrel. Verder hebben we een kindermid-
dag, waarbij we naar de Waarbeek gaan. 
Er was een knutselavond voor de dames, 
werken op de Zwarte cross, het buurtfeest, 
waarbij we al eens 150 man hadden, toen 
het nog bij Dijkman gehouden werd. Met 
de Ruurloseweg organiseren we de film-
avond, zijn we wezen waterskiën in het 
Braamse gat en hebben we de kaartavond 
op de laatste maandag van de maand. Ook 
hebben we indertijd nog geholpen met 
de organisatie van het IJshockey op het 
dorpsplein, dat de feestcommissie 2 jaar 
heeft georganiseerd. En dan natuurlijk de 
zeskamp met de kermis.

Zeskamp springt in het oog. Wat komt hier 
qua organisatie bij kijken?
Wij hebben met de zeskamp niet veel te 
stellen. Dat regelt bij ons Vincent Blanken-
borg en de fam. Rooks, waar de oefen-
avonden worden gehouden. Al stellen die 
oefenavonden, nu we geen wagen meer 
hoeven te bouwen, ook niet veel meer 
voor. Vroeger, toen de spellen vooraf be-
kend waren, werd er fanatiek geoefend. 
Later werd dat oefenen vervangen door 
het bouwen van een wagen. Dit jaar was 

50 JAAR ZEGENDIEK
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het de bedoeling om een thema te beden-
ken waarmee je op moest komen. Wij had-
den de formule 1 als thema, maar tijdens 
de kermis werd dit onderdeel zo ongeveer 
‘vergeten’. Ons wagentje is in ieder geval 
niet door de feestcommissie gezien.

Wat waren markante mijlpalen in de 50 ja-
rige geschiedenis? Hoogte en dieptepun-
ten?
Dat feest bij Dijkman, met 150 man, was 
een absoluut hoogtepunt! Maar ook het 
kampioensfeest, vorig jaar. 70 man kwam 
vieren dat we eerste bij de zeskamp waren 
geworden. Wij snappen niet waarom dit er 
tegenwoordig niet vaak meer van komt. Wij 
hopen dan ook echt dat wij zaterdag 18 

juni vergelijkbare aantallen gaan zien.  
Dieptepunt was het af moeten gelasten 
van de fietstocht. Daar ben je druk mee, je 
denkt dat je een leuke tocht en dito pau-
zeplaats hebt en om dan te ervaren dat er 
maar 5 deelnemers gaan zijn. Dat was echt 
een domper.

Hoe gaat het jubileumjaar er uit zien? Za-
terdag 18 juni feestdag op sportveld De 
Waareise. Verder nog?
Nee. Het blijft bij die feestdag, maar die 
is echt de moeite waard. We houden het 
feest deze keer in het dorp, op het sport-
veld bij de Waareise. Dit omdat we het idee 
hebben dat de dorpelingen wat minder 
makkelijk naar het buitengebied komen 
dan andersom het geval is. We beginnen 
om 16:00 u met wat leuke activiteiten. Om 
19:00 uur zal de Timp zorgen dat er wat 
lekkers te eten is en daarna vieren we feest 
tot in de kleine uurtjes.

Wat onderscheidt Zegendiek van  Hoen-
derboom, Kevelder, Sprenkelderhook of 
Ruurloseweg? Hebben buurten een eigen 



karakter of kenmerk?
Dat geloven wij niet. Wij zijn allemaal Zieu-
wentenaren onder elkaar, met allemaal ons 
Zieuwentse karakter. Wij zien geen verschil 
in de buurten.

Hoe zien jullie de toekomst?
Wij vragen ons af of we in de toekomst, ge-
zien de soms geringe belangstelling, nog 
wel zo veel dingen moeten organiseren. 
Misschien moeten we wel minder dingen 
doen, maar grootser? Al kunnen we ons 
hier nog niet echt een voorstelling van ma-
ken. Ook denken we er over of we geen 
contributie moeten gaan innen, zoals in 
andere buurten gebeurt. Misschien dat het 
voor mensen een reden kan zijn om naar 
activiteiten te gaan. Ze hebben er dan im-
mers al voor betaald.

Wat wil jezelf nog kwijt en/of gezegd heb-
ben …..?
Nee. We denken dat alles wel zo’n beetje 
aan bod is geweest.

Dan willen wij jullie danken voor dit gesprek 
en willen we jullie veel plezier en een hoge 
opkomst toewensen op het jubileumfeest.

Stefan en Johnny.

50 JAAR ZEGENDIEK
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PROFIELSCHETS
En ook dit jaar na de kermis de 
profielschets met het koningspaar van 
2016. Michel Huinink en Marion Wopereis - 
Klein Goldewijk (Tillas). De koning geboren 
en getogen in Lichtenvoorde, maar al vanaf 
1996 wonende in Zieuwent aan de Haare. 
Getrouwd en vader van 2 kinderen. Werkt 
als projectleider en calculator bij staalbouw 
Ter Huurne in Haaksbergen. Heeft jaren 
aan karate gedaan in Zieuwent, gesquasht 
en getennist, maar sport nu bij het Sourcy. 
Zit in het bestuur van het Hoenderboom. 
(En ja, ik kan het niet laten om het niet te 
noemen: ’t is mien man.)
De koningin is geboren en getogen 
in Zieuwent en is woonachtig aan de 
Kleuterstraat. Is getrouwd en samen 
hebben ze 3 kinderen. Ze werkt als IC-

verpleegkundige nu in het Slingeland 
Ziekenhuis in Doetinchem, voorheen meer 
in Winterswijk. Ze heeft jaren gehandbald 
en gevolleybald en speelt nu tennis. Ze 
heeft ook nog wat jaren in het bestuur van 
Zieuwents Belang gezeten, maar nu is ze 
vooral: de koningin!

1. Meest favoriete sport:
Mi: Heb ik niet, maar om te kijken is dat 
voetbal.
Ma: Tennis, maar ik vind zoveel sporten leuk.

2. Minst favoriete sport:
Mi: Bordspelletjes zoals dammen en 
schaken, daar zit geen actieve beweging 
in.
Ma: Boksen, mekare de kop kapot sloan.

3. Mooiste sportherinnering:
Mi: Voor mezelf is dat het behalen van de 
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tweede “Dan” op de zwarte band bij karate 
en om te zien op t.v. het EK van 1988.
Ma: Wat mij bij is gebleven zijn de prestaties 
van Epke Zonderland en pas nog van Max 
Verstappen. Maar ook de voetbalwedstrijd 
van Nederland – Spanje in 2014 toen 
Nederland won met 5 – 1. Wat een feestje. 
Voor mezelf kan ik me niet een bepaalde 
herinnering voor de geest halen.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Mi: Dafne Schippers, zij presteert iets 
wat anderen nog niet gedaan hebben in 
Nederland.
Ma: Ik heb niet 1 iemand speciaal, maar 
heb respect en waardering voor iedereen 
die aan sport doet op zijn eigen manier.

5. Lekkerste eten:
Mi: “Vette vis van de kermis”
Ma: Biefstuk

6. Welk t.v. programma moet onmiddellijk 
van de buis:
Mi: Alle realitysoaps en ook al die 
talentenjachten.
Ma: “Zol neet wetten”. Maar al die 
presentators die op een agressieve manier 
mensen benaderen en bevragen. Ik word 
ook ziek van al die talentenjachten. Moet 
dat elk jaar weer?

7. Beste boek/schrijver:
Mi: Ik lees geen boeken, daar heb ik geen 
geduld voor.
Ma: Haar naam was Sarah, dat gaat over 
een joods meisje. Erg mooi. Het is van: 
Tatiana de Rosny.

8. Mooiste film:
Mi: De serie: Band of Brothers. Hoe dat in 
beeld is gebracht over de oorlog vind ik mooi.
Ma: De film: Intouchables. Zo vaak worden 
mensen op hun uiterlijk beoordeeld en dit 

wordt hier ook verfilmd. En het heeft een 
raakvlak met de zorg, misschien dat het 
me daardoor ook meer aansprak.

9. Politieke kleur:
Mi: Rechts, zowel VVD als CDA
Ma: Gewoon in het midden, lekker 
makkelijk.

10. Beste Nederlandstalig lied:
Mi: Dat moet nog komen.
Ma: Tsja, eeeh…. “Dochters” , van Marco 
Borsato. Is mooi, maar of dat het beste is?

11. Meest afschuwelijke cadeau dat je 
ooit kreeg:
Mi: Ik ben praktisch ingesteld, dus wanneer 
ik iets krijg, bevalt dat wel. Ik heb ooit 
van de chinees bij een bestelling wel een 
kalender gekregen en toen ik thuis kwam 
zag ik dat die van een jaar ervoor was. Zal 
wel Chinese telling zijn.
Ma: Een servies met een gouden randje. 
Dat hadden ze voor me uitgezocht bij 
Zeiler en het moest speciaal uit de etalage 
gehaald worden. Ze dachten echt dat ik 
het heel mooi zou vinden, maar ik heb het 
toch weer ingeruild voor wat anders. Het 
was ook zo duur dat we er nog veel meer 
andere dingen bij konden kopen.

12. Grootste miskoop:
Mi: Misschien kom ik daar straks nog 
op…… laat maar open.
Ma: Heb ik volgens mij niet, ik koop bewust.

13. Omscholen tot:
Mi: Politieagent. Dat wilde ik vroeger al 
worden, maar was toen te jong om met de 
opleiding te beginnen. Daarom ben ik toen 
begonnen aan de MTS en uiteindelijk ook 
maar afgemaakt, omdat dit ook wel beviel.
Ma: Nee ik heb de mooiste baan die er 
bestaat. Maar als ’t echt zou moeten, dan 
ging ik het onderwijs in.
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14. Tent opzetten in:
Mi: Italië, Frankrijk, Zwitserland en 
Oostenrijk.
Ma: Mag wel in Nederland aan de kust met 
minimaal 20 graden en droog. Anders naar 
Italië.

15. Ben je wel eens aangehouden door de 
politie:
Mi: Ja alcoholcontrole, maar toen ik zei dat 
ik niets gedronken had, hoefde ik niet te 
blazen en kon doorrijden.
Ma: Ja, ik fietste zonder licht en werd 
aangehouden. “Jongedame, je hebt geen 
licht”. “Jawel hoor, ik heb wel licht”. Nee, 
het licht doet het niet” . Bleek inderdaad 
dat mijn licht kapot was. Ook heb ik een 
paar keer moeten blazen en daarbij 
schoten de kinderen achterin de auto in de 
lach en ik dus ook. En dan lukt dat blazen 
maar niet en moest ik bijna mee voor een 
bloedtest. Gelukkig ging het toen goed. In 
Enschede ben ik ook al eens aangehouden 
bij een grote verkeerscontrole.

16. Hekel aan mensen die:
Mi: Achter de rug om roddelen over andere 
mensen.
Ma: Niet echt zijn.

17. Uit bed te halen voor:
Mi: Laat mij maar lekker liggen.
Ma: Je kunt mij overal voor uit bed 
halen als ik moet helpen. “Nee niet voor 
grasmaaien…”, maar bij wijze van.

18. Waar droom je over:
Mi: Dat het Hoenderboom eerste wordt 
volgend jaar. 
Ma: Dat Erny (mijn schoonzus) volgend jaar 
Koningin wordt.

19. Wanneer was je voor het laatst bang:
Mi: Geen idee, dat mijn vrouw mij ooit zou 
interviewen voor de PIOT.

Ma: Vorig jaar in augustus was er een heel 
erg onweer boven Zieuwent. Ik dacht dat 
de wereld verging en heb echt gehuild, zo 
bang was ik. “Maar ach vake buj te bange.”

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Mi: Welke spiegel, die van ons is meestal 
stuk. Ik heb vorige week weer een nieuwe 
gehaald.
Ma: Echte koningin.

21. Welke zin of welk woord gebruik je te 
veel:
Mi: Komt goed.
Ma: Ik heb geen stopwoordje. Of anders: 
“dat doe ik wel”.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Mi: Ik heb niet iemand die ik nog wil 
ontmoeten.
Ma: Ik had het wel leuk gevonden wanneer 
ik mijn vader en moeder nog effe had 
gezien. Die hadden het geweldig gevonden 
om dit mee te maken met de kermis.

23. Wat zou je geen 2e keer doen:
Mi: Kamperen op een eco-camping. Wat 
een ranzige boel was het daar.
Ma: Zelf rijden in een huurauto in Frankrijk 
en dan een binnendoorweggetje nemen 
dat vlak langs een ravijn ging. Die weg 
werd waarschijnlijk niet meer gebruikt. 
Steeds zei ik: “nu stop ik, nu stop ik echt”.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
Mi: Betrouwbaar, sportief, eigenwijs, 
gestructureerd en gedisciplineerd.
Ma: Zorgzaam, eerlijk, sociaal, actief en 
perfectionistisch.

Proost op het Koningspaar van 2016!

Tanja
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 07-05-2016 : RKZVC E1 – Eibergen E2 : 3 – 3
DOELPUNTENMAKERS:  Ryan Payers (1x), Gijs Nienhuis (1x) en Dani Krabbenborg 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Dani Krabbenborg. 3 Man uitgespeeld en rechts boven in 

de kruising.
MOOISTE MOMENT:  Jonah bedankt voor alle ballen die je voor RKZVC E1 hebt 

tegengehouden. Succes namens spelers, leiders en ou-
ders.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Jonah te Fruchte speelde zijn laatste wedstrijd voor RK-
ZVC. Hij heeft een transfer naar Fc Twente. Succes Jonah.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-05-2016 : Trias E4 – RKZVC E2 : 3 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Jens Taken (4x) en Tjebbe te Molder (1x).
MOOISTE DOELPUNT: 1-3 : Steekbal van Jens naar Tjebbe. Knap afgewerkt.
MOOISTE MOMENT: Einde wedstrijd. Goed gespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Alle spelers. Vooral Jens (4x gescoord).

Datum : wedstrijd : uitslag 14-05-2016 : RKZVC E3 - Bredevoort/MEC E2: 4-1
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (3x) en Sep (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Aanval over links via Sep, Marick en Stijn.
MOOISTE MOMENT: Strafschop van Mik. Door de glas in lood van de Kerk.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Kevin. Geweldige redding op strafschop van Bredevoort/

MEC.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-05-2016 : RKZVC E4 – D.Z.C. : 6 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Twan (4x), Ruben (1x) en Tim (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Jens pakt de bal af van de tegenstander en Twan scoort 

schitterend.
MOOISTE MOMENT: Alle mooie passes van Ruben !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele elftal. Eerste keer gewonnen dit jaar.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-05-2016 : Winterswijk F3G – RKZVC F1 : 2 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Stijn (2x) en Jip (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 2e en tevens winnende goal van Stijn. Schitterend af-

gemaakt na een goede aanval.
MOOISTE MOMENT:  De huldiging na afloop van de wedstrijd. Ongeslagen 

kampioen. Klasse jongens ! En natuurlijk groot feest in de 
kantine.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Ties Kampshof, keeper. Hij heeft 3 punten “gepakt” voor 

het team !

Datum : wedstrijd : uitslag 07-05-2016 : RKZVC F2G – Westendorp/KSH F1 : 2-3
DOELPUNTENMAKERS: Eef (1x) en Dries (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Dries. Hard schot mooi linksonder in het doel.
MOOISTE MOMENT:  Om tot 2 maal toe terug te komen van een achterstand. 

Voor de 3e keer was te weinig tijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jaap Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-05-2016 : RKZVC F2G – Varssseveld F3G : 1-4
DOELPUNTENMAKERS: Jaap.
MOOISTE DOELPUNT: Jaap. “Strak in ’n hook.”
MOOISTE MOMENT:  Aanval via Niels naar Gijs naar Eef en daarna Jaap. Wat 

een samenspel !!!!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs Stortelder !

Datum : wedstrijd : uitslag 07-05-2016 : AZSV F4G – RKZVC F3 : 6 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Jochem (1x) en Milan (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Milan. Strak in de hoek.
MOOISTE MOMENT: Mooi weer. 26 Graden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars.

Datum : wedstrijd : uitslag 07-05-2016 : DEO F6 – RKZVC F4 : 3 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Eigen doelpunt van DEO en Lasse.
MOOISTE DOELPUNT: Lasse.
MOOISTE MOMENT:  Mooie hoekschop van Tim, verwerkt tot een eigen doel-

punt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Friso.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-05-2016 : RKZVC F4 – Marienveld F2 : 5 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Lasse (3x), Friso (1x) en Tim (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Friso. Compleet van achteruit recht op doel af. Goal !!
MOOISTE MOMENT: Wout. Volop op stoom. Strak in de aanval.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wout !
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ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 17 juni 18.30 uur Zomeravondwandeling tegen de ziekte Duchenne.

Za. 18 juni 16.00 uur Feest 50 jarig bestaan buurvereniging Zegendiek.

Za. 18 juni ………. RKZVC : Verenigingsdag.

Zo. 26 juni 11.00 uur  PaasPop Klassiek : boerenerfconcert :  

locatie Kaasboerderij Weenink.

Za. 2 juli ………. Stichting Fratsen : Modderdag.

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

Wo. 6 juli 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 8 juli 20.30 uur  Zieuwents Belang : Presentatie nieuwe dorpsplan en 

nieuwe website (dorpsagenda).

9 t/m 13 juli  Jong Nederland : Grootkamp.

Zo. 2 sep. ………. Stichting Fratsen : Vertelfestival.

17 en 18 september  Volleybalvereniging TOHP houdt weer haar 2-jaarlijkse  

rommelmarkt.

21 en 22 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Za. 29 okt. ………. Stichting Fratsen : Vrijwilligersfeest.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

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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Vooraankondiging 
 

GROOTSE 
ROMMELMARKT 

 
georganiseerd door, en ten bate van  de vereniging 

 

T.O.H.P.          (volleybal) 
 

De rommelmarkt zal gehouden worden op 

 

       Zaterdag 17 sept     10.00  - 17.00 u 

       Zondag   18 sept 10.00 – 16.00 u  
 

 
 

bij 
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Het voetbalseizoen is afgelopen (voor 
het eerste met een knaller, voor het vijf-
de met een daverende anticlimax), dus 
is er een vervangende uitlaatklep nodig. 
Daarom gonst het sinds een tijdje overal 
van de survival. De survivalsport is on a 
high de laatste tijd. Eelt in de handen is 
weer in!

Het is natuurlijk een lekker stoer onder-
werp. Zeker in het café komen binnen 
de kortste keren de meest legendari-
sche verhalen naar boven:
Over dorpsgenoten die het liefst de he-
melsbrede route naar hun bestemming 
nemen, ongeacht of ze daarbij bossen, 
sloten, schuren, waslijnen of moestui-
nen op hun weg tegen komen. Je ziet ze 
al helemaal verwilderd aan komen ren-
nen met een BH over het hoofd en een 
rabarberstengel in de hand.

Of verhalen over andere Zieuwentsen 
die er vroeger een gewoonte van maak-
ten om met een boomstam op hun nek 
twee kilometer naar het voetbalveld 
te rennen, vervolgens anderhalf uur te 
trainen, om daarna doodleuk diezelfde 
boomstam weer in volle draf huiswaarts 
te dragen. Wie weet zien we volgend 
jaar, als de rage doorzet, op trainings-
avonden geen fietsen maar dikke stam-
men eikenhout langs de omheining van 
ZVC staan.

Al heldenepossen uitwisselend komt 
het gesprek aan de bar dan op de sur-
vival van Harreveld. De jubilerende run 
beleeft 19 juni aanstaande de 20e edi-
tie. Iets te overmoedig laat je je dan in 
het café overhalen om mee te doen. Om 
vervolgens (minstens zo overmoedig) 
te besluiten niet te beginnen met 5 km, 

De co lumn
I WILL SURVIVE !
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maar direct voor de 8 km te gaan.

De inschrijving geregeld, de zwarte 
maillot binnen, tijd om te gaan oefenen 
in t bos bi’j Teeuws! 19 juni is nog maar 
een paar weken. In drie weken moet je 
toch een hoop kunnen doen. Makkelij-
ker gezegd dan gedaan. Zelfs een klein 
trainingsrondje zorgt al voor dagen 
spierpijn op plekken waar ik niet eens 
spieren vermoedde. Langzaam maar 
zeker begin ik al wat minder zelfver-
trouwen te krijgen. De doorgewinterde 
survivalmannen die we in het oefenbos 
tegen het robuuste lijf lopen, doen niet 
eens moeite om bemoedigend over te 
komen. Ze krijgen allemaal een cynisch 
lachje om hun mond als ze van onze 
blijkbaar ambitieuze 8 km-aspiraties 
horen. Als ik nog niet zenuwachtig was, 
dan ben ik het nu zeker.

Op de website van de organisatie zijn 
de details van de run te bekijken. Een 
individueel stukje persoonlijke voorbe-
reiding voor jezelf, zogezegd. Van het 

parcours zakt de moed definitief in mijn 
hardloopschoenen. Liefst 24 obstakels 
scheiden de startende deelnemers van 
de finish. De kilometers hardlopen zijn 
een peulenschilletje vergeleken bij het 
klim-, trek- en sleurwerk dat de SSH in 
petto heeft. Pittige hindernissen met 
overigens al even pikante namen: Dub-
bele swing, Waterval, Spaanse ruiter. 
Als je zou zeggen dat het tantrastand-
jes waren, zou ik het meteen geloven. 
De naam die helemaal tot de verbeel-
ding spreekt is de Donderwinkelcombi. 
Prachtig voor een hindernis, maar het 
zou ook niet misstaan op het menu van 
een hamburgerketen. En als er ooit een 
Achterhoekse variant van de Kamasutra 
wordt uitgegeven, dan kan ik me voor-
noemde combi wel iets voorstellen.

De hel van Harreveld, ik ben benieuwd 
of ik het ga overleven. Ik ben bang dat 
ik bij de derde hindernis al op kop naar 
beneden stort, in de zwarte drek van de 
veengoot…

Johan.


