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OM STIL VAN TE 
WORDEN
“Wees verstandig, er kunnen nog zoveel 
mooie fietsdagen komen dit jaar!”. Het 
whatsapp bericht van Stef in de MTB 
Toertocht groep liet aan duidelijkheid 
niets te wensen over. Maar ja. Ik stond 
al in mijn fietskleren naast het bed. Te 
popelen om een tocht te gaan maken. 
Zoals elke zondagmorgen. En het vroor 
weliswaar een paar graden en het had 
een klein beetje gesneeuwd, maar om 
daarom het bed maar weer in te kruipen? 
Bovendien had Conny geappt dat ze het 
toch wilde proberen. Ondanks de glad-
heid. En ik had toch niet voor niks giste-
renavond nog een leuke tocht in elkaar 
liggen sleutelen? Dus met boterhamzak-
jes om mijn voeten in de fietsschoenen 
tegen de kou, 3 broeken, 2 shirts, 2 fiets-
jassen, een sjaal en windjack aan toch 
maar op de MTB richting kerk gestapt.

Op de Oude Maat lag een dun laagje 
sneeuw, waarop de MTB voldoende grip 
bleek te hebben. De Zegendijk was ge-
strooid, zoals ook op de Dorpsstraat was 
gebeurd. Dus bereikte ik het kerkplein 
zonder al te veel problemen. Daar aan-
gekomen stonden Jocelyn en Joop me 
op te wachten. Conny naderde van de 
andere kant. Vier die-hards die het niet 
konden laten. Ondanks de waarschuwing 
van Stef en anderen. ‘Hoe ver gaan we?’ 
vroeg Conny. ‘Na 30 km krijg ik altijd last 
van koude voeten.” De tocht die ik had ge-
pland was 45 km. Onder normale omstan-
digheden goed te doen in 2,5 a 3 uur. Maar 
door de kou, de gladheid en de slechte 
toestand van menig pad, zou het wel wat 
langer kunnen gaan duren, schatte ik. On-
derweg zou ik hier en daar wel wat in kun-
nen korten. ‘Zal wel ongeveer 40 km zijn, 

1



2 3

schat ik” was mijn antwoord, en we ver-
trokken richting het Schoolpad, bij Sourcy.

Deze morgen zouden we eigenlijk met 
10 MTB kapiteins, of  ‘begeleiders’  zo-
als het eigenlijk officieel heet, 10 tochten 
door de Achterhoek maken in het kader 
van Plan Vietnam. Twee Lichtenvoordse 
meiden hadden mij hier een half jaar 
geleden voor benaderd. Ze wilden een 
MTB toertocht organiseren om geld op 
te halen voor dit goede doel, dat tegen 
kindhuwelijken in Vietnam strijdt. Om-
dat het te kort dag was om een normale 
MTB tocht te organiseren en het boven-
dien twijfelachtig is of dit veel geld op 
zou gaan brengen, stelden wij dit goed-
kope, gemakkelijk en snel te organise-
ren alternatief voor. Mensen konden zich 
tegen betaling voor de tocht opgeven 
en wij zouden hen de mooie paden van 
de Achterhoek laten zien. De tocht was 
echter verzet naar 12 Maart vanwege de 
omstandigheden vandaag.
 
Dat dit een goede beslissing was, bleek 
al snel. Het Schoolpad was nog wel te 
doen, maar de Oude Maat leek verrader-
lijk glad. Heel voorzichtig reed ik, met 
de drie in mijn kielzog, richting Beltrum, 
me afvragend waar we mee bezig wa-
ren. Over de rotonde linksaf het fietspad 
op. Hier bleken bevroren sneeuwresten 
op het pad te liggen, waardoor het fiet-
sen nog lastiger werd. Langs de Slinge 
op richting Ruurlo. Bruggetje over, heel 
voorzichtig, en rechtsaf richting Borculo, 
verder langs de Slinge. Even stoppen om 
de dames de gelegenheid te geven aan 
te sluiten. ‘Wat vinden jullie? Doorgaan? 
Of terug?”. Jocelyn keek me twijfelach-
tig aan. Conny was duidelijk. ‘Zolang ik 
mijn eigen tempo maar kan bepalen, wil 
ik het nog wel een stuk proberen.” Ok. 
Verder dan maar.

Het pad werd slechter. Hier was meer 
sneeuw gevallen en de bevroren sneeuw-
resten waren talrijker. Er waren sporen in 
de sneeuw, maar die waren spekglad. Je 
voelde je wielen in de sporen heen en 
weer glijden. Naast de sporen was de 
sneeuw dik, maar had je meer grip.  Na 2 
km maar weer even stoppen. De dames 
bleken er, ondanks het slechte pad, nog 
steeds wel vertrouwen in te hebben. Het 
mooie single trackje dat naast het fiets-
pad lag, werd echter door beiden geme-
den, maar gaf mij wat meer vertrouwen 
in het verdere verloop. De track was 
sneeuwvrij, beetje modderig maar beter 
te doen dan het fietspad van zojuist. Ik 
besloot echter de route door het Kooi-
bos over te slaan en via de Kooiveldlaan 
naar het meertje “De Waterster” te fiet-
sen, zodat ik de eerste 3 km afsnijding 
te pakken had. Maar het rondje om de 
ster kon ik niet laten. Prachtige natuur. 
Rijp in de bomen, witte paden, bevro-
ren water.  Verder naar ’t Galgenveld, 
Borculo. Bos en heide. 20 cm sneeuw. 
Stilte, mistige adem, het knisperen van 
de sneeuw onder de banden, het kab-
belende water van ‘De Slinge’. Prachtig. 
Op de Lebbenbrug opnieuw pauze. Een 
vriendelijke wandelaar bied aan om een 
foto te maken.  We zijn 20 km onderweg 
en genieten met volle teugen van de fee-
erieke witte omgeving.

Tot nu toe was de tocht over mij bekend 
gebied. Gisterenavond zag ik echter op 
de kaart wat onbekende paden door 
het Beekvliet die ons naar het Ruurlose 
bosgebied Rijkenbarg zouden brengen 
en had ik besloten deze paden in de 
route op te nemen. Beetje een gok, want 
je weet nooit wat je tegen komt. Maar 
de groep is klein en ervaren. Ik besluit 
dan ook, ondanks de omstandigheden, 

OM STIL VAN TE WORDEN de gok te wagen. Wat een mazzel! We 
berijden een prachtige single track over 
het Beekvliet, dat verder uitgestorven 
blijkt. Het prachtige witte landschap 
ademt oneindige rust uit. Een eenzame 
buizerd komt poolshoogte nemen, hoog 
boven ons uit torend. Hoe moet je zoveel 
natuurschoon in dit uiterst zeldzame 
witte jaargetijde beschrijven? Ik had een 
camera op mijn fiets moeten hebben. 
Zo prachtig. Natuurlijk had Stef gelijk. 
Eigenlijk gekkenwerk om met dit weer 
en deze omstandigheden op de MTB te 
stappen. Levensgevaarlijk! Maar wat is 
de beloning gigantisch!

Johnny Cuppers

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
Zo. 5 febr. 14.00 uur RKZVC 1 – Concordia W. 1 (speelronde 15)

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

Wo. 8 febr. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 10 febr. 19.30 uur  “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhook” : kruisjassen bij 

Het Witte Paard.

Zo. 12 febr. 14.00 uur RKZVC 1 – Spero 1 (speelronde 16)

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

Wo. 15 febr. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 19 febr. 14.00 uur Vorden 1 – RKZVC 1 (speelronde 17)

Vr. 24 febr. 19.30 uur ’t Kevelder : Kruisjassen voor iedereen.

Vr. 10 mrt. 19.30 uur Kaarten voor alle buurten. Zaal HWP

Do. 29 dec. ………. Stamppot kaarten : Het Witte Paard.

Vr. 30 dec. 19.30 uur ’t Kevelder : Kruisjassen voor iedereen.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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Dit keer een interview met Han Somhorst, 
sinds augustus is Han trainer/coach bij 
TOHP dames 1. We hebben vernomen in 
de wandelgangen dat promotie naar de 1e 
klasse in het verschiet ligt, hoog tijd om 
kennis te maken met het nieuwe gezicht 
bij TOHP.

We spraken af op zaterdagmiddag in het 
Sourcy. Het was een thuiswedstrijd-dag, 
wat betekend dat alle teams van TOHP 
die middag spelen in de zaal. Gezellige 
boel met aanwezige ouders, supporters en 
teams.

Wie ben je?
‘’Ik ben Han Somhorst, 57 jaar. Geboren 
in Haaksbergen en woon nu al jaren in Lo-
chem. 33 jaar getrouwd en vader van twee 
zoons, één uitwonend en één thuiswo-
nend. Ik ben de enige in de familie die zo’n 
volleybalfanaat is.’’

Een introductie
‘’Ik heb jaren zelf gevolleybald en op mijn 
hoogtepunt speelde ik 2e divisie met Han-
sa Zutphen. Nadien ben ik weer vertrouwd 
gaan spelen in Lochem bij Avanti. 22 jaar 
geleden werd ik gedwongen om te stop-
pen met volleyballen in verband met rug-
blessures. Ik heb twee behoorlijk heftige 
operaties gehad, bij de laatste operatie 
hebben ze mijn onderrug vast gezet. Ik 
wist dus eigenlijk al vroeg dat ik zou moe-
ten stoppen met volleyballen. Ik werd op 
een gegeven moment behandeld met een 
gipscorset. Ik kon me in principe goed 
bewegen en was alsnog veel in de sport-
hal te vinden. Ik kwam in gesprek met de 
toenmalig coach/trainer van dames1 van 
Avanti, Gerrit de Boer, ik heb eerst met 
hem het team getraind en heb dit uitein-
delijk overgenomen. Dat waren de eerste 
stappen als trainer. Daarna ben ik aan de 
slag gegaan bij verschillende teams hier in 
de buurt, waar ik overigens maximaal vier 
jaar blijf. Naar mijn idee is het daarna ook 
klaar en is het verstandig voor de trainer 
én het team om het stokje over te dragen’’

Wat vind je dan zo leuk aan volleybal-
trainer zijn? ‘’Het spelletje blijf ik leuk vin-
den, in trainersopzicht vind ik het leuk om 
te kijken hoe ver een team kan komen. Ik 
vind het een uitdaging om met teams aan 
de slag te gaan die zelf een doel hebben, 
maar waar dan wel potentie in zit. Daarna 
is de stap, door logisch na te denken, hoe 
ik met het team de weg naar dat beoogde 
succes ga bewandelen.  Ik probeer de da-
mes dingen aan te leren en vind het prach-
tig dat, naarmate het seizoen vordert, dit 
terug te zien is in het spel. Ik zie dat de da-
mes steeds constanter gaan spelen en dat 
wordt ook de tweede helft van het seizoen 
heel erg belangrijk. Ik ben een positieve 
coach, maar ook niet te positief. Het kan 
altijd beter.’’

Hoe ben je in Zieuwent terecht ge-
komen? ‘’Ik ben benaderd door Jolien 
(speelster van Dames 1). Zij had via via ge-
hoord dat ik bij mijn toenmalige team niet 
helemaal op mijn plek zat. Jolien kende ik 
al, dus dat was makkelijk. Het balletje ging 
snel rollen en ben toen een aantal keren 
op gesprek geweest bij TOHP. Ondertus-
sen ben ik al gaan kijken bij wedstrijden 
en trainingen, want ik moet wel zien met 
welk team ik te maken krijg en of er po-
tentie in zit.’’

En? Wat zag je? ‘’Ik ben zelf een aantal 
keren gepromoveerd met een team en zie 
bij dit damesteam zeker potentie om te 
promoveren. Met name de service en de 
pass zijn goed, het team beschikt ook over 
een goede libero. Zij mag alleen verdedi-
gen in het achterveld en komt dus nooit 
aan het net. Ook is het team een vriendin-
nenteam, wat echt versterkend werkt.’’

Hoe is het eigenlijk om als enige man 
in deze ‘vrouwenwereld’ te werken? 
‘’Ik ben niet anders gewend. Ik heb nooit 
mannen gecoacht. Ik vind het spelletje 
van de mannen minder. Bij vrouwen zie je 

meer rally’s, de mannen die rammen met 
name en spelen veel meer op kracht. Vrou-
wen spelen ook wel op kracht, maar zijn 
sneller en dynamischer in hun reactie. Als 
persoon ben ik duidelijk en gestructureerd. 
Dat is waar een vrouwenteam behoefte 
aan heeft. Ik leg trainingen direct stil als het 
minder gaat en laat ze weinig zelf uitzoe-
ken. Het team geeft zelf ook aan dit, met 
mate, fijn te vinden.’’

Wat is de doelstelling van jou en het 
team voor dit seizoen? ‘’Zoals ik zal zei, 
is het zeker haalbaar om te promoveren 
met dit team. Als doelstelling heb ik om 
dit binnen twee jaar te behalen, al spelen 
we ook dit seizoen zeker mee om promo-
tie. De tweede helft van het seizoen zijn 
we gestart op een tweede plek, met op 
dit moment 1 punt achter Marvo (Mariën-
velde). Ik zeg altijd tegen de dames dat 
de eerste helft bestaat uit het bijschaven 
van techniek en samenwerking, de twee-
de helft van het seizoen moeten ze echt 

COACH/TRAINER VAN TOHP : 
HAN SOMHORST



presteren en zorgen dat ze laten zien wat 
ze kunnen en hebben geleerd uit de eerste 
helft.  Als je straks tijdens de wedstrijd kijkt 
hoe hecht het team is en hoe ze met elkaar 
omgaan in het veld, dat is zo mooi om te 
zien en gaat zo vanzelf.’’

Hoe is Han als trainer en 
coach tijdens wedstrijden?

Door wie laat je je leiden bij het maken 
van keuzes voor wat betreft opstelling 
en tactiek? ‘’Ik bepaal de opstelling van de 
wedstrijd. Ik ben zelf een man van het win-
nende team laten spelen en laten staan als 
het goed gaat. Toch is gebleken dat dit niet 
werkt bij het huidige dames 1, we hebben 
afgesproken dat iedereen minimaal twee 
sets speelt. We hebben te maken met een 
erg grote groep van 11 dames. In mijn ogen 

een te grote groep. Dit seizoen hebben we 
twee extra speelsters en er is één speel-
ster weg gegaan. Dat is best een dilemma. 
Wat wil je? Winnen of spelen? Ik zelf ben 
dus voor winnen met zes speelster, één li-
bero en vier wissels. Maar ik geloof niet in 
een basisteam, het is een veelzijdig team 
dat maakt het wel een gepuzzel om tot de 
juiste speelwijze te komen. Ik kan er zo van 
genieten als er zinderend hoogstaand vol-
leybal wordt gespeeld. Als dat gespeeld 
wordt in een wedstrijd en we verliezen 
dan toch nipt, dan hou ik er (bijna) net zo’n 
goed gevoel aan over als een saaie wed-
strijd winnen. Afgelopen maanden hebben 
we te maken gehad met een blessure van 
één van de speelsters, haar heb ik ook een 
aantal keren gevraagd een opstelling te 
maken voor haarzelf en dit naast die van 
mij gelegd.’’
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COACH/TRAINER VAN TOHP Hoe ga je om met conflicten? ‘’Ik maak 
ze bespreekbaar. Ik sta boven de groep en 
ben in staat om sociaal problemen op te 
lossen. Je bent wel samen één team, dus 
ik neem geen afstand van de groep. Bij 
thuiswedstrijden blijven we na de wedstrijd 
altijd samen wat drinken. Bij uitwedstrijden 
en trainingen ga ik naar huis, de dames 
hebben ook altijd genoeg te kletsen zon-
der mij.’’

Ben je autoritair of iemand van over-
leg? ‘’Ik ben een man van overleg met de 
aanvoerster. Ik vind het belangrijk om met 
haar te overleggen en zaken te bespre-
ken die spelen in het team. Als ik dit met 
het hele team moet bespreken werkt dat 
meestal niet zo goed. Ik ben wat ontac-
tisch en dan komt informatie soms niet op 
de juiste manier over. Het is fijn om een 
back up te hebben. De dames houden 
altijd wel emoties/gevoel over aan een 
wedstrijd of training en bespreken van al-
les en nog wat met elkaar. Ik hoef dit niet 
altijd te weten. Gelukkig hebben we twee 
app-groepen waar overleg in plaatsvindt: 
de TOHP app en de ROHA (Roddel Over 
Han App). Als er in de ROHA app iets uit-
komt wat overlegd moet worden, dan kan 
de aanvoerster dit met mij communice-
ren.’’

Wat zijn je eigen ambities op trainers-
gebied? ‘’Ik heb geen ambities. Op een 
hoger niveau trainen en wedstrijden spe-
len heb ik in het verleden gedaan, maar 
kost me voor nu te veel tijd. We trainen 
drie uur per week en ben een uur bezig 
met de voorbereidingen bezig. Maar uit-
eindelijk denk ik dat ik wel 10/12 uur in de 
week bezig ben met het team, ook op het 
werk en thuis speelt het door mijn hoofd. 
Ik zou nog wel graag promotieklasse wil-
len spelen en laat dit nou net met TOHP 
zeker haalbaar zijn binnen twee á drie 
jaar.’’

De wedstrijd

Hoe bereid je je voor op de wedstrijd? 
‘’Ik roep de dames voor de warming-up 
even bij elkaar, dan bespreken we even de 
laatste dingen. In principe moet je voor de 
wedstrijd niet meer teveel informatie ge-
ven, dat kan juist voor verwarring zorgen. 
We trainen altijd op vrijdagavond en dan 
bespreken we de wedstrijd van de volgen-
de dag. Zolang we ons eigen spel maar 
blijven spelen heb ik er altijd vertrouwen in 
. Ik verwacht van de speelster ook dat ze 
zich goed voorbereiden op de wedstrijd. 
Ik kan erg slecht tegen een slechte voor-
bereiding. Ook als je pas aan het eind van 
de middag speelt kun je nog last hebben 
van een avond/nacht wijn drinken. Ik moet 
wel zeggen dat het bij dit team zeker niet 
ontbreekt aan motivatie. Er zijn speelsters 
die zelfs hun vriendinnenweekend hebben 
afgezegd voor trainingen en wedstrijden.

We trainen twee keer per week, op woens-
dag en vrijdag, omdat we ook rekening 
houden met de studerende dames. Zij trai-
nen door de week in hun eigen stad, dit 
wordt overigens ook geëist door de rest 
van de teamleden en niet alleen door mij.’’

Welke invloed heb jij op het team tij-
dens de wedstrijd? ‘’Ik geef vanaf de 
kant aan op wie ze moeten serveren. Dat 
is meestal diegene die het slechts is in de 
pass. Eigenlijk moeten ze dit zelf kunnen, 
maar ik geef het wel aan. In principe heb 
ik het liefst dat ik aan de kant zit, dan hoef 
ik ook geen aanwijzingen te geven. Op 
het moment dat ik ga staan ben ik continu 
aan het sturen, maar tijdens wedstrijden is 
dat meestal toch nodig. Vanaf dit seizoen 
mag ik zes keer wisselen per set, dit was 
tot voorheen drie keer. Daar maak ik ook 
gebruik van en op die manier heb ik ook 
invloed op het spel.’’
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Kun je kwaad worden, shockeren of 
donderspeeches houden? ‘’Ik kan soms 
wel een beetje boos worden. Als een oe-
fening niet loopt tijdens trainingen of het 
staat me überhaupt niet aan, dan roep ik 
de dames bijeen en zeg ik ze wel waar het 
op staat. Ik word niet heel kwaad of hou 
donderspeeches. Vanuit mijzelf ben ik nog 
wel een beetje sarcastisch, dit kan soms 
nog wel anders overkomen op de speel-
sters. ‘’

De vereniging.

Heb je verder nog een functie binnen 
de vereniging? ‘’Nee, ik heb geen func-
tie binnen de vereniging of word ook niet 
betrokken bij het beleid. Als ze me nodig 
hebben dan zou ik hier zeker voor open 
willen staan. Laatst heb ik bijvoorbeeld 
dames 3 uit de brand geholpen toen zij 
een wedstrijd geen coach hadden, dat 
vind ik geen enkel probleem om te doen. 
Meedenken in het beleid is toch anders 
als trainer van buitenaf, dat is namelijk 
een proces van jaren. Het is en blijft altijd 
de vraag hoe lang ik trainer blijf bij de ver-
eniging.’’

Wat is je indruk van TOHP?  Het is van de 
buitenkant gezien een hele hechte vereni-
ging. Ik vind  ‘’Zieuwent sowieso een pretti-
ge en hechte gemeenschap. De vereniging 
heeft veel vrijwilligers en speelsters zetten 
zich in door wedstrijden te fluiten. Heel erg 
jammer vind ik dat de doorstroom vanuit 
de jeugd minimaal is. Het zou zo fijn zijn als 
meer jeugd komt volleyballen! Maar ik weet 
dat ze hier vanuit het (jeugd) bestuur hard 
mee bezig zijn.’’

Ben je een verenigingsman of speelt 
het belang van jezelf en/of het 1e elf-
tal de boventoon? ‘’Het is natuurlijk het 
belangrijkst dat ik en mijn team samen een 
uitdaging hebben. Maar ik doe het ook ze-
ker voor de vereniging.’’

Dan hebben we ook nog een tweetal 
uitspraken voor je. Uitspraak: ‘Een trai-
ner is voor 95% een veredelde haptonoom, 
maatschappelijk weker, crisismanager en 
psychotherapeut en maar voor 5% volley-
balkenner.’ Eens, communiceren om beter 
te worden is het allerbelangrijkst. Ik kan het 
team blijven stimuleren. Als het niet goed 
gaat en de meiden zijn niet gemotiveerd, 
dan kan ik wel weer motiveren. Als we 
verloren hebben, probeer ik ook de goede 
kanten te laten zien. Ik weet zeker dat de 
meiden dit beamen.

Uitspraak: ‘De trainer is eindverantwoorde-
lijk. Als de resultaten tegenvallen, moet zijn 
kop rollen.’ ‘’Eens, als er iemand anders 
beter is dan ik, dan staat de vereniging 
toch voor op.’’

Tot slot: hoe zie je je toekomst bij TOHP 
en wat zou je verder nog kwijt willen? 
‘’Ik hoop met het damesteam hoger te kun-
nen spelen, ik zie mezelf in ieder geval hier 
nog wel twee jaar zitten. Maar dan is het 

wel een vereiste dat er meer doorstroom 
komt vanuit de jeugd. Als nou alle (oud) 
speelsters twee kinderen mogen krijgen en 
zorgen dat zij allemaal gaan volleyballen. 
Zieuwent lijkt me namelijk een heel prettig 
dorp met een hechte gemeenschap om in 
te wonen.’’

Na het interview vertrok Han naar zijn da-
mes en hebben we een wedstrijd gezien 
van zeer hoog niveau waar TOHP met 4-0 
wist te winnen van VIOS Eefde. Ik, Nienke, 
als ex-speelster van dit team heb met be-
wondering gekeken naar het mooie (sa-
men)spel van de dames en heb gezien 
dat zij de afgelopen jaren gegroeid zijn: 
dynamisch, tactisch en vol overtuiging! 
Ondertussen bracht ik Huub even de fijne 
(tactische) kneepjes bij van het volleybal-
spel. Hij, voetbalfan in hart en nieren, was 
voor de wedstrijd nog in volle overtuiging 
dat voetbal toch echt heel veel mooier is. 
Ik geloof dat hij zijn mening wat heeft bij-
gesteld…..

Nienke en Huub

COACH/TRAINER VAN TOHP
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Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aar-
de om God te dienen en daardoor hier en 
in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Wie is er niet mee opgegroeid van mijn ge-
neratie in katholiek Nederland. Ja, zo ging 
dat in de jaren 50-60 [en daarvoor] van de 
vorige eeuw. Dit, en de opvoeding in die 
tijd, iedereen ging naar de kerk, ook door 
de week en voor mij een aantal jaren mis-
dienaar zijn [liefst bij de nonnen in de ka-
pel van het klooster; de mis duurde daar 
nooit zo lang als in de kerk en je kreeg na 
afloop thee met een beschuit of boter-
ham], heeft je toch deels gevormd tot hoe 
je nu in het leven staat. 
Op een gegeven moment ga je toch wel 
 

twijfelen of het geloof wel zo zwart-wit 
is. Bestaat God wel echt? Voor mijn ou-
ders en grootouders was dat geen punt, 
ze hadden een rotsvast vertrouwen in het 
bestaan van God en een hiernamaals, om 
jaloers op te worden. 

In de huidige tijd is dat niet meer zo van-
zelfsprekend. Kennis roept vragen op. Het 
scheppingsverhaal in Genesis en de evo-
lutietheorie van Charles Darwin leven op 
gespannen voet met elkaar. Bij het DWDD-
college over het licht komt  Robbert Dijk-
graaf met een interessant gegeven. In het 
scheppingsverhaal scheidt God op de 
eerste dag het licht van het donker. Deze 
“dag” duurde na de oerknal van 14 miljard 
jaar geleden, in werkelijkheid maar liefst 

180 duizend jaar;  zo lang heeft het ge-
duurd voordat licht kon ontsnappen aan 
de zwaartekracht. Ik beschouw God maar 
als de verantwoordelijke voor die oerknal.

De kerkelijke hiërarchie brengt  je nog 
meer aan het twijfelen door de houding en 
handelen van sommige geloofsverkondi-
gers en kerkleiders. Gelukkig zijn er ook 
voorgangers/leiders die me wel bijzonder 
inspireren, ik noem maar Casper Pikke-
maat en paus Franciscus.

Waar niet aan getwijfeld hoeft te worden, 
is de boodschap van Christus, het kerst-
kind, daar is niets mis mee.

En dan heb je nog de kerk, het gebouw, 
onze Werenfriduskerk, waar ik als Zieu-
wentenaar bijzonder trots op ben. Onze 
voorouders hebben de kerk met bloed, 
zweet en tranen gebouwd, aan ons de 
taak om deze kerk zo goed mogelijk in 
stand te houden. 

Mijn afkomst heeft ervoor gezorgd, dat 
ik me toch thuis voel in de kerk. Met va-
kanties in het buitenland voelt een bezoek 
aan een kerk toch gelijk vertrouwd en het 
is er altijd heerlijk koel. Kerkelijke muziek 
raakt me ook altijd bijzonder.

Op een gegeven moment ben ik gevraagd 
om zitting te nemen in de parochieverga-
dering zoals dat toen heette, daar heb ik ja 
op gezegd en zo geleidelijk aan beland je 
van het een in het ander. Door het dalende 
aantal pastores komt steeds meer werk 
op het bordje van de vrijwilligers terecht. 
Dat kost natuurlijk wel de nodige tijd en 
inzet, maar je krijgt er wel veel waardering 
voor terug, zo ervaar ik dat persoonlijk. Ik 
zet me dan ook graag in voor een vitale 
Zieuwentse geloofsgemeenschap/kerk 
op allerlei gebied, zowel binnen als buiten 
de kerk. Onderhoud in de pastorietuin en 
op het kerkhof moet gewoon gebeuren 

en met een hele groep vrijwilligers is dat 
prima te doen en bovendien erg gezellig.

Wat brengt de toekomst voor jouw ver-
eniging/club, is een vraag van de redac-
tie aan mij. Dat is altijd moeilijk te beant-
woorden. Wat ik nu zie gebeuren, is dat 
de groep vrijwilligers steeds kleiner wordt, 
doordat ouderen een keer stoppen met 
hun werk voor de kerk gezien hun leeftijd 
en dat er onvoldoende aanwas is van on-
deraf. Het organiseren van het praktische 
werk in en om de kerk lukt vaak nog wel, 
maar de inhoudelijke taken zoals helpen 
met voorbereiding eerste communie en 
vormsel  komen steeds meer in de knel 
doordat men geen tijd heeft en/of geen 
betrokkenheid met de kerk. Misschien is 
voor de toekomst een functieverandering 
van het gebouw een optie. De tijd zal het 
leren.

En voor degenen die niks met de kerk 
hebben, zou ik willen zeggen zoals in dit 
deel van het land gebruikelijk is, gedraag 
je als een goede naober, maar met de blij-
moedigheid van Churandy- O man, wat 
ben ik blij- Martina. 

Zieuwent, december 2016 
Jan Nijenhuis.

GEEF DE KIST DOOR ….
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CATECHISMUS LAGERE SCHOOL

Op aandringen van twee enthousiaste lezers van de piot 
hebben we één van hun ideeën vorm gegeven. We hebben 
het in de vorm van een schrijverskist gegoten, waarin pen, 
papier, usb-stick en mailadres van de piot. Bedoeling is 
een om telkens een volgende schrijver uit te nodigen te re-
ageren op een voorzet van de voorganger. Daarmee krijgen 
we dan een ketting van verhalen van Zieuwentse mensen.

De aftrap begon met onze volgende vraag:
We hebben in het verleden een vereniging/organisatie in 
de Piot gehad waar iedereen wel een mening over heeft. 
Prominent een plaats in de samenleving innemend, waarbij 
door een groep mensen met veel energie wordt gewerkt 
om de boel zo goed mogelijk te organiseren, ook al vallen 
de bezoekersaantallen volgens mij wat tegen. Onze vraag 
aan de eerste ontvanger van de schrijverskist is dan ook; 

Hoe beleefde en beleef jij de rol van de vereniging/
organisatie in Zieuwent en hoe zie jij de toekomst?

Aan het woord: Jan Nijenhuis (Meuj’n)



PROFIELSCHETS
Karin Wopereis. Geboren als Karin Rensing 
te Vragender. Getrouwd met Rudi Wopereis. 
Moeder van Silke. Iedereen kan haar kennen 
van haar jarenlange werk bij de Rabobank. 
Nog steeds kent zij in ieder geval van velen 
van ons het rekeningnummer. Nu werkt ze 
voor de gemeente Oude IJsselstreek op de 
afdeling Sociaal Domein, daaronder valt 
bijvoorbeeld jeugd en de WMO.
We hebben haar gevraagd voor de 
profielschets omdat ze één van de 
organisators is van de stichting Jeugdwerk. 
Samen organiseren ze 10 avonden in een 
schooljaar voor 1e jaars VO-leerlingen.

1. Meest favoriete sport:
Tennis doe ik nog actief. Volleybal deed 
ik altijd in Vragender, nooit in Zieuwent 
gespeeld.

2. Minst favoriete sport:
Boksen.

3. Mooiste sportherinnering:
Ons kampioenschap met KSV, volgens 
mij promoveerden we naar de 2e klasse, 
hoogste in Vragender ooit. Voor mij een 
mooi moment om te stoppen. Silke was 
net 4 en het was mooi geweest. Mooi 
hoogtepunt.

4. Favoriete sportman:
Thomas Muster. Deze Oostenrijkse 
tennisser werd aangereden door een 
dronken taxichauffeur en raakte zwaar 
geblesseerd aan zijn knie. Maar hij kwam 
weer helemaal op het oude niveau terug.

5. Lekkerste eten:
Duveltjes Ett’n. Het is sterk gekruid en 
gemarineerd runderbraadvlees met 
pindasaus en rijst.

6. Beste boek:
De Vliegeraar, van Khaled Hosseini.

7. Beste film:
The Shankshaw Redemption.

8. Beste Nederlandstalige lied:
Mag ik dan bij jou, van Claudia de Breij.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Als kind kreeg ik van mijn opa een hondje 
voor mijn verjaardag, Snuffie. Opa had 
dit stiekem gedaan. Ik kan me nu beter 
voorstellen waarom mijn vader boos werd. 
Snuffie is nog heel oud geworden. Heel 
Vragender kende Snuffie, want hij kwam 
veel rond. Als ergens een teefje loops was, 
lag onze hond met veel belangstelling in de 
tuin te wachten.
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10. Grootste miskoop:
Heb ik niet echt. Volgens Rudi kan je het 
antwoord het best op zolder zoeken.

11. Omscholen tot:
Rechercheur bij de politie.

12. Tent opzetten in:
Liever met een camper door Noorwegen.

13. Hekel aan mensen die:
Afspraken niet nakomen.

14. Uit bed halen voor:
Gebak, het liefst eigen gemaakte 
appeltaart.

15. Welke droom is wederkerend:
Ik kan mij de dromen nooit echt herinneren. 
Ik kan dan ook zeker geen lijn ontdekken.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

De laatste onweersnacht. Ik vond het toen 
wel erg hard gaan. 

17. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Tsja……..

18.  Als je een uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:

Even in de hoek van de bank met de ogen 
dicht. Heerlijk.

19. Welke woorden gebruik je veel:
“Het is hier geen hotel!”

20. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Casper Vrijdag. Hij was mijn leeftijdgenoot 
waar ik veel mee speelde in mijn vroege 
jeugd. Hij overleed op 6 jarige leeftijd. Ik 
heb geen beelden van mezelf als klein kind, 
maar wel van hem.

21.  Wiens Zieuwents huis zou je van 
binnen willen zien en waarom:

Nergens. Ik heb genoeg aan Funda.

22.  Met welke vrijwilliger zou je wel 
eens een dag mee willen lopen:

Ik denk wel eens, waarom doe ik niet 
wat veel mensen wel doen; vluchtelingen 
helpen die in erbarmelijke omstandigheden 
op Griekse eilanden moeten zien te 
overleven. Wie weet.
Ik heb in ieder geval enorm veel respect 
voor mensen die zich zo voor de medemens 
inzetten.

23. Wat zou je geen tweede keer doen:
Trouwen. Zonder het huwelijk hadden Rudi 
en ik het samen net zo goed gehad.

24. Wat staat er boven aan je bucketlist:
Het Noorderlicht zien.

25. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Perfectionistisch, Sportief, Behulpzaam, 
Regelmiep, Moeilijk-nee-zegger.

Karin bedankt dat je tegen ons ook geen 
NEE zei.

Mark
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Ulftse Boys JO9-1 : 2-3
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 2e van Storm. Lange bal van Milan op Storm en rond 

goed af.
MOOISTE MOMENT:  Voorzet van Jochem op Storm, speelt de keeper uit en 

rond beheerst af.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Milan.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: DEO JO9-2 – RKZVC JO9-2 : 4-1
DOELPUNTENMAKERS: Wout.
MOOISTE DOELPUNT: Wout, na goeie voorzet Lynn.
MOOISTE MOMENT:  De hele 2e helft! FF verrassend voor DEO (reeds kampi-

oen).
MAN v.d. WEDSTRIJD: PIM. 300% inzet.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: AZSV JO9-5 – RKZVC JO9-2 : 1-2
DOELPUNTENMAKERS: Wout en Roy.
MOOISTE DOELPUNT: Roy.
MOOISTE MOMENT:  Pim neemt de bal heel mooi mee naar voren en Wout 

maakt hem af.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Roy Klein Nienhuis.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Grol JO9-5 – RKZVC JOG-3 : 7-0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Tygo, speler van de mini-F, voetbalde goed mee en scoor-

de ook bijna.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Toby, omdat hij zo goed keepte konden wij het onder de 

“10” houden.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Trias JOG-6M – RKZVC JO9-3 : 1-1
DOELPUNTENMAKERS: Joes.
MOOISTE DOELPUNT: Joes. Keihard gewerkt. Beloond met een doelpunt.
MOOISTE MOMENT: Toby was jarig en trakteerde na de wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Saar, zorgde dat het meisje waar ze bij stond niet scoor-

de.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Ruurlo JO11-1 : 1-7
DOELPUNTENMAKERS: Jip Doppen.
MOOISTE DOELPUNT: Jip Doppen. Strak schot.
MOOISTE MOMENT:  Na goed combinatiespel, pass van Gijs op Jip, die hem 

erin schiet.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Scheidsrechter Sven Doppen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Trias JO11-4 : 4-2
DOELPUNTENMAKERS: Tim (2x), Mik en Sam.
MOOISTE DOELPUNT:  Tim. Mooie voorzet van Marick naar Tim. Direct uit de 

lucht op de pantoffel. Goal.
MOOISTE MOMENT:  Is van Jens. Tot 3x toe zijn man uitgeschakeld. Niemand 

kwam er langs.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim Wassink.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – AZSV JO11-3 : 2-7
DOELPUNTENMAKERS: Tim en Sam.
MOOISTE DOELPUNT:  Sam. Mooie aanval van achteruit, voorzet en Sam kopt 

goed in.
MOOISTE MOMENT: De 2e helft. 100% Inzet getoond bij 0-4 achterstand.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wietse Stoverinck.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: JO11-3 – DEO JO11-4 : 5-4
DOELPUNTENMAKERS: Stijn, Twan (2x) en Eef (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Ze waren alle 5 even mooi !
MOOISTE MOMENT: De blijdschap van de eerste dik verdiende overwinning. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Kampshof.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – AD ’69 JO11-3 : 2-5
DOELPUNTENMAKERS: Eef (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Eef strak in de verre hoek. 
MOOISTE MOMENT: Onze trainer Hans kwam kijken op krukken (held!) 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Milan.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Trias JO11-7 – RKZVC JO11-4 : 4-2
DOELPUNTENMAKERS: Dries Domhof (2x)
MOOISTE DOELPUNT:  De 4-1! Door hoogstaand tikkie-takkie-voetbal, ging de 

bal van Jesse naar Jaap. Jaap passte op de opkomende 
Gijs. Deze gaf een splijtende pass op “Bennie”. Ben geeft 
een alles vernietigende steekbal op Dries. 
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
  Dries neemt de bal in de draai aan en rondt snoeihard af, 

boven in de linker kruising!!
MOOISTE MOMENT:  5 Minuten voor tijd stonden we met 4-0 achter tijdens deze 

bitterkoude wedstrijd. In de laatste 5 minuten werd er een 
“tandje” bijgeschakeld en werd er onder deze barre om-
standigheden, wonderschoon gevoetbald !! Chapeau.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Emiel Doppen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-4 – Ruurlo JO11-6 : 4-2
DOELPUNTENMAKERS: Jaap Domhof (3x) en Dries Domhof (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Een corner van Dries wordt kogelhard ingeschoten door 

Jaap.
MOOISTE MOMENT:  De ontlading na het laatste fluitsignaal. Na een seizoen 

hard werken, is de eerste winstpartij binnen ! Chapeau !!
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Emiel Doppen. Toonbeeld van rust en efficiency in de ver-

dediging. Rots in de branding.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO13-3 – VIOS B. : 6-0
DOELPUNTENMAKERS: Stijn (2x), Jens (2x), Denzel en Dico.
MOOISTE DOELPUNT: Jens schiet vanaf de achterlijn in de korte hoek.
MOOISTE MOMENT: Onverwacht kampioenschap.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jens.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 26-11-2016 : KSV 1 – TOHP 1 : 0 – 3
 1e set 13-25 : 2e set 19-25 : 3e set 21-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  Mooie rally, veel punten verdiend door 3x te spelen. Ie-

dereen lette goed op en bleef goed spelen.
MOOISTE MOMENT:  Lotte had goed de controle bij het net. Pakte de 2x bal 

mooi op. Romy had een geweldige opslag vandaag.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Malou Luesink. Goed gespeeld, rustig.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-11-2016 : TOHP 1 – MEVO 1 : 1 – 2
 1e set 19-25 : 2e set 25-18 : 3e set 22-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  In de 1e set  kwamen we te ver achter, we konden deze 

achterstand niet meer wegwerken. Jikke speelde nog een 
aantal lastige ballen maar helaas..

MOOISTE MOMENT:  De 2e bal kwam dicht bij het net terecht. Luna haalde met 
een snoekduik de bal met 1 hand weer terug. Prachtige 
actie.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Luna Raben.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-12-2016 : Favorita 1 – TOHP 1 : 1 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e set verliep heel goed, daarna kwam de spanning 

om de hoek kijken. De 2e set eerst 9 punten achter, maar 
toch ingehaald en nipt gewonnen met 23-25. De 3e set 
wilde niet lopen en verloren we.

MOOISTE MOMENT: ----------
Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Romy Reinders, mooie opslagen, strak over het net.

Datum : wedstrijd : uitslag TOHP 1 – Longa ’59 1 : 2 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e set was spannend, ging lang gelijk op. Deze wed-

strijd tegen Longa was extra spannend, want ze stonden 
2e achter ons in de poule. Dus we moesten winnen, maar 
het ging heel moeizaam. Een waardige tegenstander.

MOOISTE MOMENT:  Het fluitsignaal en het besef dat we periode kampioen 
zijn!! En nu naar het hoogste niveau vanaf januari 2017: 
niveau 6!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Lotte Groot Wassink, goed aan het net. Pakte hier mooie 
ballen.
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MOUNTAINBIKEN VOOR HET GOEDE DOEL

FIETSENVOORVIETNAM.NL 

Direct opgeven of vragen? Neem contact op met Ruth Hulzink: 
E: ruthhulzink@hotmail.com

WAT: Een verrassende ontdekkingstocht door de Achterhoek o.l.v. een ervaren 

MTB begeleider. Je wordt ingedeeld bij een van de 10 gecertificeerde kapiteinen van 

Toerclub Velocé te Zieuwent. Max. 10 fietsers per kapitein. Fietsen is op eigen risico. 

Helm en inschrijving zijn verplicht.

AFSTANDEN: 30 - 40 - 50 - 60 km. 

TIJD: Ochtend: Inloop vanaf 8:30 uur, starttijd: 9.00 uur (daarna lunch). 

Middag: Inloop vanaf 12:30 uur, starttijd: 13.00 uur (daarna stamppottenbuffet) *Alleen bij voldoende animo.

START EN FINISH:  LTC DE KEI - Multifunctionele ruimte, Kerkhoflaan 3, 7131 TE Lichtenvoorde.

PARKEERMOGELIJKHEDEN:  Bij LTC de Kei (Kerkhoflaan 3) of bij zwembad ‘t Meekenesch, Kerkhoflaan 5.

VOOR WIE? Voor iedereen die het leuk vindt om sportief bezig te zijn. Je kunt je individueel, samen met 

vrienden, of collega’s opgeven. Voor zowel startende als gevorderde mountainbikers. 

GEEN MOUNTAINBIKE? Geen probleem, een mountainbike is te huur in overleg. 

fiets mee 
en steun de strijd 

tegen kindhuwelijken 
in Vietnam

ZONDAG 

LICHTENVOORDE

KOFFIE/THEE 
MOUNTAINBIKERIT

KOFFIE/THEE 
MOUNTAINBIKERIT
LUNCH

KOFFIE/THEE 
MOUNTAINBIKERIT
STAMPPOTTENBUFFET

BASIS ARRANGEMENT OCHTEND ARRANGEMENT MIDDAG* ARRANGEMENT

Mogelijk gemaakt door:

20
EURO

12 MAART

15
EURO

10
EURO

LTC

d
eKei
. inschrijving en meer info:

I.V.M WEERSOMSTANDIGHEDEN

VERZET NAAR 12 MAART 

Het is al laat in de avond. De mailbox 
staat op het punt verruild te worden 
voor het scherm van Netflix voor nog 
één (echt maar één) aflevering van de 
lievelingsserie. Ploing, nog een bericht 
van Bennie Storkhorst, als perschef van 
de afdeling communicatie van RKZVC 
onder andere verantwoordelijk voor het 
medium e-mail.

Vanwaar op dit onchristelijke uur nog 
een mailtje? Zouden er acute maatre-
gelen genomen moeten worden met be-
trekking tot het kunstgras? Heeft de club 
op stel en sprong nieuwe zoutstrooiers 
nodig? (Bekijk vooral ook het filmpje op 
Youtube. Zoek op: “Zout strooien Zieu-
went”.) Of is er iets anders dusdanig 
prangend dat er ’s avonds laat nog in de 
pen geklommen dient te worden?

Dat blijkt inderdaad het geval. Het on-
derwerp van de mail verraadt al iets van 
de urgentie: “Stem op de Zieuwentse 
kerk”. Blijkbaar is er een belangrijke 
verkiezing en op verzoek van de oud-
heidkundige vereniging worden ook de 
ZVC-leden hiervan op de hoogte ge-
steld. Snel verder lezen!

De Gemeente Doetinchem heeft tijd 
over, want ze zijn bezig met de realisa-
tie van “Klein Achterhoek”. Dit moet een 
soort Madurodam worden maar dan van 
de Achterhoek.

Klein Achterhoek. Het heeft iets van een 
pleonasme. De vraag hoe Klein Bruil en 
Klein Halle Heide eruit zouden gaan zien 

dringt zich op. Maar dat ter zijde, er is 
meer…

De mooiste gebouwen uit de streek wil 
men 3D gaan printen. Via een digitaal 
stemformulier kan gekozen worden uit 
vijf genomineerde bouwwerken per ge-
meente. Ook de Sint-Werenfridus is ge-
nomineerd en er kan nog maar een paar 
dagen gestemd worden.

Laat die serie maar zitten! Dit kan nog 
mooi even voor het slapengaan. Bij het 
invullen van het stemformulier vechten 
chauvinisme en de behoefte aan een 
synthetische 3D-geprinte miniatuur 
van onze kerk om voorrang. De stem-
men zijn hard nodig, want de concur-
rentie liegt er niet om. Onder andere de 
vestingwerken van Groenlo en café De 
Koppelpaarden dingen mee naar de ver-
eeuwiging in plastic.

Een week later blijkt de spamactie niet 
voor niets geweest. De Zieuwentse kerk 
is tot het meest unieke gebouw van de 
gemeente Oost-Gelre gekozen! Een 
natte droom voor iedereen die oudheid-
kunde en kunststof een warm hart toe-
draagt. De Kathedraal van de Achter-
hoek heeft daarmee ook molen Hermien 
en de nieuwe Calixtuskerk in Groenlo 
achter zich weten te houden. Wie kan 
dat nog meer zeggen?

Misschien moeten we, nu we de smaak 
te pakken hebben, ook “Klein Zieuwent” 
gaan printen. Als je het de jongens van 

De co lumn
3D-DORP



Rob Wopereis vraagt, hebben ze binnen 
een halve dag een 3D-printer gebouwd. 
Plastic afval kan als grondstof dienen, 
dus dat is met een weekendje PaasPop 
ruimschoots geregeld. Naast de kerk 
printen we het parochiehuis, de sport-
hal, de basisschool en de tennisbaan. 
We printen kleine kerkepaden met mini-
fietsers. Een klein voetbalveld met een 
mini-1e. En op de Schoppenweg een 
minitractor met een mini-Trienen, die op 
weg is om een mini-halve liter te gaan 
drinken bij café “de Witte Pony”.

Johan
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