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ABU DHABI, VAE
Plots stuurt Remco zijn bolide van de lin-
kerbaan van de 5 baans highway naar 
rechts. “Wat doet hij nu?” We zijn, na een 
week, gewend dat men hier in Abu Dhabi 
elkaar rechts en links inhaalt, maar daar is 
nu geen aanleiding toe. Op dit vroege uur 
zijn er bijna geen medeweggebruikers. We 
zijn onderweg naar het vliegveld voor onze 
terugreis en Dominique en Remco rijden 
voor ons uit om ons de weg te wijzen. We 
sturen onze huurauto, een Chevrolet Aveo, 
gekozen vanwege de schamele 125 euro 
voor een week en omdat je er met 5 man 
in kan, maar achter hem aan. Zouden we 
hier al af moeten slaan? Maar nee Remco 
rijdt de vluchtstrook op. Als we achter hem 
stoppen, zien we de reden. Lekke ach-
terband. Uitgerekend nu. Wij moeten een 
vliegtuig halen. Dominique en Remco stap-
pen uit. Er volgt een kort overleg, waarop 
Do bij ons instapt. “Kun je een wiel wisse-
len, Remco?”. “Geen idee” is het antwoord. 
“Bellen” roep ik hem toe. Zoals zo vaak 
deze week, regel je in Abu Dhabi alles met 
je mobiel. Overal zijn wel ‘mannetjes’ voor. 
Sta je bij een zwembad even te kijken waar 
je moet zijn, schiet een mannetje je te hulp. 
Kom je bij hotel of restaurant aan, staan er 
mannetjes die je auto wel even gaan par-
keren. Rijdt je ergens een parkeergarage 
in, staat er een mannetje te wijzen waar de 
vrije plekken zijn. Als je dan uitstapt vraagt 
hij je of hij even je auto zal wassen. Voor 
5 euro is hij van binnen en buiten weer 
showroomschoon. Abu Dhabi is sowieso 
hartstikke schoon. Overal glimmende ge-
bouwen. Nergens vuil op de straat. Overal 
is wel een mannetje aan het poetsen. Aan 
personeel geen gebrek.

Het blijkt dat al die ‘mannetjes’ voorna-
melijk Pakistani en Indiërs zijn, die voor 
een loon van 1 à 2 euro per uur aan het 
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werk zijn. De Verenigde Arabische Emi-
raten blijken geen minimumloon te ken-
nen en importeren dus veel goedkope 
arbeidskrachten. 9 van de 10 inwoners 
zijn buitenlander. Ik heb Remco ge-
vraagd of hij dat geen uitbuiting vond. 
“Je raakt er aan gewend’ was zijn ant-
woord. “Bovendien moet je bedenken 
dat die mensen thuis vaak maar een 
dubbeltje per uur krijgen uitbetaald en 
veelal hebben ze kost en inwoning gra-
tis. Dus verdienen ze voor Pakistaanse 
verhoudingen een godsvermogen.” Tja. 
Zo kan je er ook naar kijken.

Naast schoon, blijkt Abu Dhabi ook 
enorm veilig. Er is bijna geen criminali-
teit. “Als je hier wat steelt en je wordt be-
trapt, pakken ze je met kop en kont aan 
en flikkeren je het land uit. En je komt er 
nooit meer in” volgens Remco. “Je kan 
je laptop, smartphone en portemonnee 
rustig op een terrastafel laten liggen en 
even naar het toilet lopen. Niemand die 
er een vinger naar uit steekt”.

We rijden door naar het vliegveld en 
leveren onze huurauto in. Do neemt af-
scheid en gaat met een taxi terug. De 
week is omgevlogen. Met Dominique 
als hostess hebben we Abu Dhabi een 
beetje leren kennen. De prachtige ge-
bouwen, de rijkdom, de moslimcultuur, 
boerka’s zelfs in het zwembad. Een stad, 
pas 50 jaar oud, waar men zich bewust 
is van het feit dat de oliedollars niet zul-
len blijven binnenstromen. Een stad die 
probeert over te schakelen op toerisme 
en daar koste nog moeite voor spaart, 
getuige de bouw van een kopie van het 
Louvre, dat in November dit jaar open 
gaat. Maar of dat gaat lukken? 40°C in 
de schaduw is ECHT warm hoor. Daar 
doen al die airco gekoelde gebouwen 
en centra niks aan af. Buiten leven kan 
bijna niet. En dat er bijna nergens een 
biertje te bestellen is, omdat Arabieren 
geen alcohol drinken, is volgens mij 
ook een handicap voor menig toerist. 
Scheelt wel in de Russen, overigens. Die 
hebben we niet gezien.

In Düsseldorf aangekomen schakel ik 
mijn mobiel weer in. Remco blijkt opge-
pikt door 3 Pakistani met een autoam-
bulance zonder airco, naar de garage 
gebracht en heeft er alweer een nieuwe 
band op liggen. Ik loop nog even een 
toilet op de luchthaven van Düsseldorf 
in. Een doordringende urinelucht is mijn 
begroeting. Bah. Zeker geen geld voor 
een goede schoonmaker.

Johnny Cuppers

LEKKER 
WEG IN 
EIGEN 
DORP !

ABU DHABI, VAE
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“Van harte welkom in de Sint 
Werenfriduskerk van Zieu-
went” zijn de eerste woorden 
die Johan Nobbenhuis mij, 
via de oordopjes, bereiken. 
Even waan ik mij in groep 8, 
schitterende verhalen over 
de geschiedenis van Zieu-
went, Nederland en de we-
reld, “Meester Nobbenhuis” 
achteroverhangend in zijn 
stoel met zijn zware stem en 
tegenover hem een klas vol 
kinderen die met open mond 
aandachtig luisteren. 

Het gestuntel van Huub, die 
na precies 2 meter in de kerk 
al ruzie heeft met zijn oordop-
jes, brengt me weer op deze 
wereld. We zijn in “onze” kerk, 
de kathedraal van de Achter-
hoek. Normaliter kom ik hier 
persoonlijk alleen voor rouw 
en trouw maar vandaag, za-
terdagmorgen, heeft dat een 
andere reden. De oudheid-
kundige vereniging bied sinds 
kort namelijk een audiotour 
aan in de kerk. Dit om de kerk, 
als prachtig gebouw, opnieuw 
en extra onder de aandacht te 
brengen.
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De opzet van de audiotour is simpel. Een 
plattegrond van de kerk vindt je bij de en-
tree en de geluidsfragmenten op de web-
site sintwerenfridus.nl. Via je eigen smart-
phone loop je dan, met oordopjes in, door 
de kerk terwijl Johan en Ben Donderwinkel 
uitleggen wat je ziet.

Op plek één aangekomen begint de vrien-
delijke stem van Johan je welkom te heten 
in de kerk waarna hij vervolgens uitlegt dat 
de kerk een neogotische bouwstijl heeft en 
waarom dat dan zo is.  Vooral dat waarom 
is handig voor mij als cultuurbarbaar. Verder 
vertelt hij over wie de kerk getekend heeft 
en hoe hij gebouwd is. Opvallend daarbij 
is dat onze kerk, onze eigen kerk, eigenlijk 
in de stad Groningen had moeten staan 
maar omdat ze hem daar te groot vonden 
niet gebouwd is. Logisch gevolg (?) dat hij 
daarna in Zieuwent terecht is gekomen.

De audiofragmenten die daarna komen 
vertellen verhalen over onder meer het glas 
in lood raam die speciaal voor Tonnie Krab-
benborg geschonken is, een gejat altaar en 
een glas in lood raam met daarop een af-
gehakt hoofd. 
Schijnt dat er ook complete familieruzies 
zijn geweest voor een plaats in de kerk-
bank. Tot de jaren ’70 werd betaald voor 
een bank in de kerk. Hoe rijker je was, des 
te beter je plek. Het kwam vaak voor dat fa-
milies na een aantal jaar hun plek niet meer 
konden betalen en deze af moesten staan 
aan een andere familie. 

Ik vond het een zeer interessante audio-
tour dat mij anders naar het gebouw heeft 
laten kijken. Je ziet dingen die je normaal 
niet opvallen en je hoort verhalen die je an-
ders niet geweten had. Uiteraard benoem 
ik bewust niet alle verhalen want dan heeft 
u zelf niets meer te luistern. 
Uit de verhalen blijkt wel hoe centraal in de 
samenleving de kerk vroeger stond. Nu lijkt 

hij alleen letterlijk nog centraal te staan en 
is in ieder geval ruzie om een plaats niet 
meer denkbaar. Goed dat ze niet bij de 
pakken neer gaan zitten maar  een begin 
gemaakt hebben aan misschien wel de 
nieuwe toekomst van de kerk. Een mooi 
begin van een nieuw begin.. 

Zie je het al voor je, Zieuwent als toeristi-
sche trekpleister van de Achterhoek met de 
grote Sint Werenfridus, de vriendelijke reus, 
als hoogtepunt.  Mensenmassa’s die op het 
kerkplein wachten voor de ticketbalie alwaar 
koster Anton Stortelder met de zweetdrup-
pels parelend van het hoofd kaartje na kaart-
je verkoopt en waar chef beveiliging Bennie 
Boers zorgt dat niet één van de 213.000 
jaarlijkse bezoekers het tabernakel leeg 
rooft. Bruntjes heeft weer hotelkamers en 
Paul Knippenborg heeft huurfietsen te kort. 
De buurtbus, die is er lang niet meer, stads-
bussen die elk kwartier rechtstreeks naar 
treinstation Lichtenvoorde-Groenlo rijden 
brengen de toeristenstroom richting ons pit-
toreske dorpje. De blauwe bus van Van Den 
Putte aan de dorpsstraat zit weer strak in de 
lak en met Sjef Roelofsen als chauffeur dient  
deze als tourbus terwijl Jos Harmes Kolkman 
vloeiend in 7 verschillende talen de toeristen 
van de nodige informatie voorziet….

Ach goed, misschien is het ietwat overdre-
ven maar deze audiotour heeft zeker toe-
komst! Een echte aanrader, zeker voor u 
als Zieuwentenaar.  Het laat je de kerk van 
een ander kant zien. De audiotour duurt 
ongeveer een uur en is gratis. Als u zelf 
geen oordopjes heeft dan zijn deze, tegen 
een kleine vergoeding, verkrijgbaar achter 
in de kerk. Veel plezier en wees er snel bij, 
voor je het weet sta je te wachten achter 
een buslading vol Chinezen!

Even lekker weg, in eigen dorp!

Stefan en Huub

LEKKER WEG IN EIGEN DORP !
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ZTV : UITSLAG ZIEUWENT OPEN 2017
Met opnieuw geweldig weer, behalve 
de plensbui op woensdagavond, is 
van maandag 28 augustus tot zondag 
3 september het Zieuwent Open 
tennistoernooi gespeeld. Het toernooi was 
opgedeeld in 5 onderdelen. In de verband 
met de opgave was alleen de Dames Dubbel 
8 opgedeeld in 2 groepspoules. De finales 
met BBQ en prijsuitreiking was op zondag 
3 september. Het toernooi is succesvol en 
gezellig verlopen. Voor de volledige uitslag 
kijk op www.toernooi.nl.

Finales zondag 3 september 2017:
Dames Dubbel 8 - Finale Dames Dubbel 8
1e prijs: Susan Kolkman/ Monique Lensink 
(Zieuwent)
2e prijs: Nicole Brundel/ Jessica Houtepen 
(Zieuwent)

Heren Dubbel 6 - Finale Heren Dubbel 6
1e prijs: Tiemen Harbers/ Eddy ten Have 
(Harreveld)
2e prijs: Gerard Knufing/ Rene Spekschoor 
(Zieuwent)

Heren Dubbel 7 - Finale Heren Dubbel 7
1e prijs: Robert Slot/ Wouter Vrielink (Ruurlo)
2e prijs: Edwin van der A/ Jack Voesenek 
(Harreveld)

Gemengd Dubbel 6 - Finale Gemengd 
Dubbel 6
1e prijs: Raymond Meekes/ Yvonne 
Overkamp (Zieuwent)
2e prijs: Eddy ten Have/ Wioletta ten Have 
(Harreveld)

Gemengd Dubbel 7 - Finale Gemengd 
Dubbel 7
1e prijs: Rob Reijman/ Hedwig Heutinck 
(Zieuwent)
2e prijs: Martin Rots/ Mariette Stevens 
(Lievelde)

Alle finalisten ontvingen een mooi 
verassingspakket van de Spar. De spelers 
die de 1e prijs wonnen, kregen daarnaast 
ook een Zieuwent Open 2017 handdoek.

Bestuur ZTV

Finalisten Gemengd Dubbel 6, Gemengd Dubbel 7 en Dames Dubbel 8.
Vlnr: Raymond Meekes, Yvonne Overkamp, Eddy ten Have, Wioletta ten Have, Rob 
Reijman, Hedwig Heutinck, Susan Kolkman, Jessica Houtepen, Monique Lensink, Nicole 
Brundel, Martin Rots (Mariette Stevens ontbreekt op de foto).
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VOETBAL : RKZVC

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa’30 JO9-3 – RKZVC JO9-1 : 2-15
DOELPUNTENMAKERS: Roy (4x), Friso (4x), Wout (3x), Tim (2x), Rein (1x) en Jur (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Niet te bepalen.
MOOISTE MOMENT: Goed samenspel. Zeker voor de eerste wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lasse. Slechts 2 doorgelaten als keep.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Grol JO9-2 : 5-5
DOELPUNTENMAKERS: Tim (2x), Wout (1x), Friso (1x) en Roy (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Voorzet Tim en Wout tikte binnen.
MOOISTE MOMENT: De vijfde goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn (A.).

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Fc.Winterswijk JO9-3 – RKZVC JO9-1 : 6-8
DOELPUNTENMAKERS: Roy (2x), Wout (2x), Lynn (2x), Tim (1x) en Friso (1x).
MOOISTE DOELPUNT: De 2e van Wout na supervoorzet van Friso.
MOOISTE MOMENT: 1e Goal na 1 minuut.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Friso !

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2 – Longa’30 JO9-5 : 4-6
DOELPUNTENMAKERS: Pim (2x), Pelle (1x) en Joes (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Pelle. Hij haalde van een afstand de bal aan en knalde 

hem snoeihard in het doel.
MOOISTE MOMENT:  Tweede helft begonnen ze samen te spelen en haalde ze 

de achterstand snel in.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joes.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Halle JO9-1 – RKZVC JO9-2 : 1-6
DOELPUNTENMAKERS: Roy (3x), Joes (1x), Jurre (1x) en Pim (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jurre. Heel hard schot van afstand.
MOOISTE MOMENT: Blijdschap bij iedereen toen ze voorstonden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim Wessels.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: AZSV JO9 – RKZVC JO9-2 : 4-9
DOELPUNTENMAKERS: Roy (3x), Lynn Wolterink (2x), Pelle (2x), Joes (1x) en Pim (1x). 
MOOISTE DOELPUNT: Joes. Mooi ingeschoten met de punt.
MOOISTE MOMENT:  Dat het door het samenspelen hele mooie doelpunten 

kwamen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn Wolterink.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – AZSV JO9-6 : 15-2
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen, Romy, Fedde, Senna, Jana en Lynn Aagten.
MOOISTE DOELPUNT: Senna. Een lob over de keeper.
MOOISTE MOMENT: Jana scoort haar 1e doelpunt !
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Tygo. Super goed verdedigd! Ze kwamen niet langs hem 

heen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – Longa’30 JO11-5 : 1-4
DOELPUNTENMAKERS: Len.
MOOISTE DOELPUNT:  Wereldgoal van Len. Schot vanaf 30 meter ver en 20 me-

ter hoog in de kruising.
MOOISTE MOMENT:  Gijs, die als verdediger wel 10 doelpunten heeft voorko-

men.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Niels, heeft als keeper wel 20 ballen tegengehouden.

VAN DE REDACTIE
Zoals u in een vorige uitgave heeft kunnen lezen, is Tanja Huinink ge-
stopt als redactielid. Een beslissing van haar die we hebben te accepte-
ren, maar ten zeerste betreuren. Op deze plek willen we haar bedanken 
voor al haar bijdragen aan dit blad. Door op een persoonlijke, oprechte 
en integere wijze te schrijven en haar zienswijze te verwoorden was zij 
van meerwaarde voor de PIOT. We zullen haar missen.

Gelukkig denken we in de persoon van Jill te Plate (Olthof) een waardige 
opvolgster te hebben gevonden. Ik de profielschets in dit nummer kunt 
u haar beter leren kennen.

De redactie.



PROFIELSCHETS 
Ze is fanatiek volleyballer, lid van NOIR, 
docent aan het Graafschapcollege, 
moeder, vrouw van Bas te Plate en 
uiteraard nog veel meer. Maar vanaf 
deze plek mag ik aankondigen dat 
ze ook lid is geworden van onze 
bescheiden redactie. Toegetreden tot 
het schrijversgilde van de PIOT is…….. 
Jill te Plate.
De komende jaren verschijnt ze 
natuurlijk in dit blad met diverse 
bijdragen waarin we haar schrijfwijze 
zullen ontdekken, maar zoals 
gebruikelijk introduceren we haar met 
antwoorden op de volgende vragen:

1. Meest favoriete sport:
Volleybal, natuurlijk niet echt verrassend.

2. Minst favoriete sport:
Schaken. Heel knap, maar lichamelijk te 
passief.

3. Mooiste sportherinnering:
Epke Zonderland, toen hij in 2012 in 
Londen olympisch kampioen werd aan 
de rekstok. Mens wat had ik toen een 
kippenvel. 

4. Favoriete sportman/vrouw:
Heb ik eigenlijk niet. Iedereen die aan 
sport doet en daarbij zijn of haar best 
doet, daar heb ik bewondering voor.

5. Lekkerste eten:
Ik vind, helaas, alles lekker.

6. Beste boek/schrijver:
Thrillers, bijvoorbeeld van Stieg Larsson.

7. Mooiste film:
The Shawshank Redemption. 
Intouchables.

8. Beste Nederlandstalige lied:
‘Dochters’ van Marco Borsato.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Ik ben altijd blij met een cadeau.

10. Grootste miskoop:
Ik heb ooit een heel duur spijkerjurkje 
gekocht dat ik daarna maar één keer 
heb gedragen. Ik heb het nog steeds in 
de kast hangen, kan het nog niet weg 
doen. 
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11. Omscholen tot:
Niet. Ik ben al omgeschoold van de zorg 
naar het voortgezet onderwijs.
 
12. Tent opzetten in:
Neede. Het afgelopen jaar heb ik 
voor het eerst gekampeerd met mijn 
vriendinnen, onze mannen en kinderen. 
Hoe geweldig was dat. We hebben de 
geleende tent direct gekocht en gaan 
beslist op dezelfde voet nog eens.

13. Hekel aan mensen die:
Zich anders voordoen dan ze zijn.

14. Uit bed halen voor:
Laat mij gewoon liggen.

15. Welke droom is wederkerend? 
Als ik mijn dromen al onthoud, is er nog 
geen touw aan vast te knopen.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

Toen er een vleermuis in onze 
slaapkamer zat en Bas de deur dichttrok 
om te voorkomen dat het beest het hele 
huis door zou vliegen en ik op de grond 
gedoken alleen met dat enge dier achter 
bleef.

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

Het kan er mee door vandaag.

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

Dan oefen ik voor NOIR of ik doe een 
spelletje op de IPad.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Mijn vader. Gewoon één keer nog een 
knuffel, dat zou ik al heel fijn vinden.

20.  Wiens huis in Zieuwent zou je van 
binnen willen zien en waarom:

Van niemand, daar ben ik niet mee bezig.

21.  Met welke vrijwilliger zou je wel 
eens een dagje mee willen lopen?

Met de vrijwillige brandweer. 

22. Wat zou je geen 2e keer doen?
Trouwen, dat doe ik maar één keer.

23.  Wat staat er boven aan jouw 
bucketlist?

Nóg een keer naar Canada, maar dan nu 
de westkust ontdekken.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Mensen-mens, enthousiast, zorgzaam, 
perfectionistisch, oprecht.

Zowaar geen slechte eigenschappen 
voor een (nieuw) redactielid. Bedankt 
voor deze profielschets en veel plezier 
en hartelijk welkom als vrijwilliger bij de 
PIOT.

Mark Lankveld
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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



Ook wordt de houten klimtoren in de speeltuin 
vervangen, hij is op en is aan vervanging toe. 
We zijn dan ook superblij met de nieuwe 
klimtoren die geplaatst zal worden.

Door onzekerheid over de startdatum van 
de aannemer, hebben we er voor gekozen 
om dit jaar de activiteiten op een lager 
pitje te zetten. We hebben op 27 april jl. 
wel onze nieuwe zandbak geopend samen 
met de dames van Peertof Theater. Het 
was een feestelijke dag met veel kinderen 
die de zandbak in gebruik namen. We 
willen de sponsorbundeling nogmaals 
danken voor hun ondersteuning in de 
realisatie van de zandbak.

We sluiten normaal het seizoen eind 
oktober af in het thema Halloween, 
helaas delen we mee dat er door de 
werkzaamheden om ons heen en in 
onze speeltuin, we genoodzaakt zijn de 
speeltuin dicht te doen, om zo een veilig 
werkgebied te maken voor de aannemer. 
Zodra de kinderen weer terecht kunnen, 
delen we dit mede op onze facebook 
pagina en op School. We hopen op uw 
begrip hiervoor.

Wij kunnen niet wachten op het nieuwe 
speelseizoen!

Speelgroeten van:
Ineke Brundel, Nanda Stegers & Kim 

Schreurs
Stichting speelvoorziening Zieuwent

12 13

EEN DROOM KOMT UIT …..

Toen we begonnen als nieuw bestuur 
van de speeltuin, hadden we een aantal 
dromen, dromen die we niet zomaar konden 
verwezenlijken omdat we er geen financiële 
middelen voor hadden. Nu bijna drie jaar 
verder hebben we al flink wat stappen 
gezet. Door de jaarlijkse collecte kunnen we 
onze speeltuin onderhouden en activiteiten 
organiseren. Dankzij de sponsorbundeling 
hebben we afgelopen jaar een prachtige 
zandbak kunnen neerzetten en de 
trampoline kunnen vervangen. En dankzij de 
vele vrijwilligers kunnen we de speeltuin elk 
jaar een flinke beurt geven. Super dankbaar 
zijn we hiervoor!

Het afgelopen jaar heeft de wadi centraal 
gestaan in ons bestuur, omdat de 
Zegendijk een flinke onderhoudsbeurt 
krijgt en het regenwater afgekoppeld 
wordt van het riool. Wordt er een 
wadi gecreëerd op het sportveld van 
school. Die wadi geeft een mogelijkheid 
om een mooie plek te creëren waar 

iedereen samen kan zijn/spelen. Er is 
flink gebrainstormd in de werkgroep, 
die bestond uit Merijn Hulzink, Teun 
Wassink, Angela Krabbenborg, Marije 
Smit (gemeente), en namens ons Kim 
Schreurs. Samen hebben ze een prachtig 
plan gemaakt voor het inrichten van de 
wadi met de titel: SAMEN NAAR BUITEN, 
0 tot 100 jaar ontmoeten elkaar. Door een 
leefbaarheid subsidie van de provincie 
kunnen we het geheel bekostigen. 

Voor het Rabo-coöperatiefonds hebben 
we in 2016 een plan ingediend om de 
speeltuin toegankelijk te maken voor 
mindervalide. Onze droom was, valide 
kinderen en mindervalide kinderen samen 
te kunnen brengen in onze speeltuin. Trots 
vertellen we jullie dat we daarin de eerste 
stappen gaan maken tijdens de realisatie 
van de Wadi. Er wordt een mooi pad 
aangelegd naar de speeltuin en richting 
onze toilet, er komt een oprit aan de kant 
van de Waareise en als klap op de vuurpijl 
wordt er een eerste toestel geplaatst die 
ook toegankelijk is voor mindervalide, een 
vogelnestschommel. We zijn dankbaar  
dat we dit kunnen realiseren.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 6 okt. 20.00 uur Infoavond Glasvezel : Kevelder : Buurthuis ’t Kevelder.

Za. 7 okt. ---------- Buurtvereniging “Zegendiek” : Kindermiddag.

Zo. 8 okt. 14.00 uur Schalkhaar 1 – RKZVC 1 (Speelronde 3).

Ma. 9 okt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Di. 10 okt. 20.00 uur Infoavond Glasvezel : Zegendijk : Sourcy Center.

Wo. 11 okt. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.

Wo. 11 okt. 20.00 uur Infoavond Glasvezel : Ruurloseweg : HWP.

Za. 14 okt. 18.00 uur RKZVC 1 – Longa ’30 1 (Speelronde 4).

Do. 19 okt. ---------- Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Dropping.

Vr. 20 okt. 19.30 uur “t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”
   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

20 en 21 oktober Fratsen : Houtdorp.

Zo. 22 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – Heino 1 (Speelronde 5).

Do. 26 okt. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 27 okt. 19:30 uur Kruisjasavond van buurtvereniging ’t Kevelder.

Zo. 29 okt. 14.00 uur Rigtersbleek 1 – RKZVC 1 (Speelronde 6).

Zo. 5 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – Bemmel SC 1 (Speelronde 7).

Ma. 6 nov. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Wo. 8 nov. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.

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

Vr. 17 nov. 19.30 uur “t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”
   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Za. 18 nov. 19:00 uur Playbackshow Jong Nederland ’t Gilde.

Zo. 19 nov. 14.00 uur Tubantia 1 – RKZVC 1 (Speelronde 8).

Vr. 24 nov. 19.30 uur Kruisjassen bij ’t Kevelder

Zo. 26 nov. 09.00 uur OVZ : Midwinterhoornwandeling.

Zo. 26 nov. 10.00 uur Intocht Sinterklaas.

Zo. 26 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – Rohda Raalte 1 (Speelronde 9).

Za. 16 dec. 19.30 uur PaasPop Klassiek : Weihnachtsoratorium.

715



Een dieselmotor moet altijd even voor-
gloeien voordat je het contact helemaal 
omdraait en de motor gestart kan wor-
den. Anders gezegd: diesels hebben wat 
langer nodig om op te starten.

Ik ben eigenlijk ook een beetje een die-
seltje. Nu het september is en het nieuwe 
schooljaar weer begonnen is moet ik 
even voorgloeien. Een gokje; ik ben vast 
niet de enige student die daar last van 
heeft. Sommigen hebben er zelfs ieder 
blok nog last van en beseffen zich iedere 
keer te laat dat ze toch iets eerder had-
den moeten beginnen en iets minder lang 
hadden moeten voorgloeien. Maar uitein-
delijk komt het meestal wel weer goed, 
want als het dieseltje eenmaal op gang 
is, gaat het als een tierelier.

Dieseltjes zijn er in alle vormen en ma-
ten. Je komt ze ook gewoon in Zieuwent 
in het wild tegen. Bijvoorbeeld de men-
sen die nu nog steeds hun blauwe Intex 
zwembad hebben staan, en ook degene 
die hem vorige week pas opgeruimd heb-
ben. Deze mensen hebben waarschijnlijk 
een dieselkwaaltje in het opruimen van 
zwembaden. Of het zijn de optimisten 
onder de optimisten die stilletjes dromen 
van een nazomer in september, oktober, 
november én december. Ik ben bang 
dat dat niet gaat gebeuren mensen. Het 
zwembad kan nu echt opgeruimd wor-
den!

Veel gebruik van deze zwembadjes heb-
ben we ook niet kunnen maken. De zomer 
van 2017 was ook een beetje als een die-

sel… Die had ook even nodig om op gang 
te komen. Maar de zomer-2017-diesel 
mag wel even langs de garage voor een 
grondige APK-keuring want echt doorge-
stoomd heeft de zomer niet. Steeds wan-
neer het mooi weer begon te worden, 
sloeg de zomermotor weer af en hadden 
we weer een aantal niet-zomerwaardige 
dagen nodig om hem weer aan de praat 
te krijgen.

Tijd om hierom te treuren hebben we 
niet… Het septemberdieseltje loopt in-
middels volop en we wennen snel aan de 
aankomende herfst. De buitenverlichting 
op het voetbalveld brandt steeds eerder, 
er komen ’s avonds geen rode pakjes van 
de Velocé meer voorbij en in het Sourcy 
wordt iedere avond weer getraind door 
de volleybal- en handbal-dames en he-
ren.
 
Voor ons een nieuw volleybalseizoen in 
een nieuwe, hogere klasse. De voorberei-
ding was niet de beste die we ooit gehad 
hebben, maar met wat oefenwedstrijden 
achter de rug, beginnen we op gang te 
komen. En als dieseltjes eenmaal op 
gang zijn…

Iris

De co lumn
DIESELTJE
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