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NIEUWE INZICHTEN
Nadat ik wat begeleidende gesprekken
heb gehad, ben ik tot nieuwe inzichten gekomen. Nieuwe inzichten over mijn leven,
tot nu toe. Nieuwe inzichten zijn niet altijd
wat je er van hoopt of verwacht, sterker
nog, ze kunnen behoorlijk confronterend
zijn òf zelfs ronduit tegenvallen. Zo kwam
ik er onder andere achter dat ik wel redelijk
wat weg heb van een control freak. Zo’n
persoon die alles onder controle wil hebben èn houden. Iedereen kent er wel een
of heeft er wel eens mee te maken gehad.
Persoonlijk denk ik dat er verschillende gradaties zijn. Je kunt een beetje een control
freak zijn òf een hele erge… Mensen die alleen bezig zijn met hun eigen leven dat zijn
de mensen die ergens onder aan die ladder
staan. De mensen die boven aan die ladder
staan, zijn de mensen die niet alleen alles
van zichzelf willen beslissen, maar ook willen beslissen wat een ander doet.
Mensen die je naast je mee ziet remmen,
wanneer jij achter het stuur zit. Die je vertellen
dat het stoplicht op groen/rood staat en waar
je je auto moet parkeren. Mensen die vragen
of je de kleedkamer wel op slot hebt gedaan
en waar je de sleutel gelaten hebt. Zoals ik al
zei; iedereen kent wel zo’n persoon.
Om mijn ego niet te krenken, laat ik in het
midden waar ik sta op die ladder.
Bij ons voetbalteam, Söwent Fier (voorheen
Söwent Seubn), kan ik bijvoorbeeld slecht
langs de kant staan. Waar ik nog slechter
tegen kan, is dat we vorig jaar geen teamfeest hebben gehad. Dit terwijl er wel een
teamfeest-commissie was samengesteld.
Zaterdag 28 oktober is ons teamfeest, het
start om 14:00 uur. Raad eens wie er dit
jaar in de teamfeest-commissie zit…
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NIEUWE INZICHTEN
Een ander dingetje is mijn procrastinatie.
Dit wordt ook wel uitstelgedrag of studieontwijkend gedrag genoemd. Bij menig
student zal er nu een gênant glimlachje
ontstaan. Toen ik nog in Deventer woonde
was mijn huis in de tentamenweken brandschoon, twee hele weken. Daarna werd het
snel minder…

HISTORISCH, SUBLIEM,
ONVERGETELIJK …

Nu kun je zeggen dat ik van een mug een
olifant maak. En dat is ook zo. Het “klagen
met gezonde butte” is hier van toepassing.
De twee puntjes die ik net heb genoemd,
dat zijn natuurlijk maar kleine dingetjes,
waar ontzettend goed mee te leven is. Ik ga
weer een nieuwe periode in. Met nieuwe inzichten. Ik heb ander werk, met een daarbij
behorende opleiding. Misschien komt daar
nog wel een nieuwe relatie bij, wie weet?
Ik heb er, ondanks dat ik niet alle controle
heb op wat er gaat komen, in elk geval ontzettend veel zin in!
Bob.
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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

Als de dag van gisteren heb ik helder voor
de geest hoe die zondagmorgen verliep
in september 1997. Niet als eerste de
enorme ontzetting van het nieuws van de
dood van Lady Diane of de verschrikkelijke manier van haar sterven opgejaagd
door niets-respecterende paparazzi. Nee,
wat mij vooral is bijgebleven en wat ik altijd weer voor de geest haal, is de aanblik
van 8 Engelse motorliefhebbers in stoere
leren motorpakken met de clubkleuren op
hun hesje eroverheen, die vlak voor ons
zaten bij het circuit van Assen tijdens de
superbike-races van die vroege zondagmorgen. Zij wisten duidelijk nog niet wat
zich die dramatische nacht in Parijs had
afgespeeld. Wat onzeker over hun reactie (gaan ze misschien ook agressief naar
ons toe kunnen reageren) trok ik de stoute
schoenen aan en vertelde hen over het
nieuws van de dood van hun prinses. Hun
geliefde prinses durf ik hier wel te zeggen.
Deze stoere mannen vielen elkaar bij het
horen van het gruwelijke nieuws in de armen en begonnen hartstochtelijk te huilen.

Van agressief ogende soort van bendeleden vervielen ze tot knuffelbare gebroken
vrienden. Dit beeld verlies ik nooit meer.
En wie weet niet waar hij of zij was tijdens
de aanval op de Twin Towers in 2001. Ik in
ieder geval wel. Ik zat bij te komen van de
Lichtenvoordse kermis, thuis op de bank,
terwijl ik naar het vragenuurtje keek van
de 2e kamer op de tv. Abrupt kwam Filip
Freriks in beeld met op de achtergrond
een brandende toren, waar ik toen nog het
bestaan en de naam niet van wist, maar
wel gauw ging leren. Ook ditmaal alle verschrikkingen van die aanslag ten spijt, het
meest blijft me bij de naïeve veronderstelling van de NOS. Er was een ongeluk gebeurd met een sportvliegtuigje, volgens
Filip, terwijl op de achtergrond, zonder
dat hij dat direct door had, een tweede
vliegtuig live de tweede toren inboorde.
Het duurde in mijn beleving een eeuwigheid voor Filip doorkreeg wat wij allang
hadden zien gebeuren. Het moment dat
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hij naar zijn oor grijpt en aan de regie de
beroemde vraag stelt “WAT??” zitten voor
de rest van mijn leven op mijn netvlies.
Sorry voor de lange aanloop, maar ik heb
het nodig om het belangrijke moment van
dit stuk naar het voetlicht te brengen. Ik heb
namelijk een soortgelijk beeld voor ogen
uit de meer dan legendarische wedstrijd
RKZVC-svLonga. Niet het scorebord dat
de eindscore 5-0 laat zien, niet de heldendaad die de spelers op het veld hebben gelegd met Sjors als blikvanger voorop. Nee,
zelfs niet de mooiste goal van de avond,
de (door de voorzitter voorspelde) lob over
de keeper van Sjors. Wat ik nog steeds
op mijn netvlies heb is de reactie van alle
toeschouwers langs het veld, zowel uit
Zieuwent als uit Lichtenvoorde en alle andere plaatsen. De 4-0 was voor iedereen,
vriend, vijand of neutraal jegens ZVC, een
onweerlegbaar feit. Tot dat magische moment. Toen vielen alle verschillen helemaal
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weg en was iedereen vol bewondering over
deze goal, door deze speler, van dit team,
op dit moment, in deze entourage. De kers
op een overheerlijke, edoch verslavende
taart waar niemand ooit genoeg van krijgt.
Het hoogtepunt van een geweldige en
unieke week. Ten minste voor mij.
Ik zeg dit omdat ik in de week voorafgaand
aan de wedstrijd de spanning maar moeilijk op kon bouwen bij een groep mensen in
mijn omgeving waar ik dit niet verwachtte.
Je zou zeggen dat ik als leraar van vooral
ook Lichtenvoordse leerlingen het vuurtje
in de lessen tussen ZVC- en Longa-aanhangers flink kan opstoken en de voorpret
tot een hoog niveau kan tillen. Maar dit viel
me toch behoorlijk tegen. Leerlingen reageerden lauw op mijn insinuaties en ‘vaststaande verwachtingspatronen’ van de
aanstaande clash van Oost Gelre, terwijl ik
ze bij een naderende confrontatie tussen
Feyenoord en Ajax direct in de boom heb
zitten. Vanwaar deze lauwe reactie, vroeg ik

me af. De vrijdag van het weekend voor de
clash, zaten wij van het 45+ team toevallig
juist in de kantine van de ‘aardsvijand’ voor
de komende week en in bijna elke grappige opmerking over en weer zat wel een
vleugje rivaliteit vermengd. Toen de spelers
van Longa-45+ hún kantine een uur eerder
verlieten dan wij, constateerden we dat we
‘deze alvast gewonnen hadden’. Om dit te
vieren hebben we ons uiteindelijk door het
personeel naar buiten laten sturen. Zou het
aan de leeftijd liggen? Zijn wij volwassenen
gevoeliger voor de rivaliteit tussen dorpen
dan de jongeren van dit moment? Vast
staat wel dat de jeugd van tegenwoordig
meer in een ik-tijdperk opgroeien dan wij
deden. Maar ook het volgende is een feit.
Het dorp was voor mij vroeger Zieuwent.
Voor veel jeugd is het dorp tegenwoordig
Oost Gelre. Jongeren kiezen waar ze willen voetballen, iets wat wij ons vroeger niet
afvroegen.

en na het opwarmertje in de Longakantine
was mijn voorpret nog lang niet wat ik het
wilde laten zijn. Als mijn leerlingen me niet
helemaal tegemoetkomen dan is er altijd
nog het digitale gevecht op twitter en facebook. En dan zie je ook wat jongeren meer
doen dan vroeger, namelijk op een telefoon
gekke plaatjes maken. Een groene leeuw
in Lichtenvoorde getemd door een zelfbewuste Laurens als dompteur. Een verbeelding langs de Zieuwentseweg waarin
Laurens wordt voorgesteld als de Dagobert Duck van Zieuwent, die zijn neefjes
met geld laat doen wat ze moeten doen.
Of kan ik aan de techniek zien dat ook hier
niet direct de jongeren, maar meer oudere
jongeren aan het werk zijn geweest?
Natuurlijk was ook ik enorm onder de indruk van het feit dat de aanstaande wedstrijd de voorkant had gehaald van het
grootste Nederlandse dagblad. En mijn
ZVC-hart was voldoende geraakt dat het

Ondertussen ben ik wel erg van rivaliteit
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stuk vooral leek te gaan over het Oranje
van Longa dat een wedstrijd moest gaan
spelen tegen het nietige kerkdorp.
Maar eerlijk gezegd wilde ik meer. Nog veel
meer rivaliteit. Ik wachtte op de heroprichting van ‘Vak Z’. De jongeren van Zieuwent
die het in het verleden meer dan eens verdienden om ook eens, liefst wel voor de
show door de ME van het veld te worden
gehaald. Ik zie de beelden van de kampioenswedstrijd tegen AD’69 nog helder
voor me. Waar is het ‘Vak Z’ als je ze nodig
hebt. Mijn collega in de Piot, Stefan Beerten, speelde hier toendertijd een niet onbelangrijke rol. Of kwam ik hem nú ook weer
tegen? Góóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóaaaal.
Een handreiking werd me gedaan door
Joris Wassink. Door hem werd de druk
ervaren die een club als Longa met zich
mee kan brengen. Longa met zijn ver ontwikkelde businessclub die al menig avond
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heeft belegd en beleefd, waarbij de sponsors extra aandacht krijgen voor de financiële support die zij de vereniging bieden.
Ook ZVC is gek met haar sponsors en belegd ook avonden voor hen als dank voor
de support. Maar Joris voelde de verantwoordelijkheid voor een kwaliteitsimpuls.
Niet alleen een hapje en een drankje als
waardering, maar een heuse bijeenkomst
van beide businessclubs in het Parochiehuis als opwarmer voor de wedstrijd van
de historie.
Deze middag opende Joris de bijenkomst
met vriendelijke en gastvrije woorden,
doorspekt met de humor die je verwacht.
Het was niet alleen grappig, het was ook
duidelijk dat ieder geintje ook een seintje
was. Het feit dat RKZVC met meer overtuiging aan de wedstrijd zou gaan beginnen
bleek niet alleen uit deze inleiding. Ook
het interview van Theo Hulshof met de
beide voorzitters bracht dit aan het licht.
Theo was de gastheer met veel humor en

ook met respect voor de beide verenigingen waar ook hij zijn sporen achterliet. De
boodschap van Marcel Eekelder over zijn
Longa was dat hij trots is en kan zijn op
zijn vereniging. Een stevige club die stabiel past in de top van het voetbal in het
oosten, maar nu misschien toch even iets
minder zou kunnen zijn dan ZVC. Johnny
Cuppers zat er heel anders bij. Ook hij
voelt zich de trotse voorzitter van een stabiele en altijd goed presterende vereniging,
maar met een eerste elftal dat nu wel héél
erg goed is. Opvallend, dat de rooskleurige
voorspellingen van Johnny over ZVC beter
uitkwamen, dan de goedmakende voorspellingen over de kansen van Longa. Na
afloop gingen beide businessclubs via de
tennisbaan naar een tribune, waar gezamenlijk werd genoten van de wedstrijd. Ik
heb op mijn oude vertrouwde plek gestaan,
tegenover de Jan Cupperstribune op een
pallet, maar begreep van de aanwezigen
op de tijdelijke tribune dat iedereen zich
prima vermaakt had. Eén van de aanwezi-

gen was ‘de Libero’ van de Elna. De man
kreeg er in het Parochiehuis van Theo aardig van langs en ik weet dat er in Lichtenvoorde mensen zijn met een Ja/Nee sticker op de brievenbus, wél de Elna, géén
Libero. Ach, de mensen uit Lichtenvoorde
pakten het aan het eind van de wedstrijd
sportief op, ook tegen Theo Huijskes de Libero; “Theo, zeg effen an de redactie da’k
de kommende wekke geen Elna hoef”.
Maar wat kregen alle bezoekers een waar
voor hun geld. Mijn indruk was dat nagenoeg iedereen genoten heeft van de voetbalavond, vriend én vijand. De sfeer was
goed, het vertoonde spel was van een
hoog niveau, de winnaar meer dan terecht,
de uitslag niet eens geflatteerd. Zelfs de
bal op de paal leek terecht. Bij monde van
Huib, de keeper van Zieuwent, kan ik zeggen dat de bal er nooit in had gekund. Ik
moet hem hier toch even quoten: “Ik raakte
de bal nog met de vingertoppen aan. Iets
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meer naar rechts en ik had de bal nóg voller geraakt en de bal was niet rechts binnen
gegaan, maar links buiten de goal”. Schitterend toch, deze overtuiging? Misschien
was dat wel een andere reden die voor mij
deze wedstrijd zo euforisch heeft gemaakt.
De ongelofelijke overtuiging in het spel van
ZVC. En dat voor al dat publiek, rijen dik
langs de kant. Deze euforie hield niet alleen
de hele avond nog aan in en rond de kantine, de dagen erna bleef het een bron van
be- en verwondering en napret.
Ik was blij met de vraag van het bestuur
om een handje uit te steken op de maandagavond om de boel weer op te ruimen.
Samen met vrijwilligers en spelers van het
eerste hebben we de hekken en pallets opgeruimd en dit alles steeds met een voor
iedereen herkenbare glimlach, die zijn oorsprong kent uit de zaterdagavond. Als een
soort van figuurlijke afsluiter van dit weekend hebben we met ons allen (en met de
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Laurens die inmiddels aan kwam fietsen en
constateerde dat hij op tijd kwam, het werk
was gedaan) nog naar de ruime samenvatting gekeken van de wedstrijd. Prachtige,
professioneel overkomende samenvatting,
waarbij je enkel de commentator mist van
de NOS. Misschien iets voor de stadionomroeper van het weekend, of zou deze
te druk zijn met de heroprichting van zijn
‘Vak Z’?
Heren van het eerste. Als supporter van
ZVC en schrijver van dit stuk, bedankt voor
de geweldige apotheose van deze lange
week die jullie op de grasmat hebben gelegd. Door vrijwilligers was alles al tot een
vlekkeloos weekend voorbereid, maar door
jullie is het magistraal geworden. Ik heb nu
al zin in 3 maart 2018.
Mark Lankveld
De foto’s zijn van Lotte Bekkenutte.
Bedankt daarvoor.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO9-1 – AZSV JO9-1 : 1-6
DOELPUNTENMAKERS:
Storm.
MOOISTE DOELPUNT:	Storm. Voorzet van Jochem van rechts afgemaakt door
Storm.
MOOISTE MOMENT:
De redding van Jip. Hield de bal mooi tegen met de hand.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Jip en Jessy. Klasse inzet !!
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-1 – Vorden JO9-1 : 9-2
Tim, Roy (2x), Wout (3x), Jur en een eigen doelpunt.
Allemaal.
Het mooie samenspel.
Wout.

9

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

Markelo JO9-1 – RKZVC JO9-1 : 4-6
Friso (3x), Roy (2x) en Tim.
Allemaal toppers.
De 2e 10 minuten van de eerste helft. Prima samenspel.
Tim.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
Neede JO9-1 – RKZVC JO9-1 : 9-5
DOELPUNTENMAKERS:
Friso (2x), Roy (2x) en Tim (1x)
MOOISTE DOELPUNT:
Tim.
MOOISTE MOMENT:	Mooie corner genomen door Friso en prachtig afgemaakt
door Tim.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Rein.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO9-2G – Terborg JO9-2 : 5-2
DOELPUNTENMAKERS:
Pelle (3x), Thijs en Joes.
MOOISTE DOELPUNT:	
Thijs heeft zelf de bal helemaal meegenomen en heel
mooi afgerond.
MOOISTE MOMENT:
Het hele team heeft heel goed samengespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Thijs Klein Nienhuis.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

Zelos JO9-2G – RKZVC JO9-2G : 0-8
Lynn W. (3x), Toby (2x), Pim, Teun en Pelle.
Teun. Mooi hard schot onderin de hoek.
Thijs haalde met zijn knie de bal via de lat eruit.
Teun Stegers

WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO9-2G – Vorden JO9-2 : 3-2
DOELPUNTENMAKERS:
Joes (2x) en Pim.
MOOISTE DOELPUNT:
Pim. Mooi hard schot onderin de hoek.
MOOISTE MOMENT:	Het was een heel spannende wedstrijd. Het stond gelijk
en toen begon Joes heel goed te passen en toen werd het
3-2 voor ons.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Pelle Kolkman.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
Longa’30 JO9-6 – RKZVC JO9-3 : 3-12
DOELPUNTENMAKERS:
Thijmen, Fedde, Romy, Toon, Senna en Tygo.
MOOISTE DOELPUNT:
Tygo. Hij schoot de bal er mooi hoog in !
MOOISTE MOMENT:	Dat Tygo 2x gescoord heeft en super trots was en wij natuurlijk ook !!
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:
Jana. Omdat ze goed gekeept heeft.
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WEDSTRIJD : UITSLAG:
DEO JO9-3 – RKZVC JO9-3 : 11-2
DOELPUNTENMAKERS:
Fedde (2x).
MOOISTE DOELPUNT:
Fedde.
MOOISTE MOMENT:	Te veel om op te noemen! Samenspel top en ze weten
elkaar te vinden.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Toon. 2e Helft onze keeper. Komt goed uit de goal.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
Eibergen JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 9-0
DOELPUNTENMAKERS:
---------MOOISTE DOELPUNT:	Helaas niet gescoord, maar na een 7-0 eerste helft, een
betere 2e helft gespeeld.
MOOISTE MOMENT:	In de rust met de voetbalkleren onder de douche na een
kletsnatte 1e helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Jessy.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO11-1 – Bon Boys JO11-1 : 1-4
DOELPUNTENMAKERS:
Jip Doppen.
MOOISTE DOELPUNT:
Afstandsschot van Jip. De keeper liep te ver uit zijn doel.
MOOISTE MOMENT:	We moeten het hebben van de penalty’s. Die hebben we
dik gewonnen !!
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Jip.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
Lochem SP JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 5-0
DOELPUNTENMAKERS:
Weer niet weten te scoren.
MOOISTE DOELPUNT:
---------MOOISTE MOMENT:	Na een moeilijke eerste helft en lastige tweede helft nog
redelijk aan ’t voetballen gebleven.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Jochem. Hard gewerkt.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
AZSV JO11-5 – RKZVC JO11-3 : 6-2
DOELPUNTENMAKERS:
Tom en Lars.
MOOISTE DOELPUNT:	Tom. Voorzet van Sven Klein Nienhuis op Tom, die sierlijk
2 man voorbij ging en strak binnenschoot.
MOOISTE MOMENT:	Goal van Lars. Dieptepass van Ruben op Lars die de keeper omspeelde en knap scoorde.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Amjad. Heeft zeer goed gevoetbald en was zeer trots na
de geboorte van zijn broertje.
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PROFIELSCHETS
Hij is 68 jaar en vooral in en rond Zieuwent
te vinden. Zo zie je hem geregeld de post
rondbrengen, werkt hij als vrijwilliger bij de
kerkepaden en is in de kerk te vinden als
acoliet, koster of al zingend bij het damesen herenkoor. Verder is hij kelner bij Het
Witte Paard en zamelt voedsel in voor de
voedselbank. Hij is 42 jaar getrouwd met
Hermien, heeft zoon Mathieu en Dave
(in herinnering) en is trotse opa van drie
kleinkinderen. Hij zwemt graag, is al jaren
lid van de harmonie en staat geregeld aan
de zijlijn van de ‘Greune Weide’. We hebben
het over Bennie Boomgaars, die u vast al
herkent had op de foto. Benieuwd naar
zijn interesses en zijn antwoorden op de
vragen van deze profielschets, lees dan
snel verder.

1. Meest favoriete sport:
Zwemmen. Ik ga zelf ook één keer in de week
naar Aqua Varia. Dat is een combinatie van
zwemvaardigheden, aqua jogging, maar je
doet ook balspelen in het water en je werkt
aan je conditie. De variatie is erg leuk en de
sfeer onderling is goed.
2. Minst favoriete sport:
Boksen.
3. Mooiste sportherinnering:
Dat het Seesing Tournament internationaal
is geworden en dat de “Dave Boomgaars
Bokaal” uitgereikt werd.
4. Favoriete sportman/vrouw:
Epke Zonderland. Ik mag graag naar
turnen kijken.
5. Lekkerste eten:
Alles wat door Hermien gekookt wordt.
‘Zelfs als d’r spinazie op ut bord kump,
dan zal ik zelfs dat wal etten’.
6. Beste boek/schrijver:
Heb niks met boeken. De krant, de Elna
en de PIOT die lees ik wel.
7. Mooiste film:
Ik kijk nooit films. Documentaires over de
oorlog, doar kiek ik wal noar.
8. Beste Nederlandstalige lied:
Nederlandstalige meezingers van Jannes
en Marianne Weber vind ik mooi.
9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Er volgt een denk pauze … “aj dat toch
neet wet!”; horen we vanaf de bank.
Bennie weet het. De klok die hij kreeg van
Hermien, met hun verlovingsfeest. “Oh,
dat kan ok”: zegt Hermien. “Ik bedoelde
de elektrische fietse. Hej zat de heeln’
tied op miene fietse, dus wej hebt d’r ene
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bej gekocht. Heb ik miene fietse mooi
weer terug”.
10. Grootste miskoop:
Heb nooit iets gekocht woar ik spiet van
had. Als ik iets maar één keer gebruik dan
koop ik het niet, maar dan leen ik het van
iemand en breng het altijd netjes weer
terug.
11. Omscholen tot:
Niet. Ik wou altijd al internationaal
chauffeur worden, die droom is
uitgekomen.
12. Tent opzetten in:
Nooit, doar heb ik zo’n hekel an. Doe mij
maar een compleet verzorgde reis. We zijn
met OAD naar Oostenrijk en Denemarken
geweest, prachtig.
13. Hekel aan mensen die:
Dat wat ze beloven niet nakomen.
14. Uit bed halen voor:
Loat mien moar liggen.
15. Welke droom is wederkerend:
Ik (dag)droom vaak over Dave. Hij is
veel te kort bij ons geweest en ik ben zo
benieuwd hoe hij er nu uit zou hebben
gezien als volwassen man.
16. W
 anneer was je voor het laatst
bang:
Dat was in 2016, toen de hele straat blank
stond en het water maar bleef stijgen.
Het idee dat je er niets aan kan doen, dat
is beangstigend. Het putje in de berging
kon al het water niet aan en Hermien
en ik konden nog net voorkomen dat
het hele huis onder water liep. Hermien
dweilde en ik liep met volle emmers naar
buiten.

17. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
(al strijkend door zijn haar) Leuk grijsblond.
Niets aan veranderen, ben tevreden zo.
18. A
 ls je een uur vrije tijd hebt, wat
doe je dan:
Dan breng ik tijd door met de kleinkinderen.
19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Dave, zou graag willen zien hoe zijn leven
er nu uit zou hebben gezien.
20. W
 iens huis in Zieuwent zou je van
binnen willen zien en waarom:
Geen één, laat ieder lekker zijn gang
gaan. Ieder woont op zijn eigen manier
en ik heb er geen behoefte aan om bij
iemand binnen te kijken.
21. M
 et welke vrijwilliger zou je wel
eens een dagje mee willen lopen:
Met de begrafenisondernemer, dat is
eigenlijk geen vrijwilliger, maar zou
graag eens achter de schermen willen
meemaken hoe zij werken, daar komt
zoveel bij kijken.
22. Wat zou je geen 2e keer doen:
Trouwen. Als Hermien d’r niet meer is,
dan loat mien moar alleen.
23. W
 at staat er boven aan jouw
bucketlist:
Een cruise langs de Caribische eilanden,
dat lijkt me prachtig. Ik hou van het warme
klimaat.
24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Behulpzaam, vriendelijk, bescheiden,
rustig en geduldig.
Bennie bedankt voor het interview en de
gezellige avond!
Nienke en Jill
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

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.

10.00 uur

Intocht Sinterklaas.

Zo.

26 nov.

14.00 uur

RKZVC 1 – Rohda Raalte 1 (Speelronde 9).

Wo.

29 nov.

20.00 uur

Workshop bloemschikken Zegendiek.

Zo.

3 dec.

09.00 uur

OVZ : Midwinterhoornwandeling.

			

NB : NIEUWE DATUM !!

Zo.

3 dec.

14.00 uur

NEC 1 – RKZVC 1 (Speelronde 10).

Ma.

4 dec.

20.00 uur

Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Do.

7 dec.

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

Zo.

10 dec.

14.00 uur

FC Winterswijk 1 – RKZVC 1 (Speelronde 11).

Ma.

11 dec.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo.

13 dec.

20.00 uur

’t Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.

Vr.

15 dec.

19.30 uur

“t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

			

Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Za.

16 dec.

19.30 uur

PaasPop Klassiek : Weihnachtsoratorium.

Zo.

17 dec.

14.00 uur

RKZVC 1 – De Zweef 1 (Speelronde 12).

Vr.
22 dec.
20.00 uur
		
Wo.

27 dec.

20.00 uur

Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Kerstbingo.
’t Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.

			

(Extra avond : iedereen kaart voor zich.)

Do.

28 dec.

----------

Stamppot Kaarten.

Vr.

29 dec.

19.30 uur

Kruisjassen bij ’t Kevelder.

Zo.

7 jan.

12.00 uur

RKZVC / Perfect Running : Nieuwjaarsrun.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com
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D e co lu m n
KITSCH EN KUNST
Mijn moeder zit bij een serviceclub. Al jaren. Serviceclubs zijn vrijwillige non-profitorganisaties waarvan de leden, naast
hun baan, elkaar regelmatig ontmoeten
om vrijwilligers- en liefdadigheidswerk te
doen. Denk bijvoorbeeld aan de Rotary,
de Lions of, in het geval van mijn moeder, aan de Soroptimisten. Nuttig, en als
bijkomend voordeel blijken dergelijke
clubs in de praktijk vooral ook bedoeld
om alcoholhoudende versnaperingen te
nuttigen, te ouwehoeren, samen te eten
en te netwerken. Eigenlijk is het meer een
soort stappen voor gevorderden.
Als de bloemen even niet buiten gezet
worden, denkt men natuurlijk ook nog
aan de goede doelen. Zo worden er geregeld acties georganiseerd om geld op
te halen, bijvoorbeeld de wijnactie. Alle
clubleden verkopen dan flessen wijn binnen hun kennissenkring, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Om ma
een beetje te sarren noemen mijn zussen
en ik dit jaarlijks terugkerend fenomeen
altijd “Zuipen voor Afrika”.
Naar de donkere wintermaanden toe
wordt het gevoel om iets goeds te doen
nog pregnanter. Iedere keer wordt er
daarom in november of december een
evenement georganiseerd. De afgelopen
jaren was dat een kerstmarkt in de schuur
naast het huis van mijn ouders. Daar kon
je dan Glühwein drinken, zelfgemaakte
taartjes eten en kerstballen kopen. Een
gemoedelijke markt, die altijd uitmondde
in een gezellig bacchanaal.
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Dit jaar is er geen kerstmarkt, maar wordt
het over een heel andere boeg gegooid
met “Tussen Kitsch en Kunst in de Achterhoek”. Erkende taxateurs verzamelen
zich in de Radstake om de inhoud van de
Achterhoekse rommelzolders te beoordelen en het kaf van het koren te scheiden. Voor diegenen die niet met een auto
vol dubieuze prullaria naar Heelweg willen togen, is er een veiling en worden er
lezingen gehouden.
Dus heb je nog steeds stille hoop dat
dat maffe schilderijtje in de hal stiekem
wel eens een Toorop zou kunnen zijn?
Dit is je kans! Dit is het moment om een
antwoord te krijgen op vragen over al je
schimmige parafernalia en spullen waarvan de herkomst is omgeven met mistige
verhalen: Is die reislustige oom wel echt
in Nepal geweest of komt dat beeldje gewoon van de wereldwinkel? Behoort dit
schaaltje uit de boedel van tante tot de
Ming-dynastie of kunnen we die met een
gerust hart gebruiken om de ossenworst
op te serveren? Hoe lang kunnen we op
vakantie als we inhoud van grootmoeders nagelaten sieradenkist integraal in
de uitverkoop doen? Dat soort vragen.
Omdat ik al die gezelligheid stiekem best
een warm hart toedraag, wil ik tot slot
nog even ongegeneerd reclame maken:
Tussen Kitsch en Kunst in de Achterhoek,
Zondag 19 november 10:00 tot 16:00, De
Radstake.
Johan

