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LEVEN IS 
         DODELIJK
“Laat jij je kind nog keepen?” kreeg ik 
onlangs te horen. Immers als keeper duik 
je vaker naar de grond en hebt zo meer 
contact met de zwarte rubberkorrels die 
op het kunstgras liggen dan spelers mis-
schien. De onrust over de veiligheid is 
het gesprek van de dag op een verjaar-
dag, langs de lijn maar ook op het werk. 
Je zou er kanker van kunnen krijgen! Stel 
dat de korrels via een wondje opgelopen 
door een sliding in je lijf komen? Stel dat 
de dampen die vrijkomen door de warm-
te die het afgeeft in je longen komen en 
dat dit schadelijk is?

Stel dat ik door het eten van ham en sa-
lami toch ziek word en kanker krijg, stel 
dat ik arseen in mijn drinkwater heb, stel 
dat ik de keuken ga schilderen en in aan-
raking kom met giftige verfstoffen? Stel 
dat…

Stel dat ik op de fiets naar mijn werk, 
voorzien van licht en veiligheidshesjes 
word aangereden. Stel dat ik met een vol-
le wasmand van de zoldertrap naar be-
neden loop en uitglijd en dodelijk ten val 
kom. Stel dat ik tijdens een weekendje 
weg op het verkeerde tijdstip op de ver-
keerde plaats een kogel onderschep die 
voor de voetganger achter mij bedoeld 
was. Stel dat…

Wat is het dan toch heerlijk om een 
nuchtere Achterhoeker te zijn die denkt:  
“Eerst maar eens even afwachten wat 
het brengen zal.” En ondertussen niet 
teveel poespas ervan maken en lekker 
door voetballen. Natuurlijk moeten die 
korrels eruit als het daadwerkelijk zo is 
dat de veiligheid in het gedrang komt.   
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Maar het RIVM heeft toch onderzoek 
gedaan? Het is toch al bewezen dat het 
gebruikt mocht worden? Of krijgen we na 
de sjoemelsoftware ook sjoemelkorrels?

Voorlopig sta ik genietend langs de lijn 
wanneer ik zoonlief met een enorme 
snoekduik naar de hoek zie gaan, bal 
klemvast krijgt en dan met een dreun op 
de grond tussen de zwarte korrels landt. 
Er van uitgaand dat het zo blijft en bij na-
der onderzoek blijkt dat het allemaal wel 
meevalt.

Tanja

LEVEN IS DODELIJK
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

klein Wassink en Romy Reinders. 
 
Datum : wedstrijd : uitslag 01-10-2016 : Sparta 1 – TOHP 1 : 2 – 1 
WEDSTRIJDVERLOOP: Het gaat iets beter dan de 1e wedstrijd. Er wordt al 

mooi 3x samengespeeld op een aantal momenten, 
waardoor we een bonuspunt pakken. 

MOOISTE MOMENT: Telkens als  er een bonuspunt verdiend werd. Het 
was een mooie wedstrijd om te zien, genieten! 

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Luna Raben, de passes waren prima. 
 
 
 
 
 
Hallo Chris. De “jeugd van tegenwoordig” levert op deze manier een stukje aan. Graag 
dus ook als zodanig plaatsen  Bij voorbaat dank Huub 
 
 
TEAM DAMES 3 VAN TOHP 
 

 
 
TOHP Dames 3 
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EEN HARDE NOOT TE KRAKEN
Laat ik eerlijk zijn. Toen ik hoorde van het 
50-jarig jubileum van de Notenkrakers, 
was ik toch even verrast. In eerste instantie 
omdat ik daarmee dacht dat ze nog steeds 
bestonden, maar later bleek dat het ging 
over de 50 jaar tussen 1952 en 2002. Toen 
was ik nog enigszins verrast omdat 2002 
nog zo dichtbij lijkt. Voor mij is de Noten-
krakers een groep (amateur)theatermakers 
die in de jaren ’70 actief was. Als leerling 
van de basisschool mochten we als kinde-
ren kijken naar de generale repetitie. Mijn 
eerste (en als kind ook lang mijn enige) 
ervaring met theater. Dit kon ik altijd wel 
goed waarderen. Dus een weekend lang 
allerhande activiteiten in het kader ven re-
unie en uitgesteld jubileum, ik ben er wel 
voor te porren.

Uitgenodigd als Piotredactie voor de vrij-
dag voor de boekpresentatie van 50 jaar 
Notenkrakers in het parochiehuis, betreed 
ik om 19.04u de zaal van het parochiehuis 
waar de presentieavond om 19.00u gaat 
beginnen. En zeven uur is zeven uur, weet 

ik inmiddels. Want bij binnenkomst is de 
avond al begonnen en in gepaste stilte 
neem ik plaats aan de bar.

Op het podium is René Spekschoor aan 
het woord als voorzitter van de oudheid-
kundige vereniging Zuwent. Hij legt uit hoe 
het hele weekend rondom de Notenkrakers 
een samenwerking is van de Notenkrakers 
en de genoemde vereniging. De OVZ or-
ganiseert de expositie, de Notenkrakers 
de Reünie. In zijn korte voorwoord kondigt 
hij vervolgens de zustervereniging aan van 
de Notenkrakers. Wat volgt is een ‘heuse’ 
Oscaruitreiking uitgevoerd door Semper 
Avanti, met als overgrote winnaar van deze 
uitreiking natuurlijk de Notenkrakers. En in 
de stijl van de Notenkrakers eindigen ze 
met een lied, ook uit de 70’s: Dat is uit het 
leven gegrepen, van Farce Majeur. 

Na dit theatrale intermezzo volgt de  
cursus hoe schrijf ik een boek over een 
vereniging. 
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Ben Donderwinkel en Tonnie Marneth doen 
uit de losse pols even uit de doeken hoe het 
boek uiteindelijk tot stand is gekomen. Mijn 
bewondering voor deze totstandkoming is 
groot, maar ook de manier hoe ze het naar 
voren brengen. Hier staan mensen op het 
podium die ervaring hebben met deze plek. 

Trouwens, de volgende spreker kan er 
ook wat van. Annette Bronsvoort verteld 
vol kleur over de Notenkrakers en de aan-
loop naar deze avond. Ondanks het gemis 
van optredens van de Notenkrakers, maar 
dankzij de uitvoerige voorbereiding op het 
gemeentehuis door Ben en Tonie, kan ze 
over de groep vertellen alsof ze vele op-
tredens zelf heeft bezocht. Uiteindelijk 
reikt ze uit naam van de Notenkrakers en 
de oudheidkundige vereniging het eerste 
exemplaar van het boek “Notenkrakers 50 
jaar” uit aan lid-van-het-eerste-uur Anton 
Bokkers. Deze is blij verrast met het boek 
en bedankt op zijn wijze de burgermoeder 
en de verantwoordelijken voor de eervolle 
uitreiking. 

EEN HARDE NOOT TE KRAKEN
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Anton is een Notenkraker in hart en ziel, 
wat hij in zijn dankwoord dan ook goed 
laat horen. En dit alles zoals het een the-
atermaker betaamd, als je ze één plank 
geeft pakken ze het hele podium. Met 
prachtige anekdotes kleurt hij zijn dank-
zegging in.

Wat hierna komt is wat in Zieuwent altijd 
wel goed gaat, een gezellig drankje bij een 
gezellig gesprek.

De volgende avond is er een beatmis ge-
pland. Ditmaal toch maar op tijd vertrok-
ken, want het kan nog wel eens druk zijn. 
Als we om halfzeven de kerk betreden is 
het middenschip al helemaal vol. Waar-
schijnlijk waren we een kwartier eerder 
ook al te laat geweest. Dus na enig gepuz-
zel zoeken we een plek in de zijbanken en 
hebben vrede in de gedachte dat we een 
beatmis gaan bijwonen, waarbij het oor 
belangrijker zal zijn dan het oog.

Ik ben verre van kerkelijk en niet erg ge-

lovig, mogelijk een erfenis van het ver-
plichte karakter van de kerk in mijn jeugd. 
Maar wat heb ik me enorm goed vermaakt 
tijdens deze avond. Het was een serieuze 
kerkdienst met alles wat Rome graag in 
een dienst ziet gebeuren. Maar vooral de 
voortreffelijke wijze waarop Pastoor Pik-
kemaat in de dienst voorgaat en het fan-
tastische samenspel tussen de Pastoor 
en Ben Donderwinkel maken het tot een 
uniek gebeuren. En dat natuurlijk met de 
muzikale ondersteuning van de Notenkra-
kers maken de verwachtingen in de kerk 
volgens mij méér dan waar.

Wat ook erg tot de verbeelding spreekt is 
de fantastische opbouw van de muziek. De 
mensen in de kerk raken meer en meer en-
thousiast en dit zweept de muzikanten op 
tot grote hoogte. Aan het eind geeft Ernst 
Daniël Smid zijn vertolking van Leonard 
Cohens Hallelujah. Adembenemend mooi. 
Maar als het volgende nummer, zing vecht 
huil bid lach werk en bewonder, niet alleen 



door Ernst maar door de hele kerk wordt 
gezongen, zie je (bijna) tranen opwellen bij 
menig kerkbezoeker. Ik kan rustig zeggen 
dat ik het eind als euforisch heb ervaren.

Toch ligt hier nog iets anders aan ten 
grondslag. De avond staat niet alleen 
maar in het teken van de Notenkrakers. 
Want tegen zijn wil, maar bereid om zijn 
nieuwe taak te aanvaarden, moet Pas-
toor Pikkemaat afscheid nemen van de 
Ludgerparochie. Hierdoor is de beatmis 
meteen ook zijn afscheid van de kathe-
draal van de achterhoek. Zijn laatste 
dienst in deze Zieuwentse kerk voor de 
Zieuwentse geloofsgemeenschap. Een 
ontroerend afscheid. Met veel waardering 
voor zijn optreden als Pastoor in de pa-
rochie, neemt Henri Waalderbos namens 
het kerkbestuur het woord. Hij dankt de 
Pastoor voor het vele goede werk dat hij 
deed en verblijdt hem met een kookboek, 
maar vooral ook met een emotioneel ap-

plaus uit de kerk. Met pijn in het hart laten 
de Zieuwentse gemeenschap en de Lud-
gerparochie deze jonge man gaan.

Al met al een erg geslaagd weekend, heb 
ik het idee. Dat wat ik ervan heb meege-
maakt overtrof mijn stoutste verwachtin-
gen. Als leek schat ik in dat de organisatie 
perfect is verlopen. Het boek is prachtig, 
de presentatie ervan was fantastisch. De 
samenwerking tussen Oudheidkundige 
vereniging en Notenkrakers liep als een 
trein. De tentoonstelling een schitterende 
herinnering en de beatmis een apotheose. 
Het enige wat ik in dit weekend niet heb 
gezien maar wat zaterdag en zondag op 
het podium van het parochiehuis ook was 
te aanschouwen, waren de optredens uit 
oude programma’s van de Notenkrakers. 
Misschien komt er nog een nieuwe kans 
bij een volgende reünie. Volgend jaar is 
het precies 15 jaar geleden dat de Noten-
krakers zijn gestopt. Een idee??

Mark Lankveld
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO13-3G – Concordia W. JO13-G : 2-2
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen Rouwhorst (1x) en Djervi Baks (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  2e Doelpunt. Na een mooie actie van Denzel waarna  

Djervi kon scoren.
MOOISTE MOMENT: De redding van Iris Jansen. Bal van de doellijn gehaald.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Iris, vrouw van de wedstrijd. Lars Kolkman, man van de 

wedstrijd.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – Halle JO11-1 : 1-2
DOELPUNTENMAKERS: Twan Hulshof.
MOOISTE DOELPUNT: De 1-1 van Twan.
MOOISTE MOMENT:  De inzet van het hele team. Het knokken werd uiteindelijk 

net niet beloond.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Kampshof.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Grol JO11-4 – RKZVC JO11-3 : 17-0
DOELPUNTENMAKERS: Alleen de Grolsen.
MOOISTE DOELPUNT: N.v.t.
MOOISTE MOMENT:  De eerste helft goed gespeeld. Het uiteindelijke eind- 

signaal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Niels Wopereis.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-4 – Lochem JO11-6 : 0-10
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT:  Tijdens de warming-up een schot van Ben Domhof, on-

derkant lat !
MOOISTE MOMENT:  Nadat de “jongens” in de rust weer op scherp waren ge-

zet, stond de verdediging als een huis !!
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Noure Mul, ondanks een blessure aan haar knie, de stof-

zuiger van het middenveld.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Trias JO11-8 – RKZVC JO11-4 : 5-3
DOELPUNTENMAKERS: Jaap (2x) en Dries (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jaap Domhof, met een doffe knal boven in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Na een splijtende pass van Noure “Iniesta” Mul, werd de 

3-traps raket van Domhof in stelling gebracht: Via Jaan 
en Ben, schiet Dries de bal prachtig in de hoek.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jaap Domhof.



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD :  UITSLAG: Fc Winterswijk JO11-5 – RKZVC JO11-4 : 9-2
DOELPUNTENMAKERS: Jaap (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Jaap.
MOOISTE MOMENT:  Onze reservespeler Roy Klein Nienhuis van de F2 was 

toch nodig en heeft zeer goed gespeeld met dit hele 
team.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jessy Epping.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-4 – Grol JO11-5 : 1-10
DOELPUNTENMAKERS: Sven Klein Nienhuis.
MOOISTE DOELPUNT:  Sven Klein Nienhuis. Penalty met een droge knal, keihard 

onder in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Op het eind van de wedstrijd kwamen er nog een paar 

prachtige aanvallen over meerdere “schijven” !!
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Jessy Epping, heeft met fantastisch keep-werk de scha-

de weten te beperken. 

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Fc Winterswijk JO9-2 – RKZVC JO9-1 : 0-3
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x) en Jochem (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  De eerste goal van Storm. Netjes de keeper uitgespeeld 

en goed afgerond.
MOOISTE MOMENT:  De 3-0 van Jochem. Netjes samengespeeld en goed bin-

nengetikt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Len te Plate.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Gendringen JO9 : 4-3
DOELPUNTENMAKERS: Storm, Milan, Jochem en Tim.
MOOISTE DOELPUNT:  Tim. Het uitkappen van de laatste man en schot op goal 

….. doelpunt.
MOOISTE MOMENT: Tweede helft. Met zijn allen voor de overwinning gaan.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tom.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa JO9-2 – RKZVC JO9-1 : 0-21
DOELPUNTENMAKERS:  Storm (6x), Jochem (3x), Milan (4x), Tim (1x), Gijs (1x), 

Friso (1x), Len (1x) en Tom (4x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle doelpunten waren mooi.
MOOISTE MOMENT:  Friso moest nog scoren, kappen draaien en doelpunt 

0-21.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tom.

78
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – SDOUC JO9-1 : 1-4
DOELPUNTENMAKERS: Jochem.
MOOISTE DOELPUNT: Jochem. Harde streep over de keeper.
MOOISTE MOMENT:  De goal van Jochem. Goed samengespeeld en netjes af-

gemaakt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jochem.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2 – Erix JO9-1 : 6-0
DOELPUNTENMAKERS: Lynn (1x), Lars (2x), Wout (1x), Rein (1x) en Pim (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Lars na een mooie voorzet van Lynn.
MOOISTE MOMENT: Het samenspel gedurende de gehele wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim. Extra gepresteerd omdat oma en opa’s er waren.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: KSV JO9-1 – RKZVC JO9-2 : 1-1
DOELPUNTENMAKERS: Lars.
MOOISTE DOELPUNT: Lars.
MOOISTE MOMENT: Na 4 keer bijna in de goal, eindelijk erin !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Roy.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2 – Longa JO9-7 : 8-0
DOELPUNTENMAKERS: Roy (5x), Wout (2x) en Lynn (1x).
MOOISTE DOELPUNT: 8 Hoogtepunten in 40 minuten. Wie doet ons na.
MOOISTE MOMENT: Alle 40 minuten super gespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn Aagten.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2 – Fc. Eibergen JO9-4 : 4-3
DOELPUNTENMAKERS: Roy (2x), Wout (1x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Na goed samenspel maakte Lars het heel mooi af.
MOOISTE MOMENT:  Na het fluitsignaal de constatering dat we van de koplo-

per hebben gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jur Groot Severt.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – Grol JO9-6 : 1-3
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen.
MOOISTE DOELPUNT: Thijmen. Mooi schot op goal.
MOOISTE MOMENT:  Ondanks dat ze een beetje moe was, goed de bal afge-

pakt en de penalty goed ingeschoten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jurre. Goed dribbels over het veld en heel balvast.



PROFIELSCHETS
Deze keer in de profielschets een interview 
met Ferhat Ozerdogan. Hij is de nieuwe 
trainer van RKZVC 2. Hij is 44 jaar en woont 
samen met zijn vrouw en twee kinderen in 
Doetinchem.  In het dagelijks leven is hij 
verkoper. Ferhat heeft gevoetbald bij DZC 
en doet momenteel veel aan CrossFit. Het 
optrekken met zijn kinderen is een grote 
hobby en voetbal is zijn passie.

1. Meest favoriete sport:
Voetbal.

2. Minst favoriete sport:
Korfbal, daar heb ik helemaal niks mee.

3. Mooiste sportherinnering:
Als trainer ongeslagen kampioen 
geworden met de A1 van VIOD.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Ayrton Senna, de Formule 1 autocoureur.

5. Lekkerste eten:
Alles uit de Turkse keuken.

10
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6. Beste boek/schrijver:
Hoe simpel wil je het hebben? - Raymond 
Verheijen.

7. Mooiste Film:
Gladiator, met Russell Crowe. 

8. Beste Nederlandstalige lied:
André Hazes – Een beetje verliefd.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Ieder (zelfgemaakt) cadeau tijdens 
vaderdag.

10. Grootse miskoop:
Ik koop vaak iets impulsiefs. Ik denk een 
nietszeggend cd’tje bij een tankstation.

11. Omscholen tot:
Gymdocent.

12. Tent opzetten in:
Cuba. Lekker Cubaanse sigaartjes roken.

13. Hekel aan mensen die:
Niet zichzelf zijn.

14. Uit bed te halen voor:
Laat ik het netjes houden… zegt hij met 
een glimlach. Een geweldige pot voetbal.

15. Welke droom is wederkerend:
Ik droom niet.

16. Wanneer was je voor het laatst 
bang:
Ik zou het niet weten.

17. Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:
Ik word oud.

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

Dan lees ik ‘De voetbaltrainer’.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Pelé, een geweldige voetballer.

20. Wiens Zieuwents huis zou je van 
binnen willen zien en waarom:
Stefan Beerten, om eens lekker een potje 
bier mee te drinken.

21. Met welke vrijwilliger zou je wel 
eens een dagje mee willen lopen:
Met iemand van de voedselbank.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
Voor een 2e keer de jeugd van VIOD gaan 
trainen.

23.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

Een reisje naar New York.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Dat kan ik niet. ‘Beter meesterlijk jezelf 
zijn, dan de kopie van een ander.’

Bob Klein Goldewijk
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 24-09-2016 : TOHP 1 – BOVO 2 : 2 – 0
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e wedstrijd van het seizoen was weer even wennen. 

We missen natuurlijk Cato klein Goldewijk, zij heeft haar 
arm in het gips. Spel loopt heel goed, de opslag is goed 
en dat levert punten op.

MOOISTE MOMENT: Het fluitsignaal, de 1e wedstrijd gewonnen.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Hele team: Maud, Demi, Linde, Lott en Sofie. Prima sa-

mengewerkt.

Datum : wedstrijd : uitslag 24-09-2016 : Sparta 3 – TOHP 1 : 1 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Spannende wedstrijd. De 1e set loopt het lekker. Er wordt 

goed gedraaid. Opslag blijft goed gaan. Sofie staat een 
aantal keren alleen in het veld. Ze blijft rustig en toetst de 
bal en vangt deze zelf.

MOOISTE MOMENT:  De bal wordt achter in het veld gegooid, Lott let goed op 
en vangt deze toch.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Sofie Temming.

Datum : wedstrijd : uitslag 24-09-2016 : TOHP 1 – Longa ’59 4 : 0 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Tegen Longa is het altijd spannend. We beginnen goed, 

toetsen gaat steeds beter, alleen het vangen is wat min-
der. Opslag wat vaker in het net. Demi stuurt het team 
goed aan met doordraaien. Helaas is Longa sterker en 
verliezen we de wedstrijd.

MOOISTE MOMENT: Iedereen blijft er goed bij en blijft strijden om de punten.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Maud Niënhuis, toetst goed zodat teamgenoten de bal 

goed kunnen vangen.

Datum : wedstrijd : uitslag 24-09-2016 : Grol 4 – TOHP 1 : 0 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Deze wedstrijd loopt lekker. Linde gooit de bal goed over 

het net, aan de zijlijn of achterin. Lastig voor de tegen-
stander.

MOOISTE MOMENT: De hele wedstrijd, het liep gewoon goed.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Hele team: Sofie, Lott, Maud, Demi en Linde. Ze hebben 

een goed toernooi gespeeld. Groei is zichtbaar.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 01-10-2016 : TOHP 1 – BOVO 2 : 1 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen. Met 2 nieuwe 

leden in het team; Lotte en Romy. Het liep redelijk goed, 
de opslag van Lotte ging erg goed.

MOOISTE MOMENT:  Dat de coach (Ingrid)  de spelers op de verkeerde kant 
liet indraaien. Fluiten, tellen en coachen dat gaat ook niet 
altijd samen!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Luna Raben, Jikke Terhaerdt, Malou Luesink, Lotte klein 
Wassink en Romy Reinders.

Datum : wedstrijd : uitslag 01-10-2016 : Sparta 1 – TOHP 1 : 2 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het gaat iets beter dan de 1e wedstrijd. Er wordt al mooi 

3x samengespeeld op een aantal momenten, waardoor 
we een bonuspunt pakken.

MOOISTE MOMENT:  Telkens als  er een bonuspunt verdiend werd. Het was 
een mooie wedstrijd om te zien, genieten!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Luna Raben, de passes waren prima.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 9 nov. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 11 nov. 19.30 uur  “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhook” : kruisjassen bij 

Het Witte Paard.

Zo. 13 nov. 14.00 uur FC Winterswijk 1 - RKZVC 1 (speelronde 10)

Ma. 14 nov. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Za. 19 nov. 19.00 uur Playbackshow Jong Nederland ’t Gilde

Za. 19 nov. 19.30 uur Pacelli DS1 – Houten DS1 : Sourcy.

Zo. 20 nov. ………. Intocht Sinterklaas.

Vr. 25 nov. 19.30 uur ’t Kevelder : Kruisjassen voor iedereen.

Za. 26 nov. ……….  Wandeltocht rond Zieuwent. Georganiseerd door oudheid-

kundige vereniging Zuwent.

Za. 26 nov. 16.30 uur Kind-&ouderyoga.

Zo. 27 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – Babberich 1 (speelronde 11)

Za. 3 dec. 19.30 uur Pacelli DS1 – HKVBS DS1 : Sourcy.

Zo. 4 dec. 14.30 uur SDOUC 1 – RKZVC 1 (speelronde 12)

Ma. 5 dec. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 7 dec. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 9 dec. 19.30 uur  “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhook” : kruisjassen bij 

Het Witte Paard.

Za. 10 dec. ………. Stichting Fratsen : Vrijwilligersfeest.

Zo. 11 dec. 14.00 uur RKZVC 1 – Varsseveld 1 (speelronde 13)

Ma. 12 dec. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine

Wo. 14 dec. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 16 dec. 20.00 uur “’t Hoenderboom” : Kerstbingo.

Za. 17 dec. 19.30 uur PaasPop-Klassiek :Weihnachtsoratorium

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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Enkele weken geleden zag ik op een 
bordje in de kantine van ZVC “Broodje 
Dicks Schieve” staan. De grenzeloze 
avonturier in mij riep direct: “Bestellen!” 
Het was een verrassend lekker broodje. 
Goeie burger, prima sausje en zowaar 
een blaadje sla. Naast ui op de frikandel 
speciaal is er nu dus nog een groente 
verkrijgbaar in de kantine. Je kunt nog 
niet zeggen dat Wilfred Genee en zijn 
groentemaffia hebben toegeslagen, 

maar Carina en haar crew hebben het 
aantal verkrijgbare vitaminen in korte 
tijd weten te verdubbelen!

Misschien heb ik het verkeerd gelezen, 
maar ik dacht: Dicks Schieve, de schijf 
van Dick, dat is vast net zoiets als de 
Gebbinkburger. Iemand heeft het ge-
heime recept van zijn lievelingsbroodje 
verklapt en kan nu na het sporten direct 
aanvallen op zijn favoriete kostje. Een 
toevallige blik op het bord met de bal-
sponsoren maakte niet veel later duide-
lijk dat mijn inlegkunde weer eens niet 
opging. “De wedstrijdbal wordt aange-
boden door pluimveeberdrijf Schieven”. 
OK, vandaar de kipburger.

Toch nieuwsgierig geworden naar de 
figuur achter het broodje, besloot ik 
even snel wat achtergrondinformatie op  

De co lumn
ZONNIG
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te doen met behulp van de alwetende 
zoekgigant. Naast het ontdekken van 
allerlei nieuwe woorden als luchtwas-
ser en pluimveerechten, kwam ik er ook 
achter dat het enorme dak van de kip-
penschuur “om niet” ter beschikking is 
gesteld aan Zonnig Zieuwent, een heu-
se Zieuwentse energiecoöperatie.

Wat een goed idee! Een collectief zon-
nedak. Iedereen met gebrek aan ruimte 
en/of géén gebrek aan esthetische be-
zwaren met betrekking tot zonnecellen 
op zijn eigen dak kan op deze manier 
eenvoudig investeren in duurzaam.

En dat is nuttig. Want al heeft de global 
warming best een aantal lekkere ter-
rasdagen in september opgeleverd, als 
de aarde nog verder opwarmt moeten 
we straks tot en met oktober zomer-
vakantie nemen en in juli en augustus 
naar Scandinavië om de verkoeling op 
de te zoeken. “Wat heb jij een lekker wit 
kleurtje!” “Ja, wij hebben dit jaar een 
weekje de schaduw opgezocht in Up-
psala.” “Toe maar…”

Op de website van Zonnig Zieuwent 
staat alles helder uitgelegd. Je kunt al 
voor een klein bedrag instappen en cer-
tificaten kopen die corresponderen met 
een x-aantal zonnepanelen op het dak 
van Dick. Overstappen op duurzame 
energie is daarmee enkel nog een admi-
nistratieve aangelegenheid geworden. 
Naast minder CO2-uitstoot zijn er ook 
andere voordelen, zoals subsidie, te-
ruggaaf van energiebelasting en een bij-
drage aan de leefbaarheid van het dorp.

Ook op deze website een voor mij nieuw 
woord: Postcoderoos. Geen bloeme-
tje van PostNL, maar een gebiedsaan-

duiding die erop neerkomt dat alle aan 
Zieuwent grenzende dorpen deel mo-
gen nemen aan dit initiatief. Dus zelfs 
vanuit de donkerste gedeelten van het 
Ruurlose bos kan geprofiteerd worden 
van de Zieuwentse zon. Nog noaber-
schap ook, wat wil een mens nog meer.

Volgende week na de wedstrijd bestel ik 
met een zonnig gemoed weer een kip-
burger.

Johan Stortelder.


