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LENTEKRIEBELS …
iedereen krijgt ze en er is bijna niemand 
die er niet blij van wordt. Lentekriebels zijn 
voor veel mensen niet alleen de bevesti-
ging dat het voorjaar is begonnen, maar 
ook een signaal om het roer om te gooien 
en weer naar buiten te gaan. Dit uit zich bij 
mij in een soort ‘opruimkoorts’ en ik heb de 
behoefte aan verfrissing in mijn interieur. 
Nieuwe kleuren, nieuwe tierelantijntjes, tul-
pen in de vaas maar ook nieuwe planten in 
de tuin, lekker eropuit met mijn gezin, een 
terrasje pakken en nog veel meer.

Vergeten is de lange winter en de waar-
schuwingscodes die afgegeven worden 
door het KNMI. Verdrongen zijn de sneeuw, 
de kou en de bevroren voorruit als je  
’s morgensvroeg de deur uit moet.

“Het leven is mooi, het is weer lente”. De 
zon schijnt krachtiger, je produceert meer 
hormonen, die weer invloed hebben op je 
bioritme en je geluksgevoel.

Op dit moment wordt mijn ‘geluksgevoel’ 
om vijf uur in de ochtend verstoord door 
‘code rood’ in mijn achtertuin. Hitsige man-
netjesvogels geven elkaar waarschuwings-
signalen af om de vrouwtjes te veroveren. 
Moet dat al om vijf uur in de ochtend? Kort 
daarna wordt mijn geluksgevoel weer ver-
sterkt als mijn jongste lentekriebel al zin-
gend en fluitend naar beneden komt van-
uit zijn zolderkamer. Vol energie vertelt hij 
dat hij verkering heeft en hoe dat allemaal 
gaat met ‘de stelletjes’ in de klas. Eenmaal 
op het werk aangekomen beland ik mijn  
klaslokaal waar de hormonen me om de 
oren vliegen. Wilde, enthousiaste verhalen 
over het weekend vliegen als een tornado 
door de klas. ‘Code rood’ galmt het in mijn 
hoofd. De klas is in de fase ‘storming’ be-
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land. De pubers proberen in de klas hun 
positie veilig te stellen. Er ontstaan botsin-
gen, onenigheid en ruzietjes, die extra ge-
voed worden door de hormonen. Ik zet me 
schrap, geen storm vandaag, ik ga zorgen 
voor ‘code groen’ in de vorm van een rus-
tige en leerbare omgeving.

“Hoe meer zon je pakt, hoe meer hormo-
nen het lichaam aanmaakt en hoe meer 
lentekriebels je voelt”. Het wordt vandaag 
(als ik dit stuk schrijf) 26 graden en dat in 
april! Dat belooft nog wat als het om de len-
tekriebels gaat…

Ik ga genieten van het voorjaar, dé tijd van 
het jaar om nieuwe energie op te doen en 
vooral mijn lentekriebels te activeren en 
waar kan dat beter dan op een gezellig ter-
ras in de voorjaarszon.  Voorlopig alleen 
maar uitzien naar code oranje omdat het 
koningsdag is en proosten op 5 mei om-
dat we nog steeds in vrijheid leven en op 
‘code groen’, omdat RKZVC de winst pakt 
op deze dag en ‘code oranje‘ geen schijn 
van kans maakt. 

Jill te Plate.

LENTEKRIEBELS …
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Wat is het toch heerlijk om in Zieuwent 
in de redactie te zitten van een sport- en 
cultuurblad. We zijn als klein dorpje in 
staat tot grote daden en we meten ons 
met veel succes op vele fronten aan ge-
duchte tegenstanders. Of het nu gaat 
over cultuur gerelateerde zaken zoals het 
winnen van de dorpsprijs of de kwaliteit 
van onze harmonie tijdens een concours, 
of op sportief vlak, we kunnen ons met 
enige regelmaat met de besten meten.

Als voetballiefhebbers kunnen we niet 
wachten op de confrontatie met Longa 
in het hol van de oranje-leeuw. Maar zij 
van RKZVC-1 zijn niet de enige groep 
die hoge ogen gooit momenteel. Werden 
vorig seizoen de dames van TOHP-1 al 
kampioen van hun klasse en kunnen ze 
zich met hun huidige 5e plaats behoorlijk 
handhaven in de 1e klasse D, onze aan-

dacht werd ook getrokken door de pres-
taties van Pacelli-1.

Het klonk bij de laatste redactievergade-
ring zo kansrijk. De dames van Pacelli-1 
staan één punt voor op de nummer 2 en 
zou bij winst úit op deze naaste concur-
rent ervoor zorgen dat ze de één-na-laat-
ste wedstrijd (de laatste thuiswedstrijd 
van het seizoen) het kampioenschap kun-
nen binnenhalen. Stefan en ik zijn zoals 
gezegd echte voetballiefhebbers. En on-
danks dat we Pacelli een warm hart toe-
dragen, zijn we minder liefhebber van de 
handbalsport en daarom niet alle thuis-
wedstrijden op de tribunes van het Sour-
cy Centre te vinden om de dames naar 
een volgende overwinning te schreeu-
wen. Sterker nog, mijn laatste keer is al 
weer van een aantal jaren geleden, toen 
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ik een sfeerverslag van een wedstrijd heb 
beschreven en een interview van de toen-
malige nieuwe trainer heb afgenomen. 
Stefans eerste keer moet nog gebeuren.
Maar dit is dan ook een uitgelezen mo-
gelijkheid. We zagen ons al met Pacelli-
kleuren naar de sporthal gaan, om daar 
in alle vroegte een plekje op de tribune 
te bemachtigen om getuige te zijn van 
het kampioenschap van Pacelli-1 in de 
hoofdklasse Dames B. Ook het feest na 
afloop zouden we graag verslaan en hier-
van nu een weergave geven.

Maar helaas. Het liep allemaal net iets an-
ders. De uitwedstrijd tegen Havas werd 
helaas verloren. Ook nog wel een din-
getje trouwens. Want daar waar Stefan 
en ik misschien wat minder warm lopen,  
zijn we echt uitzonderingen. Velen waren 
gemotiveerd om af te reizen naar Almere 
om getuige zijn van de kraker in de hoofd-
klasse B, zij het dat de sporthal in Almere 
niet berekend was op de toestroom van 
zoveel toeschouwers. Maximaal 40 kon-
den ze toelaten. Dus in de ambiance van 

dit kunstmatig kleingehouden Zieuwentse 
supportersschare kwam de grote droom 
van Pacelli niet uit. Ondanks dat de wed-
strijd behoorlijk gelijk op ging, werd in de 
laatste fase toch verloren met 31-28. Een 
grote deceptie was het gevolg, natuurlijk 
bij (vaak nog jonge) speelsters, maar ook 
bij de supporters. Zowel in Almere als in 
Zieuwent. Een droom viel in duigen, want 
Pacelli had niet meer alles in eigen hand 
en Havas, de concurrent, zou geen tegen-
stand genoeg meer krijgen in de overige 
2 wedstrijden. 

Toch goedgemutst en met hele andere 
verwachtingen gaan Stefan en ik deson-
danks naar de laatste thuiswedstrijd van 
Pacelli. En misschien is het dan niet de 
kampioenswedstrijd, mogelijk gaat Havas 
tóch punten morsen en gaan we alsnog 
getuige zijn van iets van (aanstaande) 
sensatie.

Bij het betreden van de sporthal en daar-
mee de kantine, valt het (de zaalvoetbal-
ler) Stefan op dat de gordijnen dicht zijn 
naar de zaal toe. Waar hij nog wat met 

zijn wenkbrauwen fronst over deze onlo-
gica, wordt het toch wat duidelijker bij de 
kassa. Op de tribune kan je kijken, maar 
we dragen wel iets bij. Niet veel. Een uit-
wedstrijd van ZVC-1 is duurder voor ons. 
Op de tribune kijken we naar de sup-
porters en hebben we het idee dat het 
vooral gaat om toeschouwers die (bijna) 
alle thuiswedstrijden van Pacelli zien. Dit 
gevoel wordt versterkt door de reactie op 
onze entree. Veel verbaasde gezichten en 
reacties op onze komst naar dit einde van 
het thuisseizoen. En verder zie ik nauwe-

lijks dezelfde reacties en gezichten naar 
anderen die de tribune betreden. Stefan 
en ik besluiten dat wij de ‘enige’ nieuwe 
gezichten zijn en constateren dat Pace-
lli-1 veel vaste toeschouwers kent.

De presentaties van de 2 teams gebeuren 
volgens een vast stramien die ik nog uit 
mijn kindertijd ken. De aanvoerders die 
de aanwezigen en de opponent een spor-
tieve en plezierige wedstrijd toewensen 
eindigend met een luide yell van het ge-
hele team.
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De wedstrijd verloop aanvankelijk stroef. 
Wat we herkennen van tv-beelden is dat 
handbal een fysieke en soms harde sport 
is. De ingrepen om een aanval te voor-
komen zijn soms erg fors en het valt ons 
voetballers op dat er weinig gekermd of 
gemekkerd worden. De dames delen uit 
en incasseren ook stevig. Geen schwal-
bes of vermeende blessures. Als een 
speelster al blijft liggen dan is er ook echt 
iets aan de hand. Niet van die softies als 
op het voetbalveld.

Pacelli scoort aanvankelijk minder mak-
kelijk en de tegenstander is iets geluk-
kiger in de afronding. In dit jonge team 
is Noëlle de Vries een jonge telg die al 
een vaste plaats inneemt. Laura Huijnink 
maakt ook vanavond haar debuut en dit 
wordt door het publiek enthousiast geho-
noreerd met een staande ovatie. Als in de 
2e helft de boel beter gaat lopen en met 
name Kelly klein Goldewijk makkelijker 
aan het scoren komt, wordt de tegenstan-
der uiteindelijk toch opgerold.

Bij het affluiten vallen de speelsters elkaar 
in de armen. Blij met de overwinning maar 
ook spijtig met het bericht dat Havas ook 
heeft gewonnen, ondanks de gelijke tus-
senstand in de rust. Het doet niets af aan 
een geweldige wedstrijd in een geweldig 
seizoen. Bij het bedanken van het publiek 
kondigt Aafke te Focht haar vertrek van 
Pacelli-1 aan. Dit is haar laatste thuiswed-
strijd. Tranen en een dankbaar applaus 
zijn haar deel.

De tribune stroomt langzaam leeg en ie-
dereen gaat naar de bovenzaal in het 
Sourcy voor een drankje op een geslaagd 
seizoen. Stefan en ik hadden ons zeker 
tussen de supporters geschaard bij een 
behaald kampioenschap, maar voor dit 
moment voelen we ons bij dit éénma-
lige bezoek van dit seizoen toch te veel  
voyeur in andermans feest. 

Wij nemen een biertje in de kantine en 
gaan hierna huiswaarts. We weten inmid-
dels dat Havas kampioen is geworden in 
de Hoofdklasse B en dat Pacelli erg trots 
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mag zijn met de 2e plaats die ze hebben 
behaald. Wij feliciteren hen met dit ge-
weldige resultaat en hopen dat volgend 
seizoen zeker zo succesvol mag verlo-
pen. En als het weer spannend wordt aan 

de top zullen we er zeker weer zijn als 
PIOT. Toch, Stefan?? Stefan…..?

Mark Lankveld



Voor wie hem niet kent; Cas Maarse is 
23 jaar oud, hij woont samen met zijn 
vader (André) en zus (Loes) in Zieuwent. 
Cas is een echte sportliefhebber. Hij 
is fanatiek leider van RKZVC 3 en 
groot fan van Arsenal FC. U zult hem 
misschien ook kennen van de acties die 
voor hem georganiseerd zijn, zoals de 
tompouce actie en Lopen voor Cas. De 
acties om geld op te halen voor Cas z’n 
behandeling. De strijd tegen de ziekte 
van Lyme, waar hij (erg) aan lijdt.
Mede door zijn fantastische 
vriendenkring wordt er (nog steeds) hard 
aan een oplossing gewerkt. Ondanks 
alles probeert hij zo positief mogelijk 
te blijven. Daar heb ik waanzinnig veel 
bewondering voor.

1. Meest favoriete sport:
 Voetbal.

2. Minst favoriete sport:
 Paardrijden.

3. Mooiste sportherinnering:
  Het succes van het Nederlands elftal 

op het WK van 2010. Samen met 
vrienden de wedstrijden bekijken, heel 
Nederland op z’n kop.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Kimi Raikkonen. Zelfs in het tijdperk 

van Max Verstappen, tot ergernis van 
mijn vrienden.

5. Lekkerste eten:
 Carpaccio van Markant.

6. Beste boek/schrijver:
  Ik ben geen lezer, ik kan me daar niet 

op concentreren. Jammer! Want er zijn 
zoveel mooie boeken.

7. Mooiste Film:
 American Sniper.

8. Beste Nederlandstalige lied:
 Liefs uit Londen – BlØf.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  Kaartjes van mijn ouders voor de F1 in 

België.
 
10. Grootse miskoop:
  Een Playstation, die ik had gekocht 

van 12 jaar spaargeld. Eindelijk had 
ik het bedrag. Er kwam echter nooit 
een Playstation, zelfs geen lege doos. 
Opgelicht! Weg € 400,-

PROFIELSCHETS 
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11. Omscholen tot:
  Autocoureur lijkt me geweldig. Ik kon 

eerder goed karten maar daar hebben 
we (helaas) nooit iets mee gedaan. ‘De 
nieuwe Kimi.’

12. Tent opzetten in:
  Frankrijk/Italië met vader, moeder en 

zus. Zoals vroeger. Ik heb er mooie 
herinneringen aan. Heerlijk!

13. Hekel aan mensen die:
 Discrimineren.

14. Uit bed te halen voor:
  Haha, helemaal nergens. Laat me 

maar lekker liggen.

15. Welke droom is wederkerend:
  De droom over mijn moeder. Ik zie haar 

telkens weer ziek worden. Hoewel het 
een negatieve droom is, is het ook 
fijn om over haar te dromen. Ze komt 
weer tot leven en het voelt net echt.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

  Laatst nog. Ik dacht er aan dat ik nooit 
meer kon sporten/werken/uitgaan 
enzovoort. Dat ik elke dag vermoeid 
ben en pijn heb. Daar wordt je wel 
bang van, maar dan probeer ik weer 
positief te blijven.

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

 Goede bos met krullen.

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

  Netflix, FIFA, Spotify, ik heb teveel 
vrije tijd.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
  Ik hoop ooit m’n moeder nog te 

ontmoeten. Ik twijfel of het ooit 
nog gaat gebeuren. Het is vooral 
gebaseerd op hoop.

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

  Het huis aan de Grobbenweg 6. Het 
huis viel me laatst op, toen er geen 
blad aan de bomen zat. Het is een 
gerenoveerde boerderij in het mooiste 
stukje Zieuwent.

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

  Alle vrijwilligers die zich in het 
buitenland sterk maken voor de 
mensen die het slechter hebben. 
(Rode Kruis, Unicef.) 

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
  De broek van mijn trainer omlaag 

trekken. Hij werd super boos en de 
training was ook direct afgelopen.

23.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

  Weer voetballen met m’n vrienden, 
skiën en reizen met Loes door 
Schotland.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
  Sociaal, direct, zorgzaam, 

humoristisch, eigenwijs.

Ik bewonder hoe je met de situatie om 
gaat. Ik heb genoten van je gastvrijheid, je 
humor en vooral van je openheid. Ik wens 
je heel veel sterkte! Bedankt voor het 
interview vriend.

Bob.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – DCS Zevenaar JO9-1 : 7-3
DOELPUNTENMAKERS: Tim (4x), Jur, Rein en Friso.
MOOISTE DOELPUNT: Tim. Afstandsschot vol erin !!
MOOISTE MOMENT: Vechten om iedere meter.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wout. Wat een inzet !! Top.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa’30 JO9-2 – RKZVC JO9-1 : 3-11
DOELPUNTENMAKERS:  Wout (3x), Roy (2x), Tim (2x), Lynn (2x), Jur (1x) en Friso 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT: Tim. Mooi afstandsschot.
MOOISTE MOMENT: Met 3 punten richting Zieuwent.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: GFC JO9-1 – RKZVC JO9-1 : 8-5
DOELPUNTENMAKERS: Friso (2x), Tim (2x) en Roy (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  De eerste. Prima voorzet van Tim en goed afgemaakt 

door Roy.
MOOISTE MOMENT:  2e Helft na 10 minuten: TOP samenspel met doelpunt als 

resultaat.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Roy.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: DEO JO9-1 – RKZVC JO9-2 : 9-4
DOELPUNTENMAKERS: Lynn, Joes, Jurre en Pim.
MOOISTE DOELPUNT: Joes.
MOOISTE MOMENT: Ondanks nederlaag toch allemaal heel goed gespeeld.   
 Alles gegeven.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn Wolterink.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: AZSV JO9-3 – RKZVC JO9-2 : 11-1
DOELPUNTENMAKERS: Jurre.
MOOISTE DOELPUNT: Jurre.
MOOISTE MOMENT:  De verdedigers en vooral onze keeper Thijs heel goed ge-

speeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jurre Spexgoor.

VOETBAL : RKZVC

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2 – AD’69 JO9-1 : 2-2
DOELPUNTENMAKERS: Joes en Thijmen.
MOOISTE DOELPUNT: Joes. Heel goed doorgelopen en mooi afgemaakt.
MOOISTE MOMENT:  Na een paar nederlagen vandaag heel goed op eigen po-

sitie gespeeld en we nemen gelijk een punt mee.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joes Penterman.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: FC Trias JO9-3 – RKZVC JO9-2 : 8-1
DOELPUNTENMAKERS: Fedde.
MOOISTE DOELPUNT: Fedde. Heel mooi uit de corner.
MOOISTE MOMENT: Na de tijd de penalty’s. Deze hebben we dik gewonnen. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pelle.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – Longa’30 JO9-8 : 10-4
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (5x), Fedde (3x), Jana (1x) en een eigen doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Thijmen.
MOOISTE MOMENT: Jana scoort na een aantal kansen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ruben. Goed gekeept en 2e helft goed in de aanval.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Dinxperlo JO9-3 – RKZVC JO9-3 : 7-5
DOELPUNTENMAKERS: Romy (4x waarvan 1x eigen doelpunt) en Fedde (2x).
MOOISTE DOELPUNT: De terugspeelbal van Romy zat er heel mooi in.
MOOISTE MOMENT:  Dat we met drie moeders uiteindelijk de vereniging kon-

den vinden. (We waren bij DZSV.)
MAN v.d. WEDSTRIJD: Romy.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Silvolde JO11-2 – RKZVC JO11-3 : 4-6
DOELPUNTENMAKERS: Tom (3x), Lars (1x), Len (1x) en Gijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Gijs. Scoorde als verdediger van grote afstand in de uiter-

ste hoek.
MOOISTE MOMENT: De hattrick van Tom.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs. De stofzuiger achterin die ook kan scoren.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Terborg JO11-2 – RKZVC JO11-3 : 3-2
DOELPUNTENMAKERS: Len en Lars.
MOOISTE DOELPUNT:  Len. Afstandsschot vanaf de zijkant, kiezelhard in de 

hoek.
MOOISTE MOMENT: Van 2-0 achter terugkomen naar 2-2.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Ruben. Doet altijd zijn best en is moeilijk voorbij te ko-

men.
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WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – AZSV JO11-8 : 12-5
DOELPUNTENMAKERS: Tom (7x), Len (2x), Amjad (2x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle 12.
MOOISTE MOMENT: Sven W. wil met onderbroek onder de douche. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tom. Als je 7x scoort kan het niet anders.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Varsseveld JO11-4 – RKZVC JO11-3 : 1-6
DOELPUNTENMAKERS: Tom (3x), Niels (2x) en Len (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Niels. Onderschepte de bal, deed of hij die bal afspeelde, 

maar schoot verrassend raak.
MOOISTE MOMENT:  Toby. Heeft zeer belangrijke reddingen gehad, anders 

was de uitslag heel anders geweest.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Sven K.N. : Is rechtsachter maar ook rechtsvoor en gaat 

de hele wedstrijd maar door.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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De Zieuwentse Tennis Vereniging (ZTV) 
maakte een verpletterende indruk op het 
tennistoernooi in Beltrum door met maar 
liefst 11 teams deel te nemen en vervol-
gens 4 van de 5 poules te winnen. Alleen 
de Dames Dubbel 6 kende 2 winnaars uit 
Vragender. Het Oost Gelre toernooi voor 
de tennisverenigingen Beltrum, Harre-
veld, Lievelde, Vragender, Zieuwent en 
Lichtenvoorde werd gehouden van 5 tot 
18 maart 2018. Dit toernooi wordt bij toer-
buurt in de kleine kernen gehouden. Vol-
gend jaar wordt het Oost Gelre toernooi in 
Lievelde gehouden.
Allen van harte gefeliciteerd:

Heren Dubbel : Niveau 6/7
1. Raymond Meekes en René Spekschoor
2.  Wilfried Klein Breteler en Marco Klein 

Falckenborg

Dames Dubbel : Niveau 7
1. Karin Wopereis en Yvonne Overkamp
2.  Petra Klein Goldewijk en Yvonne 

Meekes

Gemengd Dubbel : Niveau 7/8
1.  Laurens Klein Goldewijk en Kim Klein 

Goldewijk
2. Gerard Knufing en Hedwig Heutinck

Dames Dubbel : niveau 8
1. Nicole Brundel en Jessica Houtepen
2. Ingrid Aagten en Judith Hulshof

Namens ZTV, René Spekschoor.

VERPLETTERENDE INDRUK BIJ 
HET OOST GELRE TOERNOOI 2018

Om onze vereniging duurzaam en divers 
te houden, en dus  ook de komende jaren 
goed spel op de planken te brengen voor 
de bewoners van Zieuwent en omstreken, 
willen we de spelersgroep graag uitbrei-
den.
 
Jong of oud, man of vrouw, ervaring of 
geen ervaring, aanmelden kan altijd als 
je maar een gezonde dosis enthousiasme 
en creativiteit meebrengt.

Je kunt geheel vrijblijvend informatie op-
vragen, of je meteen aanmelden bij Marja 

Fuchs (m.fuchs@dz.nl) of Jos Doppen 
(josdoppen@hetnet.nl ). We nemen dan 
zo snel mogelijk contact met je op!

Altijd getwijfeld? Dan NU doen!
 
Namens het bestuur van de vereniging,
Marja Fuchs
Zegendijk nr 10

TONEELVERENIGING SEMPER 
AVANTI ZOEKT ENTHOUSIASTE 
TONEELSPELERS

Semper Avanti

Toneelvereniging



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
DATUM : WEDSTRIJD : UITSLAG 14-04-2018 : TOHP 1 – LONGA’59 1 : 2-2
 Niveau 4 : 1e set 25-15 : 2e set 19-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e set verliep prima. Het liep goed, iedereen lette goed 

op. De 2e set wilde niet lukken. Waren net te laat bij de 
bal. Longa wist ook goed het gat in het midden te vinden 
bij ons. We kwamen te ver achter om nog in te halen.

MOOISTE MOMENT:  Het eindsignaal. We zijn 2e geworden van de 7 teams in 
onze poule. We doen mee met de CMV rayon kampioen-
schappen in Vragender. Toppers!!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Linde Spexgoor, mooie opslag en goed opgezette ballen, 
hoog en niet te dicht op het net.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

DATUM : WEDSTRIJD : UITSLAG 31-03-2018 : LONGA’59 2 – TOHP 1 : 0-2
WEDSTRIJDVERLOOP:  De wedstrijd begon wat langzaam. Wij waren net op tijd 

aanwezig en zonder in te spelen moesten de meiden 
direct met de wedstrijd beginnen. Longa was juist heel 
vroeg geweest en hadden hun energie al wat verbruikt. 
En daar maakten we mooi gebruik van. De 1e set ver-
liep heel goed. De 2e set kwam er meer wedstrijd tussen 
beide teams. In ons voordeel !

MOOISTE MOMENT:  Prachtige duik van Cato naar een bal die geplaatst werd 
langs de lijn. Cato had dit goed in de gaten en met een 
mooie duik redde ze de bal.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Cato Klein Goldewijk, was goed bij de wedstrijd.

DATUM : WEDSTRIJD : UITSLAG 31-03-2018 : TOHP 1 – BOVO 1 : 2-0
 Niveau 4 : 1e set 25-8 : 2e set 25-18
WEDSTRIJDVERLOOP:  Een team waar we wel vaker wat moeite mee hebben. Spe-

len jongens in het team! De 1e set ging echter super goed. 
We hadden alle ballen, en speelden ze mooi uit. De 2e set 
kwamen we eerst ruim voor, en daarna 8 punten achter. 
Maar door rustig te blijven en goed op te letten wisten we 
dit om te draaien. Het bleef wel lange tijd spannend.

MOOISTE MOMENT:  Het moment dat we de 8 punten weer ingehaald hadden, 
en we doorgingen met scoren. De opslag bleef goed. 

  En nu staan we 2e en mogen we al meedoen aan de re-
giokampioenschappen. TOP !

Vrouw v.d. WEDSTRIJD:  Demi klein Holkenborg. Goed de 3e bal onderhands over 
het net gespeeld wanneer ze achterin het veld stond. 
Bleef rustig.

DATUM : WEDSTRIJD : UITSLAG 14-04-2018 : SV HALLE 1 – TOHP 1 : 0-4
 Niveau 4 : 1e set 18-25 : 2e set 8-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  Leuke wedstrijd. De 1e set was in begin spannend, eerst 

kwam Halle voor, dan wij en zo ging dat door tot de 18 
punten. Daarna waren wij sterker.

MOOISTE MOMENT:  Bal ver in de hoek gevangen door Linde Spexgoor. Linde 
zet de bal goed op waardoor Demi klein Holkenborg de 
bal goed toetsend de bal over het net speelde.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Demi klein Holkenborg, vandaag heel sterk met toetsen.

VOLLEYBAL : TOHP

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit
Za. 5 mei 18.00 uur Longa’30 1 – RKZVC 1 (Speelronde 16).

Zo. 6 mei 08.00 uur Fratsen : Wandeltocht “Dwars deur Söwent”.

Ma. 7 mei 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Za. 12 mei ---------- 40 Jarig jubileum karatevereniging “Mu Chin”.

Zo. 13 mei 14.00 uur Rohda Raalte 1 – RKZVC 1 (Speelronde 24).

Do. 17 mei 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 20 mei 14.00 uur De Zweef 1 – RKZVC 1 (Speelronde 25).

Za. 26 mei 11.00 uur Opening Wadi en openhuis door de Waareise gebruikers.

Zo. 27 mei 08:30 uur Velocé : Oost Achterhoektocht.

Zo. 27 mei 14.00 uur RKZVC 1 – FC Winterswijk 1 (Speelronde 26).

2, 3 en 4 juni  Kermis Zieuwent.

15 t/m 17 juni  ’t Gilde Jong Nederland : Kleinkamp.

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

Zo. 7 okt. ---------- Feestcommissie : Autosterrit.

Za. 24 nov. ---------- Intocht Sinterklaas.

14 15
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ten we elkaar. Een van mijn Zieuwentse 
vriendinnen, vanuit Groningen gekomen 
om onder het genot van een paar Zieu-
wentse wortels samen met mij een gewel-
dige avond in Amsterdam te beleven. Hoe 
leuk!
 
Voor wie zich inmiddels afvraagt waar 
mijn wortels vandaan komen: ik ben 
Renske Hummelink (Winterink voor de 
oudere generatie). Geboren in hartje Zieu-
went en woon nog altijd in hetzelfde huis 
als waar mijn wortels ontstonden. Wel-
licht ken je mij van HV Pacelli, Stichting 
Fratsen of heb je mij wel eens gezien op 
de zaterdagmiddag wanneer ik aan het 
werk ben bij Het Witte Paard. Ik studeer 
dit jaar af als leerkracht basisonderwijs 
en loop soms met een fotocamera rond. 
Het ‘ultieme studentenleven’ heb ik nooit 
meegemaakt. Al heb ik me weleens af-
gevraagd wat dit dan precies in moet 
houden. Een paar keer per jaar ga ik op 
donderdagavond naar vriendinnen die op 
kamers zitten in Nijmegen of Groningen. 
Erg gezellig, maar ik ben ontzettend blij 
als ik de volgende dag weer thuis ben. 
Dat fijne vertrouwde Zieuwent. Hoe is het 
om daar als ‘jong volwassene’ te wonen 
terwijl de gemiddelde leeftijd steeds ho-
ger wordt, vroeg de vorige schrijver mij. 
Geweldig, is mijn korte antwoord. Ik kan 
me geen fijnere plek verzinnen om te zijn. 
Maar waarom dan precies? Daar moest ik 
een paar weken over nadenken.. Vandaar 
dat dit stukje ook even op zich liet wach-
ten.
 
PaasPop Zieuwent staat voor de deur. 
Dat was voor mij dit jaar een mooi voor-
beeld van het begrip ‘leefbaarheid’. Al 
een hele tijd is de organisatie mega druk 
bezig om het op een nieuwe manier op de 
kaart te zetten. Ietwat gespannen lopen 
we op zondagavond het festivalterrein 

op. Strak vooraan in de prachtige spiegel-
tent, proosten we op ons eerste biertje. Er 
volgden er heel veel, want wat was het 
gezellig! Na een tijdje kan het toiletbezoek 
toch niet meer uitgesteld worden en be-
sluit ik naar buiten te lopen. En daar stond 
het. Rijen dik voor de ingang te wachten: 
de leefbaarheid! Dat begrip waarover de 
laatste jaren nog meer discussie gevoerd 
is dan het vals spelen bij de zeskamp op 
kermis maandag. Ineens was het gewoon 
hier te vinden waar sommigen het niet 
meer verwacht hadden. Mijn Zieuwentse 
hart maakt een sprongetje van blijdschap. 
Wauw! Wat goed van al die hard werken-
de vrijwilligers! Het leeft!
 
En ja die leefbaarheid, ga er eens op let-
ten en je ziet het overal. De speeltuin, de 
sportvelden, de kerkpaden en het café 
worden drukker bezocht dan ik dacht 
voordat ik er op ging letten. 
 
Na een fijne avond in de Paaspoptent 
strompel ik naar huis. Eenmaal daar blijkt 
mijn huissleutel ergens te zijn waar ik hem 
niet vinden kan. Maar, geen paniek! Want 
hier in Zieuwent hebben wij iets wat in al 
die ‘leefbare’ steden hoogstwaarschijnlijk 
niet te vinden is. Al voordat ik op het raam 
geklopt heb zien ze me aankomen.. De 
buren met onze huissleutel, gewoon om 
4 uur ’s nachts wakker. Wat zal ik die mis-
sen als ik ooit uit huis ga.
 
Allerlei plannen en activiteiten worden 
door hardwerkende mensen opgezet 
om de leefbaarheid in gang te houden. 
Het verenigingsleven bruist en stiekem 
zijn we daar allemaal hartstikke trots op. 
Want zeg nou zelf, wie wil er niet voor een 
keertje als Vincent Trienen look-a-like in 
een trekker op pad naar een voetbal-
wedstrijd. Waar leefbaarheid is, komen 
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Het is een koude doordeweekse avond 
als ik op het punt sta om voor het eerst in 
mijn 20,5 jaar durende leven in mijn auto 
naar Amsterdam te rijden. Nog nooit heb 
ik 2 uur lang in een auto gereden, hoe ga 
ik deze barre tocht overbruggen? Ik be-
sluit voor vertrek nog gauw even langs 
de Spar te rijden. Gezien ik deze winkel 
als mijn broekzak ken, sta ik binnen een 
halve minuut bij de kassa met mijn mini 
snackwortels. Heerlijk! Na een paar keer 
‘moi’ gezegd te hebben tegen een paar 
dorpsgenoten bestudeer ik rustig het ac-
tiviteitenbord met wat aankondigingen. 
Sponsorloop voor Cas, dienstenveiling 
voor Stichting Fratsen, kaartavond voor 
buurtverenigingen. Ik vind het prachtig 
om te zien wat we als dorpsgenoten met 
en voor elkaar organiseren. 
 
Na handig achterwaarts de bult van de 
parkeerplaats afgerold te zijn kan de 
stedentrip beginnen. Al na een kwartier 
begin ik me te vervelen, niks gewend! Ik 
vraag me af hoe het zou zijn als je elke 
ochtend een uur naar je werk of school 
moet rijden. Ben ik even blij dat ik 3,5 jaar 
geleden gekozen heb om een HBO-studie 
in Doetinchem te volgen. Inmiddels krijg 
ik pijn aan mijn rechtervoet en begrijp ik 
voor het eerst waarom mijn vader vroe-
ger zo vaak wilde stoppen onderweg naar 
onze zomervakantie, terwijl ik net lekker 
lag te slapen op de achterbank.. 

 
Eindelijk aangekomen bij de parkeerga-
rage, blijk ik niet de enige te zijn die hier 
vanavond wil parkeren. Daar had ik he-
laas niet over nagedacht.. van te voren 
reserveren. Tja, in Zieuwent heb ik inmid-
dels nog net geen bordje met mijn naam 
bij mijn vaste parkeerplaats tegenover 
ons huis gezet. Helemaal achterin de ga-
rage besluit ik mijn auto te parkeren, lek-
ker veilig. Al zegt iets me dat ik het niet 
goed heb gedaan. Laat ik Iris maar eens 
bellen, die op hetzelfde moment met de 
trein onderweg is naar Amsterdam. ‘Ik 
voel me een echte boerin in de grote stad 
hier’, is haar eerste reactie als ik vraag 
hoe het gaat. Ik moet lachen, want ik voel 
me geen haar beter. 
 
Ik sta inmiddels voor de Ziggo Dome, 
waar we vanavond naar onze lievelings-
band genaamd Imagine Dragons gaan 
luisteren. Etend van mijn Zieuwentse wor-
tels sta ik de menigte van een afstandje te 
bestuderen. Een paar zwaaiende blonde 
krullen komen op mij af. ‘Ja moi!’ groe-

ZIEUWENTSE 
WORTELS
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GEEF DE KIST DOOR ...     



Jaaa! Yes! Eindelijke lente!

Ons geduld is een paar maand-
jes op de proef gesteld en dus 
voelen de heerlijke 20+ tem-
peraturen en zonnestralen als 
een echte beloning. Maart 
roerde zijn staart, precies zo-
als ik vorig jaar in mijn co-
lumn voorspelde. De kunst 
van waarzeggerij is geen 
exacte wetenschap, risico 
van het vak hé. Een jaar-
tje later dan voorspeld, 
kwam er toch nog ijspret 
in maart. We hebben de 
koude winter overleefd, 
sneeuw en ijs getrot-
seerd en we zijn braaf 
naar de ijsbaan ge-
gaan. Ik was er ziels-
gelukkig mee, en gaf 
zelfs mijn zaterdag-
ochtend-uitslaapochtend 
op voor een paar rondjes op de baan. 
Dat was allemaal leuk en aardig, maar 
eind maart is het toch de bedoeling dat 
het wat warmer wordt en het lentezon-
netje de kou gaat verdrijven. 

Wie weet komt het door de cocktailcon-
tainer die tijdens PaasPop aanwezig was, 
het Paasvuur dat zijn warmte verspreid 
heeft of alle dansende mensen die duide-
lijk maakten dat ze klaar waren voor het 
festivalseizoen, maar na Pasen schoten 
de temperaturen omhoog. Zieuwent had 
Moeder Natuur even laten weten klaar te 
zijn voor de lente. 

De lente is geweldig. De schaatsen 
ruil ik in voor skeelers en tijdens mijn 

‘rondjes om de kerk’, ruik ik de beste 
geuren: vers gemaaid gras en later 

op de middag de geur van smeulend 
houtskool en gebakken vlees van de 

barbecues die in bijna íedere achter-
tuin ontstoken worden. Rokjesdagen 

zijn weer geoorloofd en de eerste fana-
tiekelingen zetten hun zwembad weer 
op. Opeens staan alle zonnebrillen weer 
goed en is er weer reden genoeg om de 
collectie aan te vullen. Ook mijn humeur 
stijgt met de temperatuur mee en door 
een overdosis vitamine D en de geur van 
zonnebrand krijg ik al waanideeën over 
vakanties in de achtertuin. Dat dat straks 
alsnog in het water kan vallen, daar den-
ken we nog even niet aan. 

Door alle barbecues, skeelertochtjes, 
poolparty’s en ijsjes die er gegeten wor-
den, zou je bijna vergeten dat het nog 
helemaal geen zomer is. En ook dat de 
zomervakantie nog best ver weg is. Eerst 

De co lumn
NAAR BUITEN !
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jongeren en waar jongeren komen, komt 
leefbaarheid. Ondanks de misschien stij-
gende leeftijd van ons dorp, zit het naar 
mijn mening echt wel goed met de Zieu-
wentse leefbaarheid. Als we maar blijven 
bedenken, organiseren en proberen. En 
vervolgens onze ogen openen om het te 
zien en er van te genieten. Want, het is 
hier toch prachtig! Kijk al die Zieuwentse 
wortels eens de grond uit komen in de 
lente!

Over mijn toekomst hier in Zieuwent heb 
ik me nog niet echt druk gemaakt. Ik zit 
nou eenmaal nog niet zo in de huizen-
koop-kinderenkrijgen leeftijd. Wellicht 
dat de volgende schrijver jullie daar meer 
over kan vertellen, maar dat deze schrij-
ver net zo van Zieuwent geniet als ik weet 
ik zeker! Veel plezier met het schrijven en 
wellicht tot in de rij bij de Spar!

Groetjes, Renske

Misschien heeft u het al gezien, op de 
kruising Zegendijk/Rouwhorsterdijk is 
afgelopen maand ‘de Groene Kathedraal 
van de Achterhoek’ aangeplant op eigen 
terrein van Jan Nijenhuis. Nu nog meer 
stok dan boom, maar het wordt prach-
tig. Deze week is er –in de buurt van 
het paasvuur- een duiker aangelegd, de 
Groene Kathedraal is nu open voor ieder-
een. Binnenkort plaatsen we informatie-
borden en volgt de officiële opening. Aan 
de achterkant van de Groene Kathedraal 
is een nieuw klompenpad uitgezet, het 
Kienbane-pad. Als u de klompen volgt, 
wandelt u door unieke oude natuur: langs 
vennetjes, door weilanden, en misschien 
ziet u de zeldzame knoflookpad of bijzon-
dere boomkikker. De route door de Groe-
ne Kathedraal en over het Kienbane-pad 
is 2 kilometer lang. Ideaal rondje met de 
kinderen: laarzen aan en lopen. Honden 
zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd. 
Dus nog voor de officiële opening nodigt 

Jan Nijenhuis u uit om gast te zijn en u 
te verwonderen over bijzondere natuur zo 
dicht bij huis. 

Geniet ervan.

Jan Nijenhuis & stichting Distelkring

AAN ALLE WANDELAARS EN 
NATUURLIEFHEBBERS

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



nog maar even een paar weken zwoegen 
in benauwde lokalen en met zweterige 
handjes de laatste weken overleven. Af-
tellen naar de laatste tentamens en dead-
lines en hopen dat de scriptie zich van-
zelf schrijft zodat er genoeg tijd is voor 
mooi-weer-activiteiten. 

Helaas is niks minder waar en moeten 
alle studenten en scholieren nog even 
hard aan de bak, de laatst periode is al-
tijd het ergst. Langzaam afbouwen, daar 
doen ze niet aan. Als jij met je hoofd al op 
je vakantiebestemming zit, bedenken do-

centen dat ze de grootste tentamens en 
ergste deadlines erdoor kunnen drukken. 

De eindexamenkandidaten zijn als eerst 
aan de beurt. Die mogen in mei al laten 
zien wat ze waard zijn in de welbekende 
gymzalen: ik wens jullie heel veel succes, 
zorg dat je er iets moois van maakt. En 
als dat klaar is? Zonnebril op en naar bui-
ten! Barbecueën, ijs eten en genieten van 
je zomervakantie die al in de lente begon-
nen is.

Iris Weelink
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