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KEUZES.
‘Het leven bestaat uit keuzes maken.’ Dit is 
een uitspraak die mijn maatje Bas vaak ge-
bruikt als we elkaar spreken. Bijvoorbeeld 
wanneer we met een dilemma zitten of als 
we het over de plannen voor het weekend 
hebben. De zin kan in bijna elke situatie 
gebruikt worden. Wanneer we ‘gezeur’ met 
het vriendinnetje hebben, iemand de vraag 
‘Doen we nog één biertje?’ stelt óf er bij-
voorbeeld nagedacht moet worden of je 
die bal nou wel zou koppen? Zo vroeg in de 
ochtend, na een gezellige avond te hebben 
gehad, waar het antwoord op de vorige 
vraag (‘Doen we nog één biertje?’) ‘ja’ was.

Tijdens de avond over wonen in Zieuwent 
werden ook een aantal keuzes gepresen-
teerd; wonen in een Tiny house of gaan 
wonen in hartje Zieuwent, op plan Wel-
koop. Voor mij een droom die uit zou ko-
men.. Want dan wordt het echt  ‘Bob van 
de boand’. Je kunt wachten tot je droom-
huis eindelijk beschikbaar komt óf zelf 
initiatief nemen en samen met lotgeno-
ten een verbond aangaan. Want wanneer 
je met meer mensen bent kun je meestal 
meer realiseren dan in je eentje. Kijk maar 
naar onze buren uit Harreveld. Waar een X-
aantal huizen werden gebouwd door Har-
reveldse initiatiefnemers.

Niet alles kan zelf worden gekozen. Met 
mijn geliefde ‘Söwent Seubn’ hebben we 
namelijk al meerdere keren besloten om 
kampioen te worden. Dit leek ons best 
mooi. Vandaag de dag zijn we vier jaar 
verder en het kampioenschap lijkt ons nog 
steeds héél erg mooi... Vijf maal is scheeps-
recht, zeggen we nu. (Zes, en zeven, maal 
is scheepsrecht, zijn ook al bedacht.) 
Het dorp rond op de ‘platte koare’. Met de 
fijne deuntjes van Boh Foi Toch, springend 
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en dansend, zo trots als een pauw. Een 
kampioensfeest met DJ Piet en zijn rook-
machine, in de kantine. En dan voor het 
feest begint al weten dat je blij bent met je 
keuze om maandag te snipperen.

Nu moet je voor bepaalde keuzes ook of-
fers maken. Stel wij zouden kiezen om 
kampioen te worden, dit is een hypothese, 
dan moeten we ook het offer brengen om 
vaker dan één keer per week te voetballen. 
’s Avond nee zeggen tegen dat laatste bier-
tje en tijdens de wedstrijd serieus zijn, in 
plaats van de vorige avond nog eens dun-
netjes door te nemen. Hypothetisch zou dit 
kunnen.

Nu is dit weer een verhaaltje á lá Bob en 
dat betekent dat er ook nog een bood-
schap op het eind zit. Waar het mij om gaat 
is dat je na een keuze gemaakt te hebben, 
je er goed mee kunt leven. Of het nu goed 
of slecht uitpakt, op het moment van kie-
zen moet je aan jezelf kunnen verantwoor-
den waarom je de keuze maakt. Dit maakt 
het in de meeste gevallen dat je de juiste 
keuze maakt.

Bob

KEUZES.
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28 jaar geleden kwam een gezin in Zieu-
went wonen waarvan de ouders zijn ge-
zegend met drie zonen. De oudste en de 
tweede waren zeer begenadigde voetbal-
lers. Beide hebben ze het tot het eerste 
geschopt. En beide bulkten ze van het 
talent. De jongere van de twee heeft lan-
ger in het eerste gespeeld dan de oudste. 
Waarschijnlijk weten heel veel mensen 
niet eens dat de oudste het eerste heeft 
gehaald. Terwijl hij met zijn prestaties 
zelfs de dagbladen sierde. “Zieuwent 
heeft een nieuwe Lau” kopte de toen-
malige Gelderlander. Niet alleen omdat 
hij zijn naam anders schrijft, maar vooral 
omdat Lawrence Mul niets op heeft met 
het fanatisme van het voetbal, heeft hij 
de maandag erop direct de brui er aan 
gegeven. Sindsdien heeft hij geen wed-
strijd meer gespeeld. Hij is overigens al 
jaren trainer van vooral 2e elftallen in de 
jeugd. Oók omdat zijn zoon voetbalt en 
hij zo dicht bij hem is, maar óók omdat 

hij het erg leuk vindt om kinderen plezier 
te laten beleven aan de sport die ze als 
hobby bedrijven.

Lawrence zelf hierover: Ik vind het ge-
weldig om te zien hoe mensen vanuit 
hun gedrevenheid tot grootse prestaties 
in staat zijn, ook de voetballers, ieder op 
zijn of haar eigen niveau en binnen eigen 
mogelijkheden. Maar ik wilde het me niet 
op laten leggen.
Lawrence sloeg een andere weg in. We 
schrijven het jaar 2002. Zijn jongste broer 
Clemens zit in een bandje en zijn op dat 
moment zonder zanger. “Ik kan wel bij jul-
lie zingen” had Law gezegd en ondanks 
dat iedereen het wel eens wilde proberen 
nam niemand het nog serieus. Tot de eer-
ste oefenavond. Met Clemens op de bas, 
Wout Kemkens op gitaar en Tom Hoek-
man op de drums, was er meteen een klik 
en allen waren verkocht. Heette de band 
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HELEMAAL LOS 
EN TOCH VERBONDEN.

Van maandag 4 tot en met zondag 10 juni 
zijn de clubkampioenschappen in zowel 
Harreveld als in Zieuwent gehouden. On-
danks dat we maar 3 poules hadden, was 
het opnieuw een gezellig toernooi. Voor 
alle uitslagen zie www.toernooi.nl.

Vergeet niet om in te schrijven bij de vol-
gende KNLTB toernooien:
Bruggink Open in Harreveld van 21 t/m 
29 juli. 
Zieuwent Open van 3 t/m zaterdag 8 sep-
tember. 
De finales in Zieuwent zijn dit jaar dus op 
zaterdag i.v.m. de bloemencorso op zon-
dag in Lichtenvoorde. Wees er op tijd bij! 
Zie www.toernooi.nl. 

Uitslag 2018:

Dames Enkel 8:
1. Manon Geurtsen (Zieuwent)
2. Kim Klein Goldewijk (Zieuwent)

Dames Dubbel 7:
1.  Trees van Bronkhorst / Anja te Lindert 

(Harreveld)
2.  Linda Buijing / Sandra Knufing (Harre-

veld)

Heren Dubbel 6:
1.  René Spekschoor / Maikel Toebes 

(Zieuwent)
2.  Ivo Kampshof / Sjoerd Knufing (Har-

reveld)

T.C. Harreveld & Zieuwentse T.V.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
HARREVELD-ZIEUWENT 2018
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aanvankelijk nog de Facials, uiteindelijk 
zag The Bloody Honkies het levenslicht. 
Hun allereerste optreden samen was tij-
dens de slag om PaasPop. “We wonnen 
niet, maar met de winnaars heb ik later 
nog veel muziek gemaakt”. Wat later, 
tijdens de Lechtenvoardsen oavend, bij 
Manus van Ooijen, zagen we al een meer 
zelfverzekerde Lawrence, zich bewust 
van zijn zangtalent maar ook de perfor-
mer op het podium. Het is direct duidelijk, 
Lawrence wil niet alleen met zijn stemge-
luid, maar ook met zijn verschijning op 
het podium een aanstekelijke zanger zijn 
die het publiek in vervoering brengt.

KAN JE JE NOG VOORSTELLEN WAT 
JE ERVAREN HEBT TIJDENS DIE OP-
TREDENS?
We waren nog jong en fris en vol adre-
naline. We hadden goede nummers bij-
een voor een live-optreden en ondanks 
dat we niet meer deden dan zijn wie we 
zijn, viel dit goed in de smaak bij ons pu-
bliek. Vooral dat optreden bij Manus was 
een goede voor een beginnende band. Ik 
herinner me nog dat een boze Manus het 
geluid zachter wilde, maar een uitzinnig 
publiek wilde dit niet.

HOE GING HET VERDER?
We werden op meerdere podia gevraagd 
en we doken de studio in om een album 
op te nemen. Vooral toen Erik Corton van 
3voor12 de band ontdekte en erg enthou-
siast was, gaf ons dat wel een enorme 
boost. Optredens regen zich aanéén en 
sindsdien ben ik ook een zanger die van 
de muziek kan leven. Kim (zijn vrouw, 
red.) werkt ook. Ze begeleid mensen bin-
nen de stichting De Lichtenvoorde op het 
boerderijproject in Harreveld. Samen ver-
dienen we voldoende voor het leven dat 
we leiden. 

HOE GING DIT IN JE GEZIN? JE BENT 
SINDS DIE ZELFDE TIJD OOK VADER. 
BEN JE NIET ERG VEEL VAN HUIS 
ALS JE GEZIN JUIST THUIS IS?
Natuurlijk is dit een ding. In de weeken-
den is mijn agenda vaak erg stevig ge-
vuld en moet ik veel van huis. Op één of 
andere manier komt het behoorlijk goed 
uit met het onregelmatige rooster van 
Kim en sluiten we aardig goed op el-
kaar aan. Voor de rest heb ik geweldige 
ouders en familie om ons heen en is op-
vang van onze kinderen geen probleem. 
Ik denk dat we gemiddeld gebruik ma-
ken van opvang buiten het gezin, al is de 
vraag bij ons eerder in het weekend en bij 

andere gezinnen misschien meer door de 
week. Van maandag tot woensdag ben 
ik juist weer heel veel thuis. Kan ik in de 
agenda meer rekening houden met het 
gezin. Daarom ook dat ik de jongens en 
meiden van ZVC-JO17 op de maandag 
en woensdag kan trainen. Het geeft ove-
rigens wel een geweldig gevoel dat we 
zonder enig probleem gesteund worden 
door onze ouders en familie. Ze helpen 
me hierdoor om in mijn werk het beste 
uit mezelf te halen. Ik ben ze daar enorm 
dankbaar voor.

HEB JE OOIT EEN OPLEIDING GE-
VOLGD OP MUZIKAAL GEBIED?
Nee, ik ben wat dat betreft een autodidact. 
Ik heb me alles uit mezelf aangeleerd. In-
derdaad, is daar ook een bepaalde gedre-
venheid voor nodig. De gedrevenheid die 

sommige voetballers hebben, herken ik in 
de muziek. Als je met goede voetballers óf  
met goede muzikanten tot een geweldig 
spel wilt komen, haal je ook het beste uit 
jezelf. Ik heb dat geluk. Mensen zien kwa-
liteiten bij me waar ze graag mee willen 
sparren en ik ga hierdoor de kans krijgen 
om met hele goede muzikanten te mogen 
spelen en optreden. Soms zie ik Paul Dier-
sen naast me gitaarspelen op het podium 
en dan sta ik bijna als een groopie van 
hem te genieten. Geweldig is dat.

HEB JE ALTIJD EEN CARRIÈRE ALS 
ZANGER VOOR OGEN GEHAD?
Ik ben vier jaar lang in het leger geweest. 
Ben ook, net als mijn vader, in Bosnië ge-
weest. Daarna meende ik Geschiedenis-
leraar te worden. Ik ben naar de opleiding 
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geweest, maar heb daar meer genoten 
van de feesten dan van de studiepunten. 
En toen kwam de muziek in mijn leven tot 
volle bloei. En met het plezier kwam ook 
het succes. Niet alleen met eigen num-
mers, maar wat ook belangrijk voor me 
werd was de tributescene. Ik ben lid van 
tributescene The Hip. Er is een verzoek 
aan een persoon voor een voorstelling en 
deze gaat op zoek naar de muzikanten 
en zangers voor een act. Groot voordeel 
is dat je altijd de sterke bezetting creëert 
die je wenst. Vaak in wisselende samen-
stellingen, maar altijd sterk in kwaliteit. 

MAAKT DAT OOK NIET DAT ZANGER 
ZIJN OOK EEN EENZAAM BESTAAN IS? 
JE KENT STEEDS WISSELENDE SAMEN-
STELLINGEN EN BENT SOMS AFHANKE-
LIJK VAN ANDEREN? JE STEEDS WEER 
MOETEN BEWIJZEN, MISSCHIEN?
Nee, eerder het tegenovergestelde. Ik 
voel me juist enorm welkom in de hele 
muziekscene. Misschien dat het meer 
mijn aard is, maar ik voel juist een enor-
me verbondenheid tussen muzikanten. Ik 
ben volgens mij ook wel van het verbin-
den. Ik maak graag contact met mensen 
en geniet van de veelheid aan persona-
ges om me heen. 

Wat ook een geweldig gevoel geeft is dat 
iedereen voor de tribute-optredens voor 
zichzelf oefent. We kennen allemaal ons 
repertoire. Oefenen voor een optreden 
hoeft dan vaak maar één keer. Alles valt 
op z’n plek en de klik is er dan meteen. 
Iedereen popelt dan ook om het podium 
op te gaan. De verbinding van die ener-
gie……..

WE KENNEN JE NIET ALLEEN VAN 
DE BANDS FACIALS, THE BLOODY 
HONKIES, MAAR OOK VAN THE RAW 
FLOWERS EN HILLTOP HOWLERS. 
EN DAARNAAST OOK VAN DE TRI-
BUTEBANDS CCR EN THE DOORS. 
MET DEZE LAATSTE HEB JE AL VEEL 
OPZIEN GEBAARD. VOORAL TWEE 
JAAR GELEDEN TIJDENS DE ZWARTE 
CROSS WAS EEN VERPLETTEREND 
OPTREDEN, NIET?
Ik speel al vanaf 2007 ononderbroken op 
de zwarte cross. In  verschillende bands 
op verschillende podia. Tijdens één edi-
tie zelfs zes keer, één keer zelfs op het 
hoofdpodium. Dat was best fantastisch, 
maar elk optreden blijft me wel bij. Kleine 
podia zijn juist veel erg fijn omdat het 

contact met het publiek dan geweldig 
is. Omdat ik verschillende stijlen op het 
podium breng met de bands, kom ik ook 
veel verschillende mensen in het publiek 
tegen. Van nette huisvrouwen tot leden 
van motorbendes. En mooi om te zien is 
als ze allemaal enthousiast worden.
Dat optreden van twee jaar geleden tij-
dens de Doors-tribute was inderdaad te 
gek. Het was in de avonduren als de sfeer 
in de tent toch iets intensiever is als over-
dag, en het publiek en de band gingen 
helemaal los.

DE MENSEN IN HET PUBLIEK LEKEN 
JE ALS EEN ZWERM TE VOLGEN TIJ-
DENS LA WOMAN. PRACHTIG OM TE 
ZIEN.
Mooi dat dat nog herinnert wordt. Ik weet 
het ook nog heel goed. Het publiek was 
als een golf en ik werd door een gozer 
op de nek genomen en werd zo over het 
publiek gedragen terwijl ik LA Woman 
bleef zingen. Zulke momenten blijven je 
bij, de energie die je daarvan krijgt, ge-
weldig. Daarom kost een goed optreden 
ook geen enkele energie, maar doe je het 
op voor de volgende keren.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – VIOD JO9-2 : 5-2
DOELPUNTENMAKERS: Roy (2x), Tim (1x), Rein (1x) en Friso (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Roy.
MOOISTE MOMENT: Met zijn allen weer een lekker potje gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wout.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Eibergen JO9-? : 1-9
DOELPUNTENMAKERS: Friso.
MOOISTE DOELPUNT: Friso.
MOOISTE MOMENT:  Opmerking moeder: “Beter één keer met 9-1 verliezen, 

dan 9 x met 1-0. Quizvraag: Wie is deze moeder …. ? 
Oplossing appen aan Rob Aagten.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Wout.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – SDOUC JO9-1 : 2-4
DOELPUNTENMAKERS: Roy (2x).
MOOISTE DOELPUNT: De eerste van Roy.
MOOISTE MOMENT:  Het 1e doelpunt. Voorspong na 4 minuten. Een complete 

verrassing voor SDOUC.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: FC Winterswijk JO9-? – RKZVC JO9-2 : 8-1
DOELPUNTENMAKERS: Joes.
MOOISTE DOELPUNT: Joes. Goed doorgelopen op de keeper en goed afgerond.
MOOISTE MOMENT:  Vrijdagavond hebben we Speedsocceren gedaan. Alleen 

te fanatiek, dus we hadden allemaal spierpijn. 
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijs, Pelle, Pim, Teun, Lynn, Jurre en Joes.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – Trias JO9-7 : 14-2
DOELPUNTENMAKERS:  Thijnen (4x), Fedde (4x), Remy (2x), Senna, Tygo, Toon en 

Ruben.
MOOISTE DOELPUNT: Het doelpunt van Toon. Iedereen heeft gescoord !!
MOOISTE MOMENT:  Afgesproken dat iedereen gaat scoren. En dat lukte !!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Iedereen !!

VOETBAL : RKZVC

EN DIT JAAR?
Ik ben dit jaar drie keer op het podium te 
bewonderen. Twee keer met The CCR-tri-
bute en een keer met The Hilltop Howlers. 
Allemaal op één dag, maar geeft me wel de 
tijd om ook zelf eens goed rond te kijken, te 
genieten en natuurlijk ook te feesten.

MET THE BLOODY HONKIES VROE-
GER EN NU OOK MET THE RAW FLO-
WERS EN OOK MET THE HILLTOP 
HOWLERS BRENG JE EIGEN NUM-
MERS. JIJ SCHRIJFT VEEL VOOR DE 
BANDS. HOE DOE JE DAT? HOE ONT-
STAAT EEN NUMMER?
Meestal komt er een idee in mijn hoofd, 
soms maar één zin, één loopje. Daar ga ik 
thuis dan meteen mee pielen op mijn gitaar 
en neem ik het voor mezelf ook op. Meest-
al voel ik aan voor welke band het dan het 
meest geschikt is. Bijvoorbeeld met Paul 
Diersen gaan we verder aan het werk. We 
jammen wat en ik gebruik dan Dummy-ly-
rics. Woorden die op plekken moeten klin-
ken en staccaten voor bepaalde nadrukken 
in het nummer. Later ga ik de werkelijke 
tekst er in schrijven en er op aanpassen. 
Het nummer groeit dan in onze handen. Ik 
heb nog maar een enkele keer gehad dat 
ik een nummer eerst bij de ene band voor-
stelde en dat het later toch bij de andere te-
rechtkwam, maar ook dat is dus mogelijk.

HOE ZIET DE TOEKOMST ER VOOR 
JE UIT?
Ik hoop nog lang te kunnen genieten van 
wat ik doe. Volgens mij kan dat nog best 
een tijd. Kijk naar de leeftijd van topacts 
als Pearl Jam en nog ouder, The Rol-
ling Stones. Die gaan nog steeds als de 
brandweer. Eddie Vedder van Pearl Jam 
is echt uniek. Die zou ik niet gauw cove-
ren. Ten eerste omdat ze nog bestaan als 
band en ten tweede, Eddie Vedder is zo’n 
buitencategorie. Daar moet je afblijven.

DUS EERST MAAR SUZIE Q EN EEN 
BAK VOL EIGEN NUMMERS TIJDENS 
DE ZWARTE CROSS?
In aanloop naar de Zwarte Cross speel ik 
nog op diverse podia, waaronder op het 
plein in Deventer. Heb ik ook zin in. Maar 
de Zwarte Cross is altijd iets speciaals, 
waar de undercovertent groot is gewor-
den, maar misschien ook heeft bijgedra-
gen aan de grootte van de ZC.

Na het interview krijgen wij ook weer zin 
in het feestgedruis in de Schanse. Lekker 
doen waar je zin in hebt en genieten van de 
sport en cultuur tijdens dit festival. Mensen 
uit Zieuwent houd het programma goed in 
de gaten en geniet van de verrichtingen 
van Lawrence. En Law, kijk goed in het pu-
bliek, het zouden wel eens allemaal lezers 
van de Piot kunnen zijn. 

Nienke en Mark
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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



Voor deze profielschets zit ik dit keer 
aan de keukentafel in het sfeervolle 
huis naast de blauwe bus, van Carlo 
van den Putte. Carlo is 49 jaar, 
getrouwd met Jolanda en vader van 
Antoon, Josje en Jan. In 1997 kwam hij 
in Zieuwent wonen en hij voelde zich 
direct thuis. Dit kwam mede door zijn 
interesse in de muziek, waardoor hij al 
snel vrienden maakte.  Op dit moment 
speelt hij o.a in de rock-coverband 
‘Catweazle’, wat jullie allemaal in PIOT 
441 hebben kunnen lezen. Carlo werkt 
als tandtechnicus bij Siemonsma in 
Lichtenvoorde.

1. Meest favoriete sport:
  Ik heb eigenlijk niets met sport. Wat 

anderen met sport hebben, dat heb ik 
met muziek. Als ik iets moet kiezen dan 
is dat de Formule 1.

2.  Minst favoriete sport:
  Alles eigenlijk (met een glimlach) en 

alles wat met paarden te maken heeft. 
De paardensport dus.

3.  Mooiste sportherinnering:
  Antonio Gomez Fernandez die in 1977 

schaatste tegen een Zweed. Zag er 
zeer komisch uit. Het lijkt bijna een 
spannende finish als je alleen het einde 
bekijkt. De Zweed wint de 500 meter 
met val in 50.18 seconden en Gomez 
finisht met 50.41 zonder val.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Ik heb respect voor iedereen die aan 

sport doet en mensen die vol overgave 
en energie ergens voor gaan.

5. Lekkerste eten:
  Rundvlees met een randje vet. Ook 

doperwten en wortelen met mayo erop.  
Warm of gewoon koud uit de pot, dat 
maakt niet uit, heerlijk!

6. Beste boek/schrijver:
  Ik lees zelden of nooit. Heb wel ooit ‘The 

Green Mile’ gelezen, de film was mooi, 
maar het boek nog veel mooier. Vind iets 
van Stephen King ook wel leuk.

7. Mooiste film:
  Into the Wild. De muziek in de film is 

ook enorm mooi. 

8. Beste Nederlandstalige lied:
  Ik ben meer van Pearl Jam of Alice in 

Chains, maar Blöf heeft ook mooie 
teksten en akkoorden. ‘Bloed, zweet en 
tranen’ van Hazes en ‘Late café’ van De 
Dijk vind ik ook mooi.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  De Vaderdag cadeaus van de 

basisschool.

10.  Grootste miskoop:
   Dat is heel vaak gebeurd. Zo heb 

ik laatst een vliegenval gekocht 
(vervolgens komt er een uitgebreide 
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omschrijving van het (on)ding), maar 
deze werkte voor geen meter en 
maakte een enorm kabaal. Ook heb 
ik al eens een ‘low budget’ partytent 
gekocht. Alles wat kapot kon ging 
kapot en ik heb ook niet zoveel geduld, 
dus dat was wederom geen succes.

11. Omscholen tot:
   Piloot. Ik zou wel willen leren vliegen. 

De techniek boeit me enorm en nu 
Antoon vliegtuigtechniek studeert 
heeft dat mijn interesse weer 
aangewakkerd.

12. Tent opzetten in:
   Ierland! We zijn er een paar keer 

geweest in een pension. Simpel maar 
goed. De mensen leven dicht bij de 
natuur. Je hebt gelijk aanspraak en de 
mensen zijn heel oprecht.

13. Hekel aan mensen die:
   Ik heb nooit echt een hekel aan 

iemand, iedereen krijgt een kans, maar 
als iemand ‘niet echt’ is, dan gaat het 
niet werken tussen mij en de ander. 

14. Uit bed halen voor:  Liever niet.

15. Welke droom is wederkerend:
   Ik droom de meest rare dingen en 

soms val je dan in zo’n ‘gat’. Verder 
herinner ik me mijn dromen niet.

16.  Wanneer was je voor het laatst bang:
   Dat was tijdens een cursus 

parachutespringen in België. Na 10 
keer springen zou je je brevet halen. 
Je oefent eerst op de grond, dan ga 
je het vliegtuig in, de deur gaat open, 
je bungelt met je benen buiten boord 
en springt. Helemaal beduusd kwam 
ik beneden, vol angst. Na elke sprong 
zou het steeds beter gaan was me 

verteld. Het was 10 keer ELLENDE en 
NOOIT meer.

17.  Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:  Tijd voor de trimmer…

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

   In de tuin werken en alle reparaties 
verrichten aan alles wat bij ons op 
wielen staat en dat is nogal een klus.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   Elon Musk medebedenker en oprichter 

van Tesla.

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

  Vind ik niet zo boeiend.

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

   Bij een club of bij een vrijwilliger die 
historische vliegtuigen onderhoudt.

   In en rond Zieuwent zijn er ook veel 
vrijwilligers in touw en wordt er veel 
georganiseerd en dat zou zonder hen 
niet mogelijk zijn. Hier heb ik veel 
bewondering voor!

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
   Parachutespringen, tien keer is meer 

dan genoeg!

23.  Wat staat er boven aan jouw 
bucketlist:

 Veel reizen maken samen met Jolanda.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Vriendelijk, eigenzinnig, nuchter, 

ongeduldig en bourgondisch.

Carlo dank je wel voor de gezellige avond  
en het openhartige gesprek!                     

Jill 
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Het is 18 februari  en mijn mobiel geeft 
het bekende geluid, weer een app-je. 
Als ik het scherm bekijk zie ik ‘Rommel-
markt”, das vreemd dat duurt toch nog 
een hele tijd voordat het zover is. Maar 
ik open hem toch maar even en zie dat 
Henk weer fijn op tijd erbij is. Hij zit toe-
vallig bij Het Witte Paard en heeft gelijk 
de data voor de rommelmarkt gecheckt 
en ook maar vastgelegd, want het “loopt 
snel vol”. En ja, natuurlijk weet ieder-
een het, maar nooit staat het écht vast. 
Maar om de 2 jaar hebben we een rom-
melmarkt. En eigenlijk is Henk altijd onze 
man, die de agenda’s trekt en zaken vast 
zet. De eerste vergadering volgt dan ook 
snel…nou ja, snel…. in mei ….. En dan 
lopen we gelijk tegen een probleem aan. 
We hebben geen onderkomen meer om 
onze waardevolle spullen te verzamelen. 

Na jaren in een schuur op de Grobben-
weg en daarna op de roldersweg te heb-
ben gezeten, moeten we op zoek naar 
een nieuwe accommodatie….

Nu kent iedereen in de commissie wel ie-
mand die nog een grote schuur, loopstal, 
opslag, bedrijfshal, tent of wat dan ook 
heeft. Het grote zoeken is begonnen….
elke dag wordt er rondgebeld, gesproken 
met eigenaren en elke dag krijgen we te 
horen:  Ja, die schuur ja………. Nee, die 
staat vol, of je kan er alleen maar krom 
staan, of ja er is wel ruimte, 40 m2… Af 
en toe trokken we er op uit om zelfs de lo-
caties te bekijken en kwamen dan tot de 
conclusie dat, hoe lief we het aanbieden 
van de ruimte ook vonden, die niet ideaal 
was. Want er wordt heel, maar dan ook 
heel wat spul aangeboden, opgehaald en 
dan naar de opslagplaats gebracht. Daar 
verwerken we elke zaterdag met zo’n 15 
personen, al deze goederen. Pakken ze 

OP ZOEK …..
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uit, verdelen ze naar afdeling en pakken 
het weer gesorteerd in. We hebben na-
melijk nogal wat meters nodig.
 
Kortom de zoektocht ging door… en het 
is inmiddels als juni…

Vanochtend weer het bekende  geluidje 
uit mijn telefoon en u raad het al, weer 
de “rommelmarkt-groep”. YES, het is ge-
lukt! We krijgen een “grote schuur” ter 
beschikking! En dan kunnen we nu echt 
zeggen: Dit jaar weer een Rommelmarkt! 
Zet het alvast in uw (digitale) agenda’s, 
noteer het op de kalender, schrijf het op 
de keukendeur: 22 en 23 september  van 
10.00 tot 16.00 uur bij Het Witte Paard.

Heeft u deze zomervakantie nog een 
dagje niets te doen, ga net als ons op 
zoek…. Op zoek naar spullen waar u zelf 
vanaf wil, maar nog leuk voor een ander 

zijn. Ruim uw zolder op, kijk in uw kelder, 
doorzoek de garage of uw schuur (die vol 
staat). En verzamel alvast een en ander 
voor ons. We komen het graag in sep-
tember bij u ophalen! U hoort t.z.t. van 
ons wie u kan bellen om daarvoor een 
afspraak te maken. Of volg ons op Face-
book (TOHP).

Tot ziens op de rommelmarkt!
(TOHP / Karin Krabbenborg.)

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 20 juli 09.30 uur Waareise : Wandeling door het kienebanepad.

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

Wo. 22 aug. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Do. 23 aug. 17.30 uur Zomer in Gelderland. Kerkplein.

Zo. 2 sep. 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival.

Ma. 3 sep. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Za. 8 sep. ---------- Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Jeugdmiddag.

22 en 23 september TOHP : Rommelmarkt.

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

26 en 27 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Za. 24 nov. ---------- Intocht Sinterklaas.
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ZOMER IN ZIEUWENT – 23 AUGUSTUS
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Zieuwent doet mee met Zomer in Gel-
derland van Omroep Gelderland. Dat 
wordt rennen, vliegen en vooral heel 
veel lachen! Help team Zieuwent door te 
stemmen en kom kijken op donderdag 
23 augustus, om 17:30 op het kerkplein 
van Zieuwent. Wie weet wint Zieuwent de 
geldprijs en de titel Mooiste plaats van 
Gelderland! 

Nieuw dit jaar! 
De aanloop van 
Zomer in Gelder-
land is nieuw dit 
jaar! Om u alvast 
een idee te geven 
welke 15 plaatsen 
komende zomer 
aan het programma 
zullen deelnemen, 
is sinds zondag 8 
april daarom de se-
rie Op weg naar Zo-
mer in Gelderland 
te zien. ‘Wat zijn de 
hoogtepunten van 
de verschillende 
plaatsen, wat was 
er belangrijk in de 
geschiedenis, wat 
voor mensen wonen 
er en waarom doen 
ze mee aan Zomer 
in Gelderland?’ Dat 
is allemaal te zien in 
Op weg naar Zomer 
in Gelderland. Zieu-
went zal op 22 juli 
op tv komen.

Nu al stemmen! 
Er kan nu al gestemd worden op Zieu-
went. Dat kan elke zondagavond tussen 
17:00 en 23:59. Download daarvoor de 
app van Omroep Gelderland op uw te-
lefoon en/of tablet. Als u deze heeft ge-
download, kunt u in de app op het zon-
netje klikken. De rest wijst zich vanzelf. 

 

Steun team Zieuwent en kom om 17.30 uur naar het dorpsplein 

Zorg dat iedereen in uw omgeving elke 
zondag stemt op Zieuwent, zo maken wij 
nog meer kans op de uiteindelijke over-
winning. 

Team Zieuwent 
Om Zieuwent goed op de kaart te kunnen 
zetten, werken 14 mensen uit Zieuwent 

aan de voorbereiding van het program-
ma, voel jij je geroepen om Zieuwent te 
helpen aan de eretitel ‘Mooiste plaats 
van Gelderland’? Stuur dan een mail naar 
ZomerinZieuwent@Gmail.com of stuur 
een berichtje naar 0643140261 en geef je 
op! Iedereen is van harte welkom om ons 
te komen helpen en alle hulp is meer dan 

welkom. Samen ma-
ken we er een spe-
ciale dag van! 

Goed doel
De € 1000,- die 
Zieuwent kan win-
nen, wordt gebruikt 
voor een goed doel 
in het dorp. In over-
leg met de speel-
tuinvereniging is 
gekozen voor een 
zandschaal. De 
speeltuin is prach-
tig opgeknapt zodat 
de kinderen heerlijk 
kunnen spelen. He-
laas kunnen niet alle 
kinderen even goed 
mee doen vanwege 
bijvoorbeeld een 
beperking. De zand-
schaal zorgt ervoor 
dat ook kinderen in 
een rolstoel in de 
zandbak kunnen 
spelen. Zo kan ie-
dereen mee doen! 

Team Zieuwent
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Voordat ik begin wil ik graag iets duide-
lijk hebben: ik schrijf dit niet uit frustratie. 
Ik herhaal: NIET uit frustratie. Aangezien 
Sprenkelderhook het dit jaar presteerde 
om gewoon 4e te worden en daarmee 
af was van het ‘eeuwige 5e’ imago, dat 
overigens zorgvuldig opgebouwd was, 
mag ik eigenlijk niet eens klagen. Er is 
zelfs een klein prijsje gewonnen. De 
jeugd wist door middel van omkoping 
in de vorm van waterijsjes deze prijs te 
bemachtigen. Andere buurten waren na-
tuurlijk stikjaloers dat ze zelf niet op dat 
geniale idee waren gekomen, dat was 
maandagochtend wel te merken. Ruur-
loseweg durfde een opkomst niet eens 
meer aan en Kevelder besloot zelfs om 
een protestmars te organiseren. De vol-
gende keer kunnen ze dat beter op het 
Malieveld in Den Haag doen dan op de 
Waareise, misschien dat ze dan meer 
succes hebben…

Succesvol was Kevelder dit jaar sowie-
so niet echt, dat bleek ook uit de zes-
kampuitslag. Strak onderaan bungel-
den zij dit jaar op de 5e plaats. En dat 
Kevelder B maar 15 punten scoorde is 
gewoon knap eigenlijk. Een klein reken-
sommetje: bij het waterbakspel was het 
de bedoeling dat men een sinaasappel 
opschepte met een vergiet die aan het 
hoofd bevestigd moest worden. Iedere 
persoon die de sinaasappel terug wist 
te brengen, scoorde 10 punten. Iedere 
keer dat je de sinaasappel met je han-
den aanraakte kreeg je 2 minpunten. 
Geniaal spel overigens, waarbij ik me 
goed vermaakt heb.

Voor alle duidelijkheid: er waren dus 
naast het waterbakspel nog 5 andere 
spellen waar ook punten verdiend kon-
den worden en Kevelder B wist het te 
presteren om maar liefst 15 punten in 
totaal te verdienen. Overigens geen pro-
bleem voor mij want hierdoor stonden zij 
natuurlijk al op een hopeloze achterstand 
waardoor ‘the purple army’ hen met ge-
mak voorbij stoof.

Dat brengt mij op mijn volgende punt. 
Want 15 punten scoren is zo knap dat het 
eigenlijk niet kan. En aangezien alleen 
RKZVC 2 het ‘onmogelijke mogelijk weet 
te maken’ vraag ik mij af of de uitslag niet 
gemanipuleerd wordt. Gesjoemel met 
briefjes, optelfouten? Martin Wossink 
verzekerde in de vorige Piot dat dit niet 
het geval was, maar ik heb mijn twijfels. 

Dat verklaard namelijk ook waarom 
Sprenkelderhook de afgelopen jaren 
steevast op de 5e plaats eindigde. Alle 
nieuwe bestuursleden van de Feest-
commissie komen uit alle windstreken 
behalve uit het Sprenkelderhook. Dat 
brengt Ido Hospels en Richard Jenten 
en Erik Stemerdink in een gevaarlijke 
minderheid. Sprenkelderhook werd het 
pispaaltje en de 5e plaats werd voor hun 
gereserveerd. Dit jaar had Martin natuur-
lijk geen stem meer, dus Kevelder moest 
bloeden.

Voor volgend jaar roep ik dus een Spren-
kelderhooker op om zich vrijwillig aan te 
melden als voorzitter van de Feestcom-
missie, zodat wij de wisselbokaal weer 
kunnen omarmen.

Iris.

De co lumn
“STRIJD.”


