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Genieten in Zieuwent en Rotterdam
Al weken verheug ik mij erop om het redactiewoord te mogen schrijven. Lekker je 
gedachten de vrije loop laten gaan en al denkende je vingers over het toetsenbord 
laten ratelen. Alleen gaan mijn gedachten altijd sneller dan dat ik schrijven of typen 
kan, ondanks een typcursus. Lang leve de backspace-toets. In mijn schooltijd, toen 
ik nog op kamers zat, schreef ik elke week minstens 2 brieven naar vrienden en 
bekenden en zelfs familieleden moesten het ontgelden. Misschien was het wel een 
soort heimwee naar Zieuwent. Want als je schreef, kreeg je toch vaak de week erna 
een briefje terug en daar was het me om te doen.  Geld voor postzegels was niet 
nodig. Je weekte gewoon de postzegels eraf, al dan niet met stempel en vervolgens 

6
I n h o u d
P1 Genieten in Zieuwent en Rotterdam P3  Arctic Challenge P8  
De momenten van de pupillen P10  Profielschets P13 kind / ou-
dertoernooi TOHP P15  Evenementenagenda P16  ZATERDAG

36e jaargang,  Nummer  6  28 februar i  2009,  n r  353 op lage 860 

Redaktie: Mark Lankveld, Johnny Cuppers, Wendy Krabbenborg, Norbert  

Doppen, Huub Wopereis, Nienke Krabbenborg, Tanja Huinink, Stefan Beerten. 

Free lance,Toon Molleman en Johan Stortelder Mario Wopereis en Pieter Molleman 



2     

plakte je die met een prittstift weer op de nieuwe envelop.  Dit ging altijd voortreffelijk. 
Sommige postzegels presteerden het om wel 5 keer heen en weer te komen.
Zieuwent heeft me, ondanks dat ik op kamers heb gezeten, nooit los gelaten. Al 
die jaren dat ik handbalde kwam ik graag terug bij het clubje. Het vertrouwde, de 
saamhorigheid, eigenlijk bijna een familiegevoel, dat is misschien wel de kracht 
van Zieuwentse verenigingen in het algemeen. Of je nu kijkt bij handbal, voetbal, 
volleybal, de toneelvereniging of de harmonie. Overal zit dat stukje saamhorigheid 
wel in. Samen je doel bereiken. Daar ben ik trots op.
Toch handbal ik inmiddels al jaren niet meer. De tijdsinvestering op zondagen vond 
ik te veel worden. Het neemt niet weg dat ik nog altijd het handbalspelletje een warm 
hart toe draag. Als kind moest je kiezen op welke sport je wilde na de gym. En daar 
waar vriendinnetjes voor kozen, volgde je dan. Wanneer klasgenoten toentertijd 
gekozen hadden voor iets anders, dan was ik dat waarschijnlijk ook gaan doen. 
Ook heb ik als kind nog op LIVO gezeten. Heerlijk in het water voortbewegen. Nog 
steeds is zwemmen geen straf voor mij, hoewel ik nu wel merk dat mijn conditie 
soms te wensen overlaat.  Maar LIVO heeft bij mij niet lang stand gehouden, ook al 
mocht ik meetrainen in de selectie. Ik was toch dat ene meisje uit Zieuwent tussen 
al die “Lechenvoordsen”. 
Gauw terug naar Zieuwent, waar inmiddels getennist kon worden op gravelbanen. 
En juist dat tennis, wat ik als kind ook een paar jaar gedaan had, heb ik nu weer 
opgepakt. Dat stukje competitiedrang is altijd gebleven. Heerlijk nu op kunstgras 
een balletje slaan wanneer het mij uitkomt. Kinderen op school en moeders op de 
baan. De liefde voor het tennis wordt steeds meer. Ik kan er mijn ei in kwijt. Het ABN 
Amro toernooi in Rotterdam mocht ik graag volgen. Bovendien is met zo’n Rafael 
Nadal niets mis. Ik had me er dan ook al helemaal op verspitst, toen ik hoorde dat 
hij kwam naar dit toernooi. Want vorig jaar oktober hadden we al kaarten besteld om 
vrijdag 13 februari te gaan kijken. Vorig jaar vloog de beste man er in de 2e ronde al 
uit. Gelukkig nu niet en werden vrijdag de kwartfinales gespeeld. Echter we hadden 
toch nog pech, want het speelschema was zo, dat de heer Nadal voor de avond werd 
ingepland. Wij hadden alleen kaarten voor de middag! Toch was het weer een zeer 
geslaagde dag. We hadden mooie plaatsen in de 1e ring. En om 11:00 konden we 
meteen al genieten van een prachtig staaltje tactiek bij de halve finale dubbelspel 
bij de heren. Alleen al door te kijken kun je zoveel leren. Jammer dat je tussendoor 
niet even kunt vragen waarom ze nou juist die positie ver achterin het veld kiezen 
of juist voorin. De bal vliegt van links naar rechts in sneltreinvaart en is soms bijna 
niet te volgen. Zo anders is dan het heren enkelspel. Dan zie je de klasse van de 
techniek die de mannen beheersen. Op een gegeven moment kwam het voor dat er 
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Ruud Donderwinkel en Marc Karnebeek hebben van 18 tot 24 januari de Arctic Chal-

lenge gereden. Een 7000 kilometer lange tocht naar een plek achter de poolcirkel 

en weer terug. Wij hebben ze een paar vragen gesteld hierover om zo Zieuwent te 

informeren over deze kilometervretende toertocht.

Even voorstellen.

A r c t i c  C h a l l e n g e

Ruud Donderwinkel, Bedrijfsadviseur bij 

Hendrix UTD, is 40 jaar, woont in Lichten-

voorde en is leider van het vlaggenschip 

van RKZVC.

 

Marc Karnebeek, leraar op het Marianum 

in Lichtenvoorde, is 36 jaar, woont sa-

men met Anke in Vragender en is leider 

van RKZVC 2. 
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Wat houdt de Arctic Challenge  
precies in?

Het is in tegenstelling tot wat de meeste 

mensen denken geen rally. Het is meer 

een veredelde puzzeltocht van A naar 

B. Dit moet in de ideale tijd gebeuren. 

Hoe verder van de ideale tijd, zowel te 

vroeg als te laat, hoe minder punten.  De 

ideale tijd wordt vastgesteld door 3 rou-

teplanners waarbij geen rekening wordt 

gehouden met het weer, het tanken en 

bijvoorbeeld de tijd die je op de veerboot 

staat. Je moet je ook gewoon houden 

aan de verkeersregels. In 6 dagen wordt 

7000 KM afgelegd naar een bestemming 

boven de poolcirkel. En naast het rijden 

wordt er door de organisatie ook nog een 

rustdag ingelast. Deze wordt gebruikt om 

een leuke activiteit te doen. Kortom bij 

de Artic Challenge gaat het vooral om 

behendigheid, navigeren en anticiperen.

Waarom deden jullie mee?

Ruud: Ik volgde het al een paar jaar. Dan 

kom je op een gegeven moment aan het 

twijfelen. Ik vind autorijden gewoon leuk. 

Als dit dan ook nog in de sneeuw kan is 

dat natuurlijk helemaal mooi. Heb Marc 

enthousiast gemaakt en gewoon gezegd; 

wij doen mee en je ziet maar hoe je het 

doet met het werk en thuis.

Marc: Ja toen kon ik natuurlijk geen nee 

zeggen. Het is natuurlijk ook een gigan-

tisch mooie uitdaging en ik heb ook zeker 

geen hekel aan autorijden en zo kom 

je nog eens een keer ergens. Ook het 

competitieve deel sprak mij gigantisch 

aan. Thuis had ik het ook zo voor elkaar, 

ik heb Anke zelfs zo enthousiast gemaakt 

dat ze zelf ook heeft meegedaan.

Ja Marc, was er onderling nog een 
beetje competitie?

Ja, het maakte mij niet veel uit hoeveel-

ste we zouden worden, als we maar 

boven Anke kwamen. Dit werd op het 

laatst nog even spannend maar door een 

regen aan gele kaarten van hun, en dus 

strafpunten, is dit ruim gelukt.
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Welke voorbereidingen moet je zoal 
treffen voordat je deze tocht maakt?

We moesten natuurlijk een goede auto 

hebben. Die hadden we gelukkig gevon-

den in de vorm van een Audi TT Cabrio. 

Deze is vierwiel aangedreven en heeft 

een benzine turbo motor met de nodige 

pk’s. De hele rambam van ESP, ABS 

enz. zit erop. Dat had je wel nodig in de 

sneeuw!

Veder moesten we er voor zorgen dat 

de vloeistoffen -40 bestendig zijn, dat 

we extra ruitenwissers, brandstof en 

olie bij ons hadden. Beetje huis- en tuin 

gereedschap een paar fakkels en medi-

cijndekens zijn ook handig voor als je de 

nacht eens een keer door zou moeten 

brengen in de kou. En om niet te ver-

dwalen natuurlijk een navigatiesysteem 

en een laptop. 

Jullie hadden ook een backoffice. Wie 
was het en wat doet een backoffice?

Dat was Ruud Krabbenborg, die vond 

het rijden op zich niet zo veel aan, de 

rest vond hij geweldig. Hij berekende 

voor ons de ideale tijd en route. Hij keek 

bijvoorbeeld ook of je bij Denemarken de 

veerboot moet pakken of dat je beter om 

kon rijden. Ook hield hij de achterban, 

voor zover wij daarin te kort schoten, op 

de hoogte via de site.

Ja, waarom hadden jullie een site?

Om de ander de mogelijkheid te bieden 

om met ons mee te leven. Zo zetten we 

er het laatste nieuws en foto’s op. Ook 

stonden er “links” op naar bijvoorbeeld 

de Arctic Challenge site en naar het Trac-

king en Tracing system waarbij je precies 

kon zien waar we ons bevonden.

Wat is over het algemeen het niveau 
onder de rijders?

Over het algemeen hetzelfde als ons. 

Meedoen voor de fun en als je meedoet 

om de prijzen is het mooi en zo niet, 

dan niet. Er waren wel teams met een 
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rallyachtergrond. Zo ook deed er een team mee met een oud Nederlands 

kampioen rally, deze hebben ook gewonnen. Die jongens durven gewoon 

meer gas te geven op de “ijsbaan”.

Worden er ook nog domme fouten gemaakt?

Ja, een team dat al een paar jaar meedeed reed bij de start al lek. De spanning 

denk ik. Voor de rest zijn er geloof ik weinig domme fouten gemaakt. 

7000 km in 6 dagen, bijna dag en nacht rijden, is het eigenlijk wel  
verantwoord?

Ruud: Op een gegeven moment viel ‘s nachts Marc bijna naast me in slaap, 

hij zat de hele tijd te knikkebollen. Dit wou hij niet toegeven maar ik zat stijf 

naast hem en durfde niet te gaan slapen.

Marc: Je slaapt natuurlijk bijna niet en toch moet je geconcentreerd blijven 

rijden. Daarom wisselden we elkaar af om de 3 á 4 uur. Ik moet zeggen dat 

de gladde wegen je wel attent houden. 

Hoe glad is glad eigenlijk?

Marc(lacht): Op een gegeven moment lag er een vrachtwagen op kant, toch 

“ff checken” om te zien of het wel goed was gegaan. Ik doe de deur los en 

stap uit. Met mijn ene hand had ik het stuur nog vast en met mijn benen lag 

ik al onder de auto. Spiegelglad dus! Het voordeel van onze auto was wel dat 

hij heel laag aan de grond lag en we winterbanden hadden. Deze combinatie 

zorgde ervoor dat we strak op de weg lagen en nog aardig door konden trap-

pen. We kregen dan ook al gauw een bijnaam: De scheurmuizen.

Hoe zit het eigenlijk met de financiën?

In totaal koste het een kleine € 5000. Daar zat het inschrijfgeld van € 2150 
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en de benzine bij in. Dit geld hadden we 

verkregen door sponsoren. Natuurlijk 

hadden we ook een deel zelf betaald 

omdat we niet op “vakantie” wilden gaan 

van sponsorgeld. Alles bij elkaar hebben 

we ongeveer € 6000 bij elkaar gebracht. 

De overgebleven € 1000 is voor ons 

goede doel: de Johan Cruijf Foundation. 

Je moet ongeveer bedenken dat de helft 

van het sponsorgeld naar het goede doel 

is gegaan.

Hoe hebben jullie de week ervaren?

Geweldig, de entourage, het rijden en de 

spanning maakten het mooi. Het is ook 

geweldig om te zien dat we gesteund en 

virtueel gevolgd werden door een hele 

grote achterban. Het hoogtepunt was 

toch wel de finish van de eerste etappe 

in Lapland, het, vanuit hier, verste punt. 

We kwamen als eerste aan en werden 

warm onthaald door de organisatie en 

een tv ploeg. Ook het “jagen” met de 

sneeuwscooter en het bezoek aan het 

ijshotel waren geweldig. Jammer was 

wel dat de Huskyhonden ziek waren, 

anders hadden we daar ook nog een 

ritje mee gemaakt. De groep was ook 

geweldig, allemaal gezellige mensen die 

wel van een biertje hielden.

Willen jullie nog wat kwijt?

Ja zeker, ten eerste willen we alle 

sponsors hartelijk bedanken voor hun 

bijdrage. Clemens en Kitty te Molder voor 

het beschikbaar stellen van hun auto en 

natuurlijk de geweldige supporters die 

ons de hele week gesteund hebben. 

Ten tweede willen wij iedereen er op 

wijzen dat eind februari het televisiepro-

gramma Top Speed op Graafschap TV 

aan de Artic Challenge wordt gewijd. 

Hierin worden wij ook nog geïnterviewd. 

Mensen die Graafschap TV niet kunnen 

ontvangen kunnen tegen die tijd kijken 

op www.topspeedtv.nl.

Marc en Ruud bedankt, voordat we dit 

interview afsluiten nog 1 vraag: Volgend 

jaar weer?

Als we de tijd en het geld hebben:  

ZEKER!                       Huub en Stefan
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 14-02-2009 : VCV 1 - TOHP 1 : 7 - 0
MOOISTE PUNT: Lonneke Visser. Zonder kniebeschermers dook ze 

naar een moeilijke bal en kreeg deze toch over het 
net.

MOOISTE MOMENT: Merit Beutink en Lynn Beutink deden voor de eer-
ste keer mee. Het was prachtig om te zien hoe ze 
zenuwachtig begonnen, niet goed wisten waar ze 
moesten staan, en allebei heel goed in de wedstrijd 
groeiden.

VROUW vd WEDSTRIJD: Anouk Luesink. Ze speelde zoals altijd goed en let 
overal op. Onder het spel heeft ze nog tijd om de an-
deren op hun plaats te zetten na het doordraaien.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-02-2009 : TOHP 1 - Sparta 1 : 0 - 6
MOOISTE PUNT: Door Sabine Rooks. Het is een spring in het veld, ze blijft 

de hele wedstrijd dansen en spri-gen en ballen vangen. 
Ze scoorde vaak met korte ballen achter het net.

MOOISTE MOMENT: Sanne Luesink. De kleinste van het hele toer-nooi!! 
Ze stond goed haar mannetje en ving vele ballen. 
De vele toeschouwers beloonden haar dan met een 
groot applaus.

VROUW vd WEDSTRIJD: Anne ten Have. Ze ving de meest moeilijke bal-len 
en gooide zelf ook moeilijke ballen voor de tegen-
stander.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-02-2009 : Douchepartij.
UITSLAG Alle kleding kletsnat!!
MOOISTE MOMENT: Na de spannende wedstrijden gingen we ons omkle-

den in de doucheruimte, want het kleedlokaal was 
vol. We hadden onze kleding op de grond gelegd en 
toen ……… deed de moeder van Lynn de douche 
aan!!!!

VROUW vd WEDSTRIJD: We moesten heel snel met de kleren gooien en hierin 
zijn we deze morgen vast KAMPIOEN geworden.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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Datum : wedstrijd : uitslag 14-02-2009 : TOHP 2 - KSH 2 : 4 - 4
MOOISTE PUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Spannende wedstrijd. We staan nog achter, in de 

laatste minuut wordt het gelijk.
VROUW vd WEDSTRIJD: Sanne Heutinck. Super goed gespeeld.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-02-2009 : TOHP 3 - Bovo 4 : 1 - 8
MOOISTE PUNT: In de wedstrijd zijn veel mooie punten gescoord, toch 

kwamen we telkens net iets te kort.
VROUW vd WEDSTRIJD: Iris Rots. Ze vangt vaak moeilijke ballen en staat 

geregeld alleen in het veld.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-02-2009 : TOHP 3 - Grol 4 : 3 - 5
MOOISTE PUNT: Silke Hoenderboom duikt naar de bal en YES ze 

vangt de bal en scoort een mooi punt.
MOOISTE MOMENT: We komen moeizaam op gang, maar een 2 - 0 ach-

terstand verandert in een gelijke stand. Op het laatst 
toch nog verloren.

VROUW vd WEDSTRIJD: Allemaal goed gespeeld op dit best moeilijke ni-veau; 
Femke Heutinck, Silke Hoenderboom, Sofie Doppen, 
Yasmin Krabbenborg en Iris Rots.

VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 07-02-2009 : RKZVC E3 - Eibergen E5 : 2 - 6
DOELPUNTENMAKERS: Marn Klein Holkenborg (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Cornerbal van Stijn die strak werd voorgezet en knap 

werd ingeschoten door Marn.
MOOISTE MOMENT: De hele tweede helft goed voetbal. Alleen de goals 

voor de tegenstander.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Nico van Boekel, die een geweldige wedstrijd speelde 

en goed aanwezig was.

Datum : wedstrijd : uit-slag 07-02-2009 : Lochuizen F2 - RKZVC F3 : 1 - 7
DOELPUNTENMAKES: Jarno Stoverinck (3x), Joep Buiting (1x), Lucas Kolk-

man (1x), Sven Doppen (1x) en eigen doel-punt (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Joep Beuting. Keihard schot vanaf ongeveer 10 meter.
MOOISTE MOMENT: Sven Doppen had een blessure aan zijn knie, hij 

kreeg de bal en ging regelrecht op hun keeper af en 
scoorde. Weg pijn !!

VROUW vd WED-STRIJD: Elise. Super gekeeped.
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Meest favoriete sport: Spinning.

Minst favoriete sport: Vechtsporten.

Mooiste sportherinnering: Dat is al heel lang geleden, maar ik vond het ge-
weldig toen Annie Borkink Olympisch goud won bij 
het schaatsen. Annie was de buurvrouw van mijn 
peettante.

Favoriete sportman/vrouw: Lance Armstrong, omdat hij na zijn ziekte weer  
helemaal terugkwam in de sport.

P R O F I E L S C H E T S
Dionne Buiting; op feestjes en kermissen  kennen we haar als een enorme 

gangmaker, vrolijk, en altijd in voor een praatje. Velen van u kennen haar ook 

als toneelspeelster van Semper Avanti, waar ze dit jaar de rol speelde van me-

dewerkster bij de belastingdienst. Ze woont aan de Vondermansdijk samen met 

haar man Raymond, ze is 43 jaar, werkt als verzorgende bij de Antoniushove 

en is moeder van de Buiting-boys: Remco, Dave, Nick en Tim. Aan de tele-

foon klonk ze heel bescheiden toen ik haar vroeg of ze wilde meewerken aan 

de profielschets. “Mo’j mien doarveur hebben?”  “Jazeker, we willen graag wat 

meer over jou weten, Dionne”. Wanneer ik op woensdagmiddag aan de Von-

dermansdijk kom, staat de koffie klaar. Raymond heeft de “deale” 

mooi geveegd en schuift bij Dionne en mij aan tafel voor 

een gezellig gesprek.
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Lekkerste eten: Chinees.

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:
 Elk programma met Patty Brard en/of Gordon. Al is 

het nog zo`n mooi programma, wanneer ik die twee 
zie, zap ik door.

Beste boek/schrijver: Ik lees graag levensverhalen, het mooiste boek 
vind ik altijd nog: “Het verrotte leven van Floortje 
Bloem”.

Mooiste film: Dirty Dancing, die film heb ik wel 15 keer gezien. Ik 
vind trouwens alle films met Patrick Swayze mooi.

Politieke kleur: Boerengroen. 

Beste Nederlandstalige lied: Rood van Marco Borsato. “als ik alleen bun, zing 
ik altied met”Raymond lacht en zegt: “ik zeg altied, 
ku’j overal zo mooi zingen, dan zing moar buuten!”

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
 Raymond: “as i’j moar neet zegt dat ’t iets van 

mien is” Dionne moet lang nadenken, maar herin-
nert zich dan een bos bloemen die ze van iemand 
kreeg. “In het plastic leek het een hele mooie bos 
rozen, maar toen ik het plastic er vanaf haalde viel 
alles uit elkaar. `t Was niks, dus ik heb het meteen 
in de prullenbak gegooid”.

Grootste miskoop Verschillende kledingstukken.. “In de winkel zit het 
nog mooi, en thuus is het alweer te klein”.

Omscholen tot: OK-assistente.

Tent opzetten in: Na een wigwam-vakantie in Slagharen met de jon-
gens hoef ik nooit meer in een tent! Raymond:  
“tentfeestjes bunt wal mooi”

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
 Ja, alcolholcontrole, maar ik had niet gedronken.

Hekel aan mensen die: Negatief over anderen zijn.

Uit bed te halen voor: Spareribs, gebakken bij Raymond van de Prins! 
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(Raymond kwam een keer `s nachts na de kermis 
thuis fietsen, met een hele bak vol spareribs die hij 
en Raymond Prins samen hadden gebakken. Ik 
heb ze in bed heerlijk opgegeten!)

Waar droom je over: ..dat ik nog eens heel slank word..

Wanneer was je voor het laatst bang:
 Ik ben eigenlijk nooit bang, wel vind ik het naar 

wanneer ik sirenes hoor en de kinderen of Ray-
mond zijn op dat moment niet thuis.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
 Ik word er niet jonger op..

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
 Vanuit de woonkamer klinkt de stem van haar oud-

ste zoon Remco: “Deur dicht!!”

Wie zou je nog willen ontmoeten:
 Derek Ogilvie; van mijn vader en mijn broer die al 

jong zijn overleden, zou ik nog wel eens wat willen 
horen.

Wat zou je geen tweede keer doen:
 Ik heb nergens zoveel spijt van, dat ik het geen 

tweede keer zou doen.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Behulpzaam, zorgzaam, ongeduldig, stipt, tevre-
den.

Dionne en Raymond, bedankt voor het gezellige gesprek!
(wendy) 
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Kind /  ouder toernooi TOHP

Op zaterdag 31 januari was het weer zo-
ver, het jaarlijkse kind/ouder toernooi. Elk 
jaar organiseert de volleybal dit toernooi. 
Meestal aan het eind van het jaar in de 
kerstvakantie. Dit jaar viel dit ongunstig, 
dus is het eind januari geworden. 
De bedoeling achter het toernooi is om 
de ouders meer te betrekken bij de sport 
van hun kind. En ook om de ouders 
kennis te laten maken met het niveau 
waarop hun kind speelt. Per kind mag 
1 ouder meedoen, en soms doen beide 
ouders mee als er meer kinderen op vol-
leybal zitten.  Als dit niet mogelijk is mag 
ook een nichtje, neefje of vriendinnetje 
meespelen.  
Dit jaar is er gespeeld op niveau 1, 3 en 

4. Er was  weer een hele goede opkomst. 
Dit is eigenlijk alle jaren zo. En daar doen 
we het ook voor!
 Per team spelen 2 kinderen met hun 
ouder. En dan blijkt dat het nog niet zo 
eenvoudig is wat er van hun verwacht 
wordt. De scheidsrechters zijn streng 
maar rechtvaardig!  Bij niveau 1 werd 
het doordraaien vaak vergeten; na elke 
bal die over het net gegooid wordt moet 
er worden doorgedraaid. Als dit niet ge-
beurde moest er 1 speler uit. De ouders 
speelden fanatiek tegen elkaar en er 
moest hard gewerkt worden. Er is menig 
zweetdruppeltje gevallen. 
Ook de strijd bij niveau 3 en 4 was fel. 
Er werd gegooid, gevangen en getoetst. 
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Er was commentaar op de tegenpartij en op de scheidsrechter. Er werd ook veel 
gelachen en bovenal werd er sportief gespeeld. 
Af en toe een welverdiende pauze waarin koffie en thee voor de ouders en fris voor 
de kinderen werd geschonken. Ook iets lekkers hoort erbij. En er was ook nog tijd 
voor een goed gesprek!!
En dan de winnaars van de verschillende niveaus:
 
Niveau 1: Lonneke Visser met vader Arjan 
Niveau 3: Kim te Molder met moeder Suzanne 
Niveau 4: Linda Rooks met moeder Karin
 
Al met al een gezellige sportieve middag, en we hopen dat de ouder met hun kin-
deren dit ook vonden. En tot volgend jaar.

Jeugdcommissie TOHP
Ingrid Hulshof, Paula en Dominique Cuppers en Jeannet Stoverinck
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E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit
Ma. 9-mrt 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).
Ma. 16-mrt 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).

Ma. 16-mrt 20.00 uur
Jaarvergadering Feestcommissie + 
Zieuwents Belang.

Za. 21-mrt 20.00 uur Harmonie : Voorjaarsconcert.
Zo. 22-mrt 20.00 uur Harmonie : Voorjaarsconcert.

Wo. 25-mrt 20.00 uur
Jong Nederland : Klaverjassen (Het 
Witte Paard).

Wo. 25-mrt 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.
Za. 11-apr 20.00 uur PaasPop.
Zo. 12-apr 20.00 uur PaasPop.
Ma. 13-apr 12.00 uur PaasPop.
Ma. 20-apr 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).
Ma. 27-apr 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis)

Wo. 29-apr 20.00 uur
Jong Nederland : Klaverjassen (Het 
Witte Paard)

Za 30 mei Sourcy Center Jeugdtoernooi
Zo 31 mei Sourcy Center Jeugdtoernooi
Vr. 5-jun Jong Nederland : Klein Kamp.
Za. 6-jun Jong Nederland : Klein Kamp.
Zo. 7-jun Jong Nederland : Klein Kamp.
Vr. 12-jun 20.00 uur Zieuwent LIVE !
Za. 13-jun Kermis.
Zo. 14-jun Kermis.
Ma. 15-jun Kermis.
Za. 11-jul Jong Nederland : Groot Kamp.
Zo. 12-jul Jong Nederland : Groot Kamp.
Ma. 13-jul Jong Nederland : Groot Kamp.
Di. 14-jul Jong Nederland : Groot Kamp.
Wo. 15-jul Jong Nederland : Groot Kamp.

Voor gedetailleerde informatie: zie  www.zieuwent.com
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Een koel briesje ontnuchtert de late stap-
pers die hun weg terug naar huis banen 
vroeg in de morgen, terwijl de eersten 
alweer ontwaken om de zaterdag produc-

ZATERDAG
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vanaf sportpark de “Greune Weide” die 
hun kroost trachten aan te moedigen. 
Met ook de boerenbond open wordt het 
geluid in het centrum vooral aangevoerd 

tief te beginnen. Vanaf half 5 ’s morgens 
fietst Willie Loeks al met onredelijk grote 
tassen vol met kranten zijn ronde. Zieuwent 
ontwaakt met het luiden van de kerktoren 
en wanneer de bakker om half 7 de knip 
van de deur haalt en het bordje op de deur 
omtovert in “open”, is het dringen gebla-
zen. En gelijk hebben al die ‘sloaperige 
köppe’, want zoals het een goede bakker 
betaamd is het na de middag, met al die 
lege schappen, net een Sovjetwinkel. We 
horen nog net geen stemmetje van Bert 
Visscher achter in ons hoofd: “Moeten we 
weer wachten tot de Canadezen weer met 
brood gaan gooien?”. 
Als ook alle tweewielers buiten uitgestald 
zijn bij de fietsenhandel, lijkt er pas echt 
leven in de brouwerij te komen. Een heen 
en weer van auto’s mét aanhanger en een 
enkeling die nog gauw even het papier 
aan de straat zet, voordat met veel kabaal 
en vermakelijke herrie het papier meege-
nomen wordt door de oudpapierkearls. 
Wat is het toch met die aanhangertjes; je 
ziet er op zaterdag in Zieuwent veel rond-
rijden; vaak leeg, soms gevuld met wat 
tuingereedschap. Hebben ze een vaste 
ronde, hebben ze ergens afgesproken 
of is er op zaterdag een modeshow voor 
aanhangers met eervolle vermelding voor 
de grootste tandemasser? Op die vroege 
ochtend gaat Noord-Oost Zieuwent ook 
gebukt onder behoorlijk wat geschreeuw; 
dat van net iets te enthousiaste ouders 

door de resulterende trekkerparade in 
het dorp. En het moet ook wel want met 
de sluitingstijd rond het middaguur (nooit 
begrepen) en het maximum stapvoets 
rijden in Zieuwent, is het nog behoorlijk 
euzen om dat baaltje konijnenvoer binnen 
te krijgen op de zaterdag. Als het zonnetje 
dan de temperatuur echt doet stijgen is 
het voor menigeen tijd om de afgestorven 
woestenij in de tuin weer eens te lijf te 
gaan, waarin sommigen in al hun ijver 
ook het kruispunt bij de kerk even ontdoen 
van wat verlaat gebladerte. Later in de 
middag is het tijd voor de zaterdagse au-
towasparade. Als de meeste blagen zich 
nog ophouden bij de mobiele skatebaan, 
in het Sourcy of een andere sportkantine, 
loopt van bijna elk oprit een straaltje sop 
de rioolput in en op bijna elk oprit staat 
weer een getunede bolide met verlengde 
levensduur. Wanneer het maanduister 
haar intrede doet, wordt het rustiger in 
het dorp, maar tegenwoordig gaat ’s 
avonds “het dak eraf” bij café Bruntjes. 
Een enkeling pakt nog een bus richting 
disco, maar de meerderheid van uitgaand 
Zieuwent verkiest ook weer het dorpscafé 
geregeld boven een dansgelegenheid. 
Als in de vroege uurtjes de laatste kroeg-
ganger zich een weg naar huis strompelt, 
keert de zondagsrust terug en moeten we 
weer een weekje wachten op de dag van 
het “boozen , beunen, pronken, euzen en 
angoan op zien gemak”


