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Eet smakelijk
Ik ging vroeger naar de lagere school zonder tas op mijn rug. Ik had geen beker 
drinken bij me en geen koekje. Als ik dorst had dronk ik een slok water uit de kraan 
en eten deed ik thuis. Ook als ik naar het voetbal ging had ik enkel textiel en schoe-
nen in mijn tas. Geen drinken en geen snoep of koek.
Op de Mavo had ik brood in mijn broodtrommel. Henkie (de conciërge) had soep 
en thee. 
Ook belangrijk, ik had bijna nooit geld bij me. Net als bijna iedereen om me heen, 
trouwens. Was ook niet nodig, want je kon op school niets kopen. Toen ik 16 was 
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liepen we van het schoolplein wel eens 
voor een patatje naar de snackbar, maar 
dat kon ik niet wekelijks.

Nu hebben mijn kinderen op de basis-
school altijd een beker drinken en een 
koekje voor in de pauze. Wordt er direct 
na school gesport, dan gaat er in de tas 
ook een koekje en een fles drinken extra 
in de tas.
Mijn zoon zit bij de F-jes en heeft in zijn 
tas een pakje drinken en een koek. Er 
wordt dan ook nog wel eens getrakteerd 
op een zakje chips en daarna komt dan 
vaak nog de vraag “mag ik een zakje 
snoep, want dat hebben de anderen ook 
allemaal”. Hij vindt het dan belachelijk 
dat ik ‘nee’ zeg.

Bij ons op het Marianum is het helemaal 
wat. Regelmatig bezoeken leerlingen 
de Albert Heijn en weinigen komen dan 
met fruit terug. Het is vooral veel chips. 

VOLLEYBAL VERENIGING TOHP

Jaarvergadering TOHP woensdag 26 
augustus om 20.00 uur in het Parochie-
huis.

Gelukkig wel voordeelzakken. En snoep, 
ongelofelijk veel snoep. Zakken vol. 
Leerlingen hebben ook vaak veel geld 
bij zich. Kunnen zich dan ook van alles 
veroorloven. Ook in de kantine waar 
vooral veel snoep te koop is en gekocht 
wordt.

Wat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Ik 
weet het niet. Feit is dat in Nederland 
steeds meer mensen moeite hebben met 
vetzucht, alcohol gebruik, afhankelijkheid 
van drugs. Volgens mij omdat het steeds 
moeilijker wordt om nee te zeggen. 

Ach, dat moet ik nodig zeggen. Bij mij 
vliegen de kilo’s er ook makkelijker aan 
dan af. Ik drink niet vaak, maar als ik het 
doe wel graag veel. En voor iemand die 
altijd met de fiets naar het werk gaat, zit 
ik toch te vaak in de auto. ‘Nee’ zeggen 
tegen kinderen of vooral tegen mezelf 
is soms moeilijker dan excuses verzin-
nen.   

Mark Lankveld



3     

Vooraf
Al een paar jaar spookte het door het 
hoofd om die marathon eens te gaan 
lopen. Maar zomaar even ongetraind 
beginnen is niets voor mij. Ik wilde de 
zekerheid voelen dat ik dat ook kon. Dus 
met achterbuurvrouw Corrie afgelopen 
winter maar eens een goed gesprek 
gevoerd, over de opbouw van ons 
trainingsschema. Zo begonnen we vol 
goede moed al op de 2e zondag in janu-
ari. Eindigend begin juni met de 30 km. 
Dat ging allemaal goed en we kregen er 
steeds meer zin in. Wel kregen we gaan-
deweg meer respect voor de vierdaagse 
van Nijmegen. Zitten wij moeilijk te doen 
over een keer 42 km, tjonge jonge, waar 
hebben we het over.

“Ik heb 
een potje 
met vet...”

Alles leek in kannen en kruiken, totdat ik 
mee ging met het kamp van groep 8 in 
Beltrum. Veel fi etsen, fi etsen, fi etsen. En 
als ik ergens een hekel  aan heb…. Maar 
goed na 125 km langzaam, hard en weer 
langzaam te hebben volbracht, had m’n 
knie zich bedacht om te protesteren. Wat 
ik me helemaal kan voorstellen! Dagen 
na het kamp bleef ik last houden. En dat 
begon z’n weerslag te krijgen op mijn 
humeur. Het kon niet zo zijn, dat ik nu 
die marathon niet kon lopen, vanwege 
zo’n blessure aan mijn knie. Dan maar 
op wilskracht. (ik heb vaak aan mijn 
moeder gedacht, dus ik vond dat ik het 
haar verplicht was, om het uit te lopen, 
ongeacht de hoeveelheid pijn). Toch vrij-
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dag voor het moment suprême nog even 
bij de fysio langs en ja hoor, een verdikte 
pees/spier achter in de knieholte. Flink 
wat tape erom en het verstand op nul.
Zaterdag 27 juni, 03:50 uur.
Na slecht slapen, werd ik om 03:49 uur 
wakker, zoals gewoonlijk, voordat de 
wekker afgaat.
Alles lag klaar, gauw aankleden en even 
door het raam spieken of Corrie er ook uit 
is. Ja de lamp brandt daar ook, mooi. Om 
04:15 op de fiets naar Lichtenvoorde. 
Nog in Zieuwent kwamen we Petas “lo-
pend”  tegen, ook op weg naar de start. 
Tja baas boven baas. Die hoeven niet 
eens te trainen schat ik. Klasse jongens. 
Eenmaal in Lichtenvoorde ons gemeld 
bij de karavaan van het sportspalace, 
oftewel het Sourcy Center. Via hen had-
den we de inschrijfkaarten en tevens alle 
verzorging tijdens de pauzes geregeld. 

Ik kon wel merken dat ik lang niet meer 
in de sporthal geweest was, want thuis 
had ik nog gezegd dat ik vast een rood 
shirt aan zou krijgen (Sourcy nietwaar?) 
maar ik word oud, want het shirt was 
sportspalace geel! Oeps straks het thuis-
front maar even bellen, anders komen de 
bloemen nooit aan. 
Kwart voor 5, op naar de markt. Wat een 
hoop volk zeg. Een beetje beduusd en 
toch wat gespannen stonden we te wach-
ten op het startschot. Ik had geen idee 
hoeveel er mee zouden doen, achteraf 
hoorde ik ruim 500 mensen. Natuurlijk 
stonden wij niet helemaal vooraan, maar 
ik schat dat er zo’n 75 voor ons stonden. 
Toen klonk het startschot en iedereen 
zette voetje voor voetje. Wauw daar 
gingen we dan. “Veel succes en plezier”, 
hoorde je overal om je heen.
Hoe ik Lichtenvoorde uit ben gelopen, 
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kan ik niet eens meer navertellen. Ook de route niet. Totaal overrompeld door alles 
wat er om mij heen gebeurde en eigenlijk vooral het tempo waarop mensen liepen.  
Jeetje wat hard. De afgelopen maanden kwamen wij uit op zo’n 6 km per uur. Vrij 
normaal dacht ik. Maar het leek wel of iedereen ons voorbij ging. Hetzelfde gevoel 
alsof je op de autobaan zit   

met een zware caravan erachter en je moet een helling op. Dan suist ook iedereen 
je voorbij. (vandaar dat wij ook nog geen caravan hebben).
Met je verstand weet je dat je je eigen tempo moet aanhouden, maar o wat is dat 
moeilijk. Ergens bij de Oude Aaltenseweg gingen we rechtsaf richting de Vennebulten. 
En dan zie je de stoet in de verte lopen. Wat lopen er ineens veel mensen voor ons! 
Honderden zeg maar gerust. Dan ga je zelf rechtsaf en is het een heerlijk gevoel 
om te zien wie en vooral hoeveel er nog achter ons lopen. Ahum, geen honderden, 
maar gelukkig nog wel veel. Tijdens dat stuk wandelen hebben we ook nauwelijks 
een woord gewisseld en geloof me dat is ons zeer vreemd. Totaal overrompeld door 
alles. Zelfs het beeld wat je steeds voor je ziet vond ik wennen. Steeds van die hob-
belende hoofden en rugzakken. Schuddende bidons, dikke billen, harige kuiten, ik 
werd er gek van en besloot mijn hoofd maar eens een kwartslag te draaien. Dat was 
beter. Zo was ik dat tijdens het oefenen ook gewend. Een rustig landschap, ah wat 
een verademing. Nog gauw even een fotootje nemen van de zonsopgang.
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En zo liepen we de eerste ronde van 
het klavertje 4, dat 15 km lang was. De 
route was dit jaar, vanwege het 15 jarig 
bestaan van de marathon en het 60 
jarig bestaan van de avondvierdaagse 
speciaal zo uitgezet, dat de pauzeplaats 
steeds in het centrum van Lichtenvoorde 
was. 
De 2e ronde ging naar Lievelde.
 Het opgepropte gevoel was volledig 
verdwenen. Je hoefde nog steeds niet 
de routekaart erbij te pakken om de 
weg te achterhalen, want voorgangers 
waren er nog genoeg in beeld. Ook 
waren we afgezakt naar mensen met 
hetzelfde looptempo, dus passeren of 
gepasseerd worden was er haast niet 
meer bij. Onderweg werd de wereld 
langzaam wakker. Er kwam zowaar 
verkeer door de straten. Af en toe een 
lekkere versnapering van de organisatie 
deed ons goed. En ikzelf kon het tot nog 
toe prima volhouden. Lang leve de tape. 
Tuurlijk voelde ik het wel zeuren in mijn 
knie, maar een kniesoor die daar op let. 
Doorlopen dus en bij de pauze weer 
lekker zitten, beetje koffie, soepje, hapje 
eten enz. En toen heb ik waarschijnlijk 
iets doms gedaan. Ik voelde mijn linker-
voet wat branden en ik keek toch even 
of ik geen blaren had. (wat ik eigenlijk 
nooit had). En nee er zat ook geen blaar. 
Maar waarom of ik besloot om toch maar 

droge, schone sokken aan te doen, is me 
nog steeds een raadsel. Het leek me wel 
lekker. Maar toen we het 3e rondje naar 
Zieuwent maakten voelde ik mijn voeten 
ineens glijden in mijn schoenen. Kom 
niet zeuren, maar lopen. Conditioneel 
was het nog steeds wel te doen, hoewel 
de benen een beetje zwaarder werden 
en de gedachte dat je ook nog naar 
Vragender moest was niet fijn.
Even een klein dipje, maar we hadden 
nog een troef achter de hand. Zingen. 
Heerlijk op de maat van het liedje lopen. 
Werkte bij mij uitstekend en zo was Zieu-
went een peulenschil.
De derde pauze was zwaarder. 
Inmiddels was het al 12:00 uur geweest. 
Overal liepen mensen met bossen bloe-
men. En wij moesten de laatste lus nog. 
Gauw even mijn blaar afplakken, want 
helemaal naar de ehbo is zonde van 
de tijd. Gelukkig had een kledingzaak 
een speld voor me. Goed idee van de 
buurvrouw overigens, je kunt tegenwoor-
dig niet meer zonder. En zo liepen we 
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mer dat ik zoveel liedjes niet meer zo 
snel wist, want dat potje met vet heb ik 
wel 30 keer op de tafel gezet, maar dat 
laatste couplet, dat kwam maar niet. En 
eindelijk was daar dan het licht aan het 
eind van de tunnel. In dit geval de Vra-
gendertunnel.                                   Yes, 
yes, yes.  Laat de bloemen maar komen. 
De eerste zonnebloem was een heerlijk 
gevoel.  Ja zo voelt het om de eindstreep 
te halen, zonnig!
Vele bloemen later, met een medaille 
om de nek, drinken wij een borrel op de 
markt en kijken naar de laatste binnen-
komers. We did it!
En volgend jaar? Dan wil ik weer mee 
doen, maar eigenlijk wel ietsje sneller, 
want dan kan ik langer genieten op de 
markt.

Tanja Huinink.

tegen kwart over twaalf de wandelaars 
tegemoet die binnen kwamen van de 
42 km.
Nu was het een kwestie van jezelf ver-
manen. En dat ging goed. Wacht maar, 
ik kom zo weer terug van Vragender. 
Nog maar 8 a 9 km en dan ben ik ook 
binnen. Daar had ik zin in. Muziek en 
bloemen en de waardering van mensen. 
Ik wilde alles meemaken. De bandjes die 
al overal stonden te spelen, brachten een 
heel gezellige sfeer teweeg.
Hup onder de tunnel door. Daar kwam 
Joke Kolkman aan. “Is het nog ver?” 
“Nee, een klein rondje kapelweg”. Mooi 
zo. We gaan het halen, dat was een ding 
wat zeker was. 
Pijn? Pfff, enorm en ik wist dat ik aan mijn 
andere voet inmiddels ook een blaar zou 
hebben, daar hoefde ik niet eens naar te 
kijken. Die knie?  Ja die deed ook pijn. 
Corrie was zo wijs om me er maar niet 
naar te vragen. Aandacht op wat anders 
en lopen. Dat is wat ik moest. En ik heb 
heel wat gezongen dat laatste stuk. Jam-
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De jeugd van de basisschool groep 8 werd ook 
dit jaar weer ingeschreven voor het school-
handbal. Annet Hummelink en Ismai Bokkers 
waren bereid om de jongens en meiden tijdens 
de diverse gymuurtjes de spelregels en het 
spelletje uit  te leggen ter voorbereiding van 
dit toernooi..

In het najaar van  2008 werd een jongens en 
meiden team van de ST. Jozefschool afge-
vaardigd naar de sporthal in Lichtenvoorde 
om dit toernooi mee te maken.
De sporthal was afgeladen vol met veel sup-
porters en aanhangers van de diverse teams, 
de supportersclub van de ST. Jozefschool was 
ook goed vertegenwoordigd.
Helaas hadden de jongens moeite met hun 
tegenstanders maar speelden ze wel een leuk 
toernooi. De meiden daarentegen waren goed 
op dreef, ze kwamen in de kwartfinales en 
bereikten zelfs de finale. In de finale kwamen 
ze Lievelde tegen, altijd lastig, dit bleek ook 
al in poule wedstrijd. Maar de dames hebben 
zich goed geweerd en wonnen de finale, ze 
mochten zelfs de wisselbeker meenemen en 
behouden.
Deze overwinning gaf het recht op deelname 
aan het Gelderskampioenschap in Arnhem dat 
plaats zou vinden in mei 2009. 
De voorbereidingen voor de wedstrijden 

bestonden nu niet alleen uit oefenen tijdens 
de gym maar ook de deelnemerslijst werd al 
bekeken;  “misschien zitten er wel deelnemers 
bij met eveneens een fanatieke handbalvereni-
ging in het dorp”, net zoals in Zieuwent waar 
gebruik wordt gemaakt van de handbaljeugd 
in de klas. 
Daarnaast was de supportersclub van groep 
8 druk met het maken van spandoeken, la-
waaiapparaten en noem maar op. Dit alles 
gebeurde onder de bezielende leiding van 
meester Herman, juffrouw Angela en juffrouw 
Judith.
27 mei was het zover, de speelsters op tijd op 
pad, de supporters en ouders erachteraan op 
naar Arnhem.
Het deelnemersveld was nu iets lastiger, alle 
teams hadden namelijk al een voorronde 
doorlopen en ja hoor er zaten teams tussen 
met meiden die ze in de gewone handbalcom-
petitie ook al waren tegen gekomen. Maar niet 
getreurd er werd geknokt, een achterstand 
van 2-0 werd zelfs omgetoverd naar een 
voorsprong en alle (!) wedstrijden werden 
gewonnen, ook de halve en kwartfinale. De 
meiden kwamen als winnaars uit de bus en 
kregen toegang tot het landelijke schoolkam-
pioenschap. Direct rees de vraag wanneer 
gaat dit plaatsvinden, 3 jaar geleden was dit 
op kermiszaterdag, dat zal toch dit jaar niet 

Schoolhandbal 2008-2009
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Schoolhandbal 2008-2009

weer het geval zijn? Gelukkig werd het een 
week later.

De voorbereidingstijd was nu iets korter, het 
oefenen voor de zeskamp was ook erg be-
langrijk en de kermis optimaal beleven stond 
natuurlijk ook hoog op het verlanglijstje van de 
meiden.  Het laatste gymuur werd nog gebruikt 
voor de tactiek en spelverdeling, natuurlijk 
weer onder  leiding van  Annet Rouwhorst. 
De deelnemerslijst word nog eens kritisch 
bekeken maar hier worden we niet veel uit 
wijs, alhoewel Deurningen ( Twente).
Op school werd er ruim tijd vrij gemaakt voor 
de supportersclub om goed beslagen ten ijs te 
komen. En reken maar dat dit gelukt is. 

Zaterdag 20 juni is het dan zover, ’s ochtends 
om 6.30 uur staat de bus van Taxi bedrijf 
Roelofsen klaar om de speelsters, de sup-
portersclub en de ouders naar Emmen te 
brengen. Enkele ouders reizen na omdat de 
bus helemaal vol is. Eenmaal op pad willen de 
ouders nog wel een oogje dicht doen maar de 
jeugd, zowel speelsters als supporters zijn erg 
druk onderweg o.a. met mobieltjes, de inhoud 
van hun tas ( zoals met alle echte schoolreisjes 
overvol met………….)etc. De saamhorigheid 
in de bus is groot, iedereen mag meedelen 
van deze inhoud, zowel ouders; speelsters 
als supportersclub. De ouders zijn het al snel 
met elkaar eens:”laat ze er met zijn allen maar 
een leuke dag van maken, veel plezier en 
leuk handballen, we zien wel wat het resultaat 
wordt”. 
De reis verloopt voorspoedig, we zitten om 
9.00 uur aan de koffie en wachten af tot 9.30 
uur de eerste wedstrijd gaat plaatsvinden. De 
supportersclub is druk met het ophangen van 
de spandoeken, het prepareren van de ge-
luidsapparatuur en het zoeken van een mooie 
plek. We zien de andere teams binnenkomen 
en denken een aantal zeer grote meiden te 
zien, achteraf valt dit mee. 

Als de wedstrijden eenmaal zijn begonnen 
blijkt dat het nivo van de deelnemende scho-
len een beetje uit elkaar ligt. Het team uit 
Deurningen is erg goed ( van verloren met 
2 - 4) zoals al voorspelt door onze coach. 
Zij zullen uiteindelijk kampioen worden van 
het hele toernooi. Het lijkt erop dat het team 
uit Groningen vergeten is om voorrondes te 
spelen, gedurende het toernooi krijgt iedereen 
een beetje medelijdend met deze meisjes. Ze 
verliezen alle wedstrijden met een hoog aantal 
tegengoals 
( van gewonnen met  12 – 0).  Helaas verliezen 
onze meiden ook  nog 2 wedstrijden, waarvan 
er een ( in onze ogen) buiten de speeltijd met 
een penalty word beslist. Maar dit alles wordt 
goed gemaakt door 2 wedstrijden waarin de 
dames gelijk spelen. Het was voor velen van 
ons maar goed dat de wedstrijden maar 12 
minuten duurden.  De spanning was te snij-
den tijdens de wedstrijden waarin de meiden 
telkens vanuit een achterstand gelijk speelden 
naar een  5 - 5  en 4 – 4 eindstand. Elke goal 
werd met een daverend applaus,veel lawaai  
en groot enthousiasme beloond. 
Na de laatste wedstrijd van onze meiden was 
het een groot feest, ze werden als winnaars 
onthaald  met groot applaus en veel lawaai, 
waarbij gezegd mag worden dat de suppor-
tersclub  ( waaronder veel klasgenoten) een 
grote steun was voor de meiden. Dit werd 
door de organisatie nog eens benadrukt met 
de supportersprijs en sportiviteitprijs.

Al met al was het resultaat een 5e plaats in de 
poule, voor de meiden een sportieve ervaring 
waar ze trots op mogen zijn.

Silvia van Hagen
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P R O F I E L S C H E T S
Koning Benno en Koningin Christa
“Sinds afgelopen kermis kent iedereen me, en wordt er vrolijk naar me gezwaaid!’’ 
Dit zijn de woorden van onze nieuwe koningin; Chista Mentink. Christa is 48 jaar 
oud, woont naast bakker Knippenborg aan de Dorpsstraat, en is de moeder van 
Mark en Lotte. Ze werkt als begeleidster dagactiviteiten bij mensen met een ver-
standelijke beperking. De kersverse koning is bij de Zieuwentse bevolking al beter 
bekend; Benno Voorhuis, ofwel “King Benno de 1e “  is 54 jaar oud, getrouwd met 
Monica en vader van Sander, Frouke en Joris. Hij is eigenaar van een drogiste-
rij waarvan me de naam even is ontschoten. Ik ontmoet het koningspaar in de 
achtertuin van Benno, waar we praten over de kermis en het koningschap. Dat 
ze genoten hebben van deze 3 dagen in juni word me al snel 
duidelijk. Ik voel me trots en vereerd de profielschets te 
mogen afnemen met de koning en de koningin van 
Zieuwent.

Meest favoriete sport:
Christa;  Tennis, ik heb een blessure dus ik ben er 

helaas niet erg actief meer mee bezig.
Benno;  Squash.

Minst favoriete sport
Christa:  Hockey.
Benno;  Schaken of dammen; “dat zegt mien niks”.

Mooiste sportherinnering
Christa;  Héél lang geleden ben ik een keer 2e ge-

worden bij de autocross.
Benno;  Toen Evert van Benthem voor de 1e keer de 

Elfstedentocht won.



11     

Favoriete sportman/vrouw
Christa;  Qua persoonlijkheid Edwin van de Sar.
Benno;  Rintje Ritsma.

Lekkerste eten
Christa;  Biefstuk, rosé gebakken met champig-

nons.
Benno:  Ik vind veel lekker.. Thaise curry, uiensoep, 

mosterdsoep, zelfgebakken pizza`s.

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis
Christa;  “Dancing with the stars”, dat vind ik zo 

verschrikkelijk.
Benno;  Al dat soort programma`s waarbij mensen 

genieten van het leed van anderen. 

Beste boek/schrijver
Christa;  “De stam van de Holenbeer”, geschreven 

door Jean M. Auel.
Benno;  Boeken van David Baldacci en Dan Brown. 

“Daar kan ik zelfs doorheen komen.”

Mooiste film
Christa;  “The Green Mile”
Benno;  “The longest day” 

Politieke kleur;
Christa;  Als koningin mag ik niet partijdig zijn.
Benno;  heden ter dage een beetje moeilijk… Half 

VVD en half D66. “De rest maakt er toch 
niks van.”

Beste Nederlandstalige lied:
Christa;  “Het Wilhelmus”
Benno;  Een mooi Nederlands lied kan ik echt niet 

bedenken. Nadat ik koning was gewor-
den kreeg ik van mijn zus een CD met 
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Surinaamse muziek; ”The King of Surinam 
Kaseko”, deze muziek straalt veel vreugde 
en gezelligheid uit.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Christa;  Ik ben met alles tevreden.
Benno;  Meestal zoeken ze wel iets uit wat in de 

smaak valt. Oh nee, ik weet nog iets; een 
gouden engeltje. “Bij Kunst en Kitsch was 
het kitsch geworden.”

Grootste miskoop:
Christa;  Een party-tent van 20 euro, die was na één 

dag al weggewaaid. 
Benno;  Niet gehad.

Omscholen tot:
Christa;  Heb ik net gedaan, tot een jaar geleden was 

ik instellingskok, nu werk ik als begeleidster 
van verstandelijk gehandicapte mensen. Ik 
vind het prima zo.

Benno;  Niet! Ik weet niet of ik het beter zou krijgen 
als ik me liet omscholen tot iets anders.

Tent opzetten in:
Christa;  Oostenrijk; dat heb ik lang niet meer gedaan, 

maar ik zou het wel graag willen.
Benno;  Niet meer.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Christa;  Ja, meerdere keren, ik zou graag een keer 

willen blazen, dat heb ik nog nooit gedaan.
Benno;  Ja, blazen midden op de dag, niks aan de 

hand.
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Hekel  aan mensen die:
Christa;  ..arrogant zijn, die denken dat ze meer zijn 

dan de ander.
Benno;  Helemaal mee eens.

Uit bed te halen voor:
Christa;  Een feestje!
Benno;  Niet gauw, maar wel voor een goede ‘single 

malt whisky’.
Waar droom je over:
Christa;  Wanneer ik op mijn zij lig droom ik niet. Als 

ik op mijn rug ga liggen heb ik alleen maar 
nachtmerries. 

Benno;  Weet ik niet; ik onthoud mijn dromen nooit.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Christa;  Met onweer.
Benno;  Ik ben eigenlijk nooit bang.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Christa;  Ik heb niet veel tijd om voor de spiegel na 

te denken; het moet altijd heel snel.
Benno;  Dat ik er met 54 nog redelijk goed uitzie.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
Christa;  “Nou ja…”
Benno;  Weet ik niet.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Christa;  George Clooney.
Benno;  Minister Genscher; hij heeft een belangrijke 

rol gespeeld bij de val van de Muur.



14     

Wat zou je geen tweede keer doen:
Christa;  Ik ben niet iemand die terugkijkt, alles 

wat ik heb gedaan heeft mij gemaakt 
tot wie ik nu ben.

Benno;  In de zomervakantie naar een hotel 
in Oostenrijk gaan met de kinderen. 
Geen sfeer in dat hotel; dat was het 
echt niet voor ons.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Christa;  Controlfreak, druk, consequent, zorg-

zaam, vrolijk.
Benno;  “Niet snel van stuk te brengen”

Het koningspaar neemt van deze gelegenheid gebruik om nog een woord 
tot U te richten.

“Wij willen onze dank uitspreken aan De schutterij, de feestcommissie, de 
Harmonie, de Horeca, buren, vrienden en de Zieuwentse bevolking voor het 
fantastische feest waar wij optimaal van hebben genoten!”      

Benno en Christa

Bedankt voor het gezellige gesprek en heel veel plezier het komende jaar!
Wendy
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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

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.
Ma. 3-aug 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).
Vr. 7-aug 20.00 uur “Vrouwencafé” (Het Witte Paard).
Wo. 19-aug 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.
Za. 22-aug Fratsen : Openlucht Bioscoop.
Wo. 26-aug 20.00 uur TOHP : Algemene jaarlijkse ledenvergadering
Ma. 7-sep 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).
Vr. 2-okt 20.00 uur “Vrouwencafé” (Het Witte Paard).
Vr. 5-okt 20.00 uur “Vrouwencafé” (Het Witte Paard).
Vr. 23-okt Fratsen : Houtdorp.
Za. 24-okt Fratsen : Houtdorp.
Za. 7-nov 20.00 uur Harmonie : “Another Night of Söwent”.
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Als je gestemd hebt en zeker in tijden 
van crisis heb je het recht om te klagen. 
Dat doen wij dan ook graag……
Wie zijn dat nou eigenlijk; de burgers 

Afdekkelen

M
ar

io
_ 

P
ie

te
r

oorloven vanuit een welvarende positie. 
Biologisch voedsel? Prima, leuk, als je 
het kan veroorloven om die extra 2 euro 
neer te leggen voor een krop sla. Ge-

die hun stemrecht te gelde maken door 
op de Partij Voor de Dieren te stemmen, 
de dertienduizend mensen die lid zijn 
van Varkens In Nood, leden van Wak-
ker Dier en actieve demonstranten van 
de rechts-extremistische variant van De 
Dutch Puppy Foundation? Het blijven 
boeiende vraagstukken die een eeuwige 
tendens leken te vertegenvoordigen. Het 
gedram van plattelandslui over “de hoge 
heeren in Den Haag” komt waarschijnlijk 
nog meer voor dan de bemoeienis naar 
het platteland toe. En toch merken we, 
voornamelijk in de Randstad, dat er 
een vergrote belangstelling is voor het 
reilen en zeilen van het boerenleven. 
Onmundig vaak beperkt dit zich echter 
tot de omgang met dieren, en dan met 
name hoe deze randstedelingen met hun 
schone handen het willen zien. Een wel-
varend land als Nederland heeft het goed 
voor elkaar. Dierenwelzijn staat hoog in 
het vaandel en dit wordt ondersteund 
met een fatsoenlijk scala aan regels 
en wetten. Echter, fouten en verkeerde 
zaken op dit gebied worden zodanig van 
mug tot olifant gemaakt dat het overkomt 
alsof het schering en inslag is. Stennis 
schoppen, onzinnig drammen over een 
incident en doormekkeren over idealen 
die mensen zich alleen maar kunnen ver-

weldig zijn ook de meeste initiatieven 
om duurzaam om te gaan met moeder 
aarde, maar de meesten schatten dit 
ietwat krom en zelfzuchtig in. Kom bij 
ons niet aanzetten met een folder van 
een energiemaatschappij die zichzelf 
CO2 neutraal verklaart door kleine 
keuterboertjes van het platteland in 
Afrika te schoppen en daar bomen te 
gaan planten. En Nederland kan het zó 
verrekt goed, overal mee voorop lopen 
in de veronderstelling dat ze hiermee 
innovatief en competitief bezig zijn. 
Neem nou de nieuwe plannen in Ne-
derland om de uitstoot van vliegtuigen 
te taxeren. Hup, vliegtax erop en met 
een verbaasd gezicht neerkijkend op 
de buurlanden die ons 
vierkant uitlachen en wel wachten tot 
er van hogerhand overeenstemming is 
om gezamenlijk hier mee te beginnen. 
Kostte behoorlijk wat knaken. Maar 
gelukkig wist Wouter Bosviool het weer 
zo te draaien dat we het niet konden 
voorzien. Heerlijk dat klagen. En met 
een pot bier gaan we rustig verder over 
de eikenprocessierups, de Noord-Zuid-
lijn, Geert Wilders, declaraties en het 
openbaar vervoer. Wat willen ze daar 
nou nog van maken?


