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Vingergymnastiek
Bij het uitkomen van deze piot is het optreden van “Anothernightofsowent” alweer 
geweest. Artiesten in en rondom Zieuwent zetten dan hun beste beentje voor om 
een scala aan muziek ten gehore te brengen. Zelf zal ik ook van de partij zijn om in 
de zaal te kunnen genieten.
Muziek maken is aan mij niet besteed. Ik mag niet klagen over maatgevoel                    
en zingen gaat ook niet onaardig.  Mits de tonen niet te hoog worden, want dan 
steekt mijn neus ook 3 centimeter hoger de lucht in, om toch maar uit alle macht te 
proberen de toon te halen.
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De haat/liefde verhouding met muziek 
is begonnen op de Pabo. Daar moest 
je leren blokfluit spelen. Begon ik nog 
enthousiast mooie tonen te blazen, al 
gauw werden de liedjes steeds moeilij-
ker. En waar anderen allang niet meer 
met potlood de noten erboven schreven, 
kon ik nog steeds niet zonder. Ik las ook 
geen noten, ik las de potloodkrabbels. 
Het klonk immers hetzelfde.
Totdat de toets van muziek naderbij 
kwam en je enkele liedjes moest fluiten 
voor onze befaamde lerares. Ik wist bijna 
alles uit mijn hoofd. De potloodkrabbels 
waren zoveel mogelijk uitgegumd, alleen 
de hele moeilijke overgangen waren 
bewust overgeslagen. Het probleem 
zat hem echter meer in het feit dat we 
ter plekke ook een muziekstuk voorge-
schoteld zouden krijgen. En die moest 
meteen gespeeld kunnen worden. Ik heb 
peentjes gezweet en dat lied ging ook 

helemaal mis. Gelukkig waren de rest 
van de liedjes een ruim voldoende en 
kon ik de toets als gehaald bijschrijven.
Respect dus voor al die muzikanten jong 
en oud die zingen of muziek maken. 
Blazen of drummen of tokkelen op een 
gitaar. Van dichtbij zie ik thuis hoe een 
beginnende gitaarles eruit ziet. En even 
dacht ik weer, nu meteen mee gaan doen 
en bijhouden, misschien kom je dan van 
de potloodkrabbels af. Maar opnieuw 
schoot ik tekort op discipline. Het opzet-
ten van de akkoorden is een soort van 
acrobatiek voor je vingers en dan ook 
nog met je andere hand de juiste snaren 
“aaien” en je ogen op de noten. Ik vind 
het knap, maar doe niet mee.
Maar goed ook dat niet iedereen die 
passie heeft, anders hebben onze 
muzikanten niet genoeg publiek. Want 
daar haken we met ons allen nog lang 
niet op af!            

Tanja Huinink.           

Een nacht in Zieuwent

Ben jij een muziek liefhebber?  Lees dan even verder.....
 
Je hebt er vast wel eens van gehoord of je bent geweest op een van de avonden van 
Zieuwent Live!  Je kwam om te kijken en luisteren naar de muzikale prestaties van je 
buurman of vriendin of je had gewoon zin in een spetterend feest. Gelukkig is er ook 
komend jaar weer Zieuwent Live! op de vrijdagavond voorafgaand aan de kermis.
We willen graag weer een goede show neerzetten met muzieknummers die het 
publiek aanspreken. Daarom vragen wij om jullie medewerking. Ga naar de site 
www.zieuwentlive.nl en geeft je favoriete nummer door.
Mailen mag ook naar fetso@planet.nl. Natuurlijk kunnen we ook nog steeds nieuw 
talent gebruiken. Dus bespeel je een instrument of kun je goed zingen, meld je dan 
aan! Samen maken we van Zieuwent Live! 2010 ook weer een groot succes. Je 
bent van harte welkom.      Stichting Zieuwent Live! 



3     

Samen met Annemarie loop ik naar het 
Sourcy Center voor ‘another night of 
Söwent’ . We hangen onze jassen op, 
halen munten en betreden gauw de zaal. 
Het programma is al een kwartier gele-
den begonnen. De zaal is helemaal vol. 
Alle stoelen zijn bezet. Ook de verhoging 
achterin is helemaal gevuld. We zoeken 
een plekje waar we nog iets kunnen zien. 
Ik ben wat langer, lijk het wat makkelij-
ker te hebben. Maar Annemarie vind de 
enige vrije stoel. 
We zijn binnen gekomen als Bell Pepper 
het nummer van U2 ten gehore brengen. 
Dat is nog eens met de neus in de boter 
vallen.
Als ik de zaal rond kijk valt me op hoe 
mooi deze is ingericht. De koud aan-
doende zaal is door de vrijwilligers van 

de harmonie omgeturnd naar een warme 
gezellige ruimte. Het plafond hangt vol 
met (weet ik van Jacco) Rigging. De 
stangen waar alle lampen en andere 
technische instrumenten aan hangen. 
Stoelen, bekleding, podium, lampen, 
wanden, alles is onder handen geweest 
en ademt een prettige sfeer uit.
Twee plekken waar drank gehaald kan 
worden. Achterin de zaal een verhoging 
voor de ‘sta’-plekken. Ik bevind me 
enigszins aan de zijkant van dit podium, 
omdat het al behoorlijk gezellig is. Iets 
waar de luisterende gast toch wat last 
van kan gaan krijgen. Ik ben er voor de 
piot, dus wil niets missen. Nou ja, van 
datgene dat ik nog kan horen en zien, 
want ik was natuurlijk al iets te laat.
De harmonie is als altijd geweldig. Het 

Een nacht in Zieuwent
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lijkt allemaal zo vanzelfsprekend wat ze 
doen, maar ik weet dat ze er ongelofelijk 
voor hebben geoefend. Ook samen met 
de zangers en zangeressen is meerdere 
keren geoefend. Een behoorlijke inzet 
is van de mensen gevraagd en dit heb-
ben ze er klaarblijkelijk graag voor over 
gehad. Met veel overgave worden de 
nummers de ruimte in geslingerd. Vooral 
die nummers die door de harmonie met 
een bombastisch einde aflopen komen 
bij me binnen. Ik merk om me heen dat 
iedereen er van onder de indruk is. 
Alle zangers en zangeressen hebben 
een verleden met de harmonie. Jolanda, 
Richard, Marjo, Ceciel, Erna, Bell Pep-
per, Kiek now us. Ik heb ze in de twee 
pastorietuinen al zien optreden tijdens 
de verschillende tuinconcerten.
Na de eerste pauze begin ik wat meer 
zin te krijgen in wat sneller werk. Ik 
vergelijk de avond met de Night of the 
proms, maar dit is onterecht. De night 
of the proms is vooral een avond van 
meezingers en –deiners, maar hier is 
het vooral gericht op luisteren. Nou ja, 
het Nederlandstalige blokje doet het 
natuurlijk weer goed. Zeker als door 
ziekte het publiek moet invallen, zingt 
de hele zaal samen ‘zo verdomd al-
leen’, leuk contrast. Het bandje van Jos 
Pijnappel, de zeer muzikale dirigent en 
alleskunner van de harmonie is ook erg 
vermakelijk. Al voel ik na 2 nummers ook 
dat het succes van de hele avond ook 
gebakken zit in het herkenbare van de 

artiesten. De laatste drie nummers van 
deze voor mij leuke, maar onbekende 
performers ruilde ik liever in voor nog een 
nummer van Mark Hoenderboom. Ben 
wel benieuwd naar meer werk van hem.
De tweede pauze zoek ik wat meer be-
kenden op en wat ik vreesde gebeurd 
ook. Ik blijf hangen achter op de ver-
hoging onder de parasols en probeer 
het derde gedeelte te volgen tussen de 
gezelligheid die er heerst. Dit valt niet 
mee en nu ik dit schrijf valt me op dat ik 
van Kiek now us niet veel heb gezien en 
gehoord, terwijl juist zij de wat snellere 
en tot meezingen uitnodigende muziek 
brengen. 
Een belangrijk, nog niet genoemd 
onderdeel van de avond, is de geluids-
techniek. Op het podim zie ik hoeveel er 
is uitversterkt. De harmonie heeft veel 
microfoons voor de verschillende partijen 
en de, altijd geweldig zingende dames 
van Noir, hebben allemaal een headsetje 
op hun hoofd. Lijkt me geen gemakkelijk 
werk om dit allemaal met elkaar tot een 
goede mix te krijgen. Ik heb geen idee 
wie daarvoor verantwoordelijk is, maar 
ik wil vanaf deze plek een compliment 
maken voor hen die dit de hele avond 
tot een succes maakten. 
Na een prachtige avond vol Zieuwent-
Mariënveldse trots, is het de beurt aan de 
doedelzakspelers van de Highlandband 
uit Borculo. Het samenspel, de opbouw 
van de muziek, de bijna aanwezige com-
petitie tussen de zogenaamde schotten 
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en harmonie is een prachtige apotheose 
van de avond. Nog lang na de muziek zit 
het in mijn hoofd. 
Het blijft gezellig in de sporthal tot in 
de late uren. De vele muzikanten laten 
zich complimenteren en feliciteren met 
hun geslaagde optreden. Iedereen voelt 
zich goed en trots over dit resultaat. Het 
gevoel dat zoiets alleen in Zieuwent kan 

plaatsvinden speelt op. Ik weet niet of dit 
zo is, maar als ik in andere dorpen koren, 
harmonies of muzikanten hoor, merk 
ik wel dat ons dappere dorp een hoog 
niveau haalt. Ik denk dat dit komt omdat 
we elkaar wat durven zeggen en daarom 
samen kwaliteit bereiken en van elkaar 
kunnen eisen. Met de wil om elkaar een 
spiegel voor te houden, stuwt de harmo-
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nie, samen met de andere muzikanten, 
zichzelf op tot een hoog niveau. Iets waar 
ik trots op ben.
Ik hoorde later dat er een bus stond voor 
de vrije gift. Ik liep er langs zonder het te 
hebben gezien. Ik maak het de volgende 
keer goed.
Wat ik nog niet heb genoemd is de pre-
sentatie die in handen was van Jette en 
Marijke. Ze deden dat net zo leuk als altijd 
bij de playbackshow van het Gilde. Het 
volgende evenement, waar veel van het 
publiek van vanavond weer van de partij 
is. Want zo doen we dat in Zieuwent, ik 
hoop dat dit altijd blijft.
Harmonie en allen betrokken op welke 
manier dan ook, bedankt voor de gewel-
dige avond en graag gauw weer.
 
Mark Lankveld
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PRATEN MET DE PERS
Inleiding: Op 19 en 20 oktober vond op het sportcomplex 
van RKZVC een 2-daagse voetbalschool plaats met als 
motto “Leven als een Profvoetballer”. Een onderdeel van 
dit gebeuren was “praten met de pers”. Het resultaat is de 
geschreven bijdrage van Tubantia-verslaggever Wilfred 
Robaard, die u hieronder kunt lezen. (De redactie.)

De cirkel op sportpark De Greune Weide bij RKZVC in Zieuwent is voor de 
klok van tienen al rond

Het is dinsdagochtend 20 oktober 2009 even voor tienen. Een blik uit het raam 
vanuit de bestuurskamer van RKZVC in Zieuwent leert dat ook de jeugdige 
voetballers uit Oost Gelderland samen sterk zijn. Zij vormen samen op één 
van de velden op sportpark De Greune Weide in Zieuwent één grote cirkel. In 
het midden stond een voetballiefhebber die een oefening presenteerde, die 
de groep vervolgens nadeed. Die sportliefhebbers deden allen mee aan de 
tweedaagse van de voetbalschool Oost Nederland van Frank Eulderink en 
hadden het zonder uitzondering enorm naar hun zin. Oefeningen, Champions 
League wedstrijden, 4 tegen 4, een heus toernooi met acht ploegen die alle 
de klinkende naam hebben van een Europese topclub vormden het recept 
van een smakelijke voetbalmaaltijd. Prachtige namen daar op sportpark De 
Greune Weide in Zieuwent: Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United, 
AC Milaan, Inter Milaan, Barcelona en Real Madrid. En dat met lekkere jonge 
ploegen met spelers tussen 6 en 13 jaar. De jongste luistert naar de naam 
Tristan Krabbenborg en is zes lentes jong. Een van de onderdelen tijdens deze 
tweedaagse is het praten met de pers. Pas dan wordt echt duidelijk welke 
kanjers er vandaag allemaal rondlopen want elk team heeft een bekende 
naam van een voetballer op de rug. Zo zie je bijvoorbeeld Huntelaar, Messi, 
Rooney en Sneijder allemaal op aanvaardbare afstand rondlopen. De kleinste 
deelnemer van de 68 voetballers droeg de naam van Huntelaar. En eigenlijk 
is dat logisch want Klaas Jan Huntelaar komt uit Oost Gelderland.
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Voordat de reacties van de spelers de revue passeren eerst alle namen van 
de clubs die meededen aan deze tweedaagse: AZSV, Erix, Grol, Grolse Boys, 
KSV, Longa ‘30, RKZVC, Silvolde en Varsseveld. Leuk omdat er ook kleinere 
clubs aan meedoen.

De reacties van de verschillende clubs:

Arsenal: “Als we achterstaan geven we niet op”. De ploeg verloor drie wed-
strijden maar knokte zich in één van die wedstrijden terug van 5-1 tot 5-3. Erg 
leuk in deze groep met deelnemers van KSV,  Grol, AZSV en RKZVC is dat 
een aantal spelers het makkelijk vindt om te scoren uit een strafschop.  Het 
leuke nieuws komt uit Groenlo en Zieuwent waar respectievelijk de F4 en F1 
alles hebben gewonnen. Verder is het F1 elftal van Grol als eens als gast bij 
de Graafschap geweest of gaat het er binnenkort naar toe.

Liverpool: Deze groep won alle wedstrijden al was het tegen Inter Milaan wel 
spannend omdat de winnende treffer pas vlak voor tijd werd gescoord. De 
winnende treffer kwam op naam van Robbin ten Have. De spelers van Liver-
pool ervaren de tweedaagse als heel leuk en één van hen vindt het jammer 
dat het na vandaag alweer is afgelopen. Deze groep, met deelnemers van 
Longa ‘30 en Grol,  vertelt ondermeer over een spannende wedstrijd tussen 
Grol en Longa ‘30 die na 0-2 in 3-2 eindigde.  De ploeg speelt graag over 
de flanken, omdat het volgens één van de spelers in het midden erg druk is.

Real Madrid: Met Grol speler Daan Doornink heeft Real Madrid een veel 
scorende speler in de groep. Daan scoorde in het toernooi in één wedstrijd, 
die tegen Arsenal, vier keer. Hun motto op dit toernooi: “We willen een beetje 
tegenstand”.  Scoren doet de groep op verschillende manieren:  met behulp 
van veel passes, vanuit de hoeken en van veraf. Een mooi gemêleerd gezel-
schap. Real Madrid speelde volgens de trainer goede wedstrijden.

Inter Milaan: Natuurlijk de club van Wesley Sneijder. En met een deelnemer 
van Silvolde D1.  Inter Milaan won met 4-1 van Arsenal en met 5-1 van Real 
Madrid. “We hebben goed gepassed en goed gekeken waar de ruimte is. Ook 
hebben we hard geschoten”, zo vertelt een speler van Inter Milaan. Ook komt 
het eerste elftal van RKZVC ter sprake. Een elftal met een hoog Krabbenborg 
gehalte: de broers Michiel en Mark en Lars en Dennis.
Barcelona: Een leuke mix van verenigingen: Grolse Boys, Erix, Varsseveld 

PRATEN MET DE PERS
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en Longa ‘30. De ploeg verloor alle wedstrijden. Toch kent de groep in Jelmer 
Stevens van KSV een speler die goed met het hoofd kan scoren nadat zijn 
clubgenoot Kevin ter Bogt de ballen goed voorzet. De spelers zijn trots dat 
zij in het mooie shirt van Barcelona mogen spelen.

Manchester United: De ploeg van Sir Appie Kroeze (trainer van Enschedese 
Boys A1). De ploeg won met liefst 6-0 van Barcelona doordat Jorin Groot 
Zevert van RKZVC en Mick Wissink van Grol beiden twee keer scoorden. 
De ploeg keek bij binnenkomst in de bestuurskamer met veel bewondering 
naar de mooie bekers die later op de dag werden verdeeld. De waarschijnlijk 
mooiste treffer van het toernooi komt op naam van Remco Nijenhuis van 
RKZVC die (denk eens terug aan het WK van 1966 in Engeland) via de on-
derkant van de lat wel scoorde. “Mijn ouders hebben de treffer zelf gezien”, 
aldus Remco Nijenhuis. 

AC Milaan: Hoewel het nog maar dinsdag is maakte Ac Milaan met 14-2 
gehakt van Barcelona.  Het was echt de wedstrijd van Jacco Klein Goldewijk 
van Longa ‘30 die aan de lopende band scoorde. Jacco raakte zelf de tel 
kwijt. Hij scoorde in ieder geval acht doelpunten, misschien wel negen. De 
reden dat er door AC Milaan zo ruim werd gewonnen had volgens één van 
de Milanezen te maken het feit dat Barcelona alleen maar voorin voetbalde. 
AC Milaan kan ook beschikken over een speler van Silvolde.

Chelsea: De ploeg uit Londen won op heel fraaie wijze met 4-1 van AC Milaan. 
Een succes dat tot stand kwam met veel en goed samenspel. Er werd twee 
keer met het hoofd gescoord. Een andere treffer kwam tot stand omdat een 
aanvaller van Chelsea verschillende verdedigers van Milaan te slim afwas. Een 
speler van KSV vertelde vervolgens in geuren en kleuren dat de thuiswedstrijd 
tegen Vios Beltrum  nogal mistig verliep, omdat Vios Beltrum naast de ge-
bruikelijke rollen papier ook een geweldige rookbom had meegenomen. Toen 
die zijn werk deed was het enige tijd “mistig” in Vragender. En als afsluitende 
vraag: welke speler uit de eredivisie kennen jullie was het antwoord Honda. 
Wie anders om met een slogan van een andere autofabrikant af te sluiten. 

Wilfred Robaard
(Tubantia - verslaggever)
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Meest favoriete sport:  Ik denk dat het zwemmen is. Ik ben eigenlijk een hele 
ongemotiveerde sporter. Ik  heb niks met sporten. 
Wandelen vind ik hier wel een genot dus dat doe ik 
met regelmaat, heerlijk!

Minst favoriete sport:  Ik heb zo weinig met sport, dat ik me niet eens verdiep 
in de minst favoriete sport. 

Mooiste sportherinnering:  Dat was toen Rijk (onze middelste zoon) topscoorder 
was van het jaar in de F5.

Favoriete sportman/vrouw:  Dennis van der Geest, maar dat is meer omdat hij uit 
Hillegom komt. Daar ben ik ook geboren. 

Lekkerste eten:  Op de eerste plaats: kaasfondue gevolgd door alles 
wat Italiaans is en dat alles afsluiten met toetjes. Ik 
heb echt een zwak voor toetjes. 

Welk tv programma moet onmiddellijk van de buis: 
 Van mij hoeft niets van de buis. Ik bepaal zelf wat ik 

P R O F I E L S C H E T S
Voor dit nummer hebben we een profielschets met Marja Voogel. Zij is 40 jaar en 

getrouwd met Maarten. Ze hebben drie zonen Freek, Rijk en Sil. Ze hebben in 

Haarlem gewoond, maar sinds juni 2008 wonen ze in Zieuwent. Zij is staffunctio-

naris oncologie in het Deventer Ziekenhuis. Hiervoor heeft ze gewerkt als nurse 

practitioner bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. In Zieuwent is ze actief 

in de werkgroep Eerste Communie, de oudercommissie op school en sinds kort 

is ze lid van de toneelvereniging Semper Avanti.
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wel of niet wil zien. Wel heb ik een bloedhekel aan al 
die talentenshows, vooral nu ik ze met de kinderen 
moet kijken.

Beste boek/schrijver:  Zout op mijn huid geschreven door Benoîte Groult.

Mooiste film:  “ De tweeling” het bewijst in mijn ogen de invloed van 
familie en omgeving op de keuzes die je maakt in je 
leven, en niet zozeer je genetische plaatje.

Politieke kleur :  “ rood” ....links dus

Beste Nederlandstalig lied:  “Volkomen k......” van Veldhuis & Kemper. 
 Het leuke is dat ze de tekst aanpassen aan het 

nieuws van die week. Dit doen ze voor het ochtend-
programma Giel op 3FM.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: 
 Parfum van Gloria Vanderbilt. Dit heb ik al wel 3 keer 

gekregen (niet van mijn man), maar ik vind ze niet 
eens geschikt voor de WC.

Grootste miskoop:  Niet echt iets, hooguit een paar goedkopere zwarte 
laarzen, maar dat was toch niets, dus toch ook maar 
de duurdere gekocht. 

Omscholen tot:  Ik zou wel antiek restauratie willen doen. Maar tijd...
die heb ik nu even niet..

Tent opzetten in:  Maakt niet uit waar. Ik kan overal kamperen, ben echt 
gek op tenten. Afgelopen jaar in Italië, maar kan ook 
zo met de kinderen op een camping in Hummelo gaan 
staan.

Ben je wel eens aangehouden door de politie: 
 Ja, 3 keer in de acht jaar dat ik mijn rijbewijs heb. 1 

keer heb ik moeten blazen en een kwartier later kwam 
ik weer terug over dezelfde weg en moest ik nog een 
keer blazen. Heb ik die man gevraagd of hij nou dacht 
dat ik in dat kwartiertje heel wat alcohol had genuttigd, 
maar ik moest gewoon blazen. 1 keer voor te snel 
rijden en een keer ben ik achtervolgd omdat ik geen 
lichten aan had van de auto. Dit is trouwens wel alle-
maal in het “ westen”  gebeurd. 
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Hekel aan mensen die:  Discrimineren. Mensen uitsluiten op basis van kleur, 
geloof, ras, sekse, etc. vind ik ontoelaatbaar. Voor mij 
telt de mens.

Uit bed te halen voor:  Een bezoek aan de Ikea, Intratuin of een antiekmarkt 
en dan natuurlijk veel dingen shoppen. 

Waar droom je over:  Een Bed & Breakfast in Frankrijk. Dat lijkt me nog 
steeds hard werken maar ook heel leuk.

Wanneer was je voor het laatst bang: 
 Ik ben bang in het donker en voor honden op erven. 

Dus dat kan niet lang geleden zijn.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: 
 Tja, nou dat wisselt sterk. De ene keer denk ik doorlo-

pen en de andere keer ziet het er wel leuk uit. Ik denk 
zoals andere vrouwen van mijn leeftijd denk ik...

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: 
 “Impliceren”  (volgens mijn man), vreselijk woord, ik 

probeer te stoppen.

Wie zou je nog willen ontmoeten: 
 Barack Obama en Sean Connery. Beide om heel ver-

schillende redenen. Van Obama heb ik hoge verwach-
tingen. Ik zou met hem graag spreken over hoe hij de 
wereld aan het einde van zijn ambtstermijn ziet. En 
Connery vindt ik een hele aantrekkelijk kerel ongeacht 
zijn leeftijd.

Wat zou je geen 2e keer doen:  Met een vriendin langs de Duitse autoweg gaan sla-
pen. Ik was toen 22 jaar en het ging allemaal ook 
goed. Maar toen we later hoorden wat er allemaal had 
kunnen gebeuren was het niet meer zo’n prettige ge-
dachte.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  Spontaan, eigenwijs, creatief, doorzetter en een geluk-
kig mens. 

                        Marja, bedankt voor dit interview      Nienke Krabbenborg
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Ingezonden brief n.a.v. vorige PIOT pagina 5

Het onderschrift bij de hier geplaatste foto behoeft correctie en een aanvulling. De 
7e persoon van links (achterste rij spelers) is niet Theo Wopereis (Vossnieder), maar 
een Harrevelder - die bij ZVC voetbalde-  en wel Jan Elschot (Papenborg), destijds 
nog wonend in zijn ouderlijk huis aan de Stroetweg in Harreveld (tegenover Bertus 
Jansen – Heideweer – 2e pers. links op de foto)

Bertus Jansen had de bijnaam “Maoneschien’ omdat hij als pleegkind bij de fam. Te 
Molder (Maoneschien) aan de Harreveldseweg werk grootgebracht en na zijn huwelijk 
met de weduwe Wolters (Heideweer) op de boerderij van Heideweer kwam te wonen.
Ik heb Theo Wopereis heel goed gekend, evenals genoemde Jan Elschot. Theo 
had een heel mager, spits gezicht, in tegenstelling tot Jan Elschot die een wat bol-
ler gezicht had. Jan Elschot is de vader van Bennie Elschot die jaren geleden (70er 
jaren?) voetbalde (in de voorhoede) van RKZVC 1. De onbekende leider geheel 
rechts is mij wel bekend, hij is Bernard Holkenborg (Schimmels Bernard) van de 
Schoppenweg bij Breursken.

Ten tijde dat deze foto werd gemaakt (juist voor het uitbreken van de 2e Wereld-
oorlog, eind jaren `30), was Theo Wopereis dienstmilitair en gelegerd in Nijmegen 
(Snijders- of Kraayenhofkazerne). Wegens de gespannen toestand in Europa is het 
zeer de vraag of hij in de weekends naar huis kon voor een voetbalwedstrijd; het 
was nl. de tijd van de vóór-moilisatie van het Nederlandse leger. Bovendien; Theo 
had geen vaste basisplaats in het eerste elftal van RKZVC.

Gewoonlijke opstelling ZVC:
(zie pagina 3 vorige PIOT)
Doel: H. Hoenderboom
Achterhoede: A. Kolkman (Gr. Hoenderboom), H. Krabbenborg(Boekeldersn)
Middenlinie: l en r half: Gebr. Hummelink (Winterink)
Spil: Fr. Krabbenborg (Boekeldersn)
De overige spelers vormden de voorhoede, behoudens B. Jansen (Moanschien); 
hij stond gewoonlijk reserve (was niet zo`n uitblinker) Midvoor was B. Lunter, een 
beweeglijke spits, een rasechte “pingelaar” 
Gehurkt 2e van links is: Wim Krabben (Tepper), niet Wim Krabbenborg

B. Venderbosch
Dorpsstraat 28
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Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooi en Sourcy Center Sportnacht
Zaterdag 9 januari – Zondag 10 januari

De 20e Sourcy Sportnacht op 9 en 10 januari start dit jaar reeds om 10.00uur 
s’morgens met deNieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooien die toegankelijk is voor alle 
jeugd vanaf 10 jaar.
Om 10.00 uur tot c.a 18.00 uur wordt er een speedsoccervoetbaltoernooi gehou-
den voor de D en E jeugd in de Speedsoccerhal en hieraan kunnen 15 teams 
deelnemen,verdeeld over drie poules.
Om 12.00 uur start het Zaalvoetbal-Toernooi voor de B en C Junioren en hier kun-
nen  10 teams aan deelnemen.
Zoals U weet bevat het Speedsoccerveld kunstgras en daarom is dit toernooi voor 
die jeugd een leuke invulling van de winterstop.
Uitnodigingen voor deze jeugdtoernooien gaan naar alle verenigingen in de regio 
en de verwachting is dat de wens om hieraan deel te nemen weer groot zal zijn.
De organisatie voor dit jeugdvoetbal berust bij RKZVC Jeugdbestuur.
De kosten voor het zaalvoetbaltoernooi als het speedsoccertoernooi bedragen € 
25 per team.
De Sportnacht start om 18.00 uur met het Seniorenzaalvoetbal en hieraan kunnen 
net als in voorgaandejaren 15 teams aan mee doen.
Mocht hiervoor de belangstelling weer zo groot zijn als voorgaande jaren,wordt 
er overwogen dit uit te breiden met een speedsoccertoernooi,als ze daaraan mee 
willen doen.
Voor beide toernooien is dan de finale gepland om 02.30 uur.
Deelname kosten voor beide toernooien is voor de senioren € 35 per team.
Voor de organisatie van het senioren voetbal zorgt de zaalvoetbalver. ZVZ.

Om 20.00 uur starten in de Sportnacht ook de vaste onderdelen als Kruisjassen 
,Klaverjassen ,Darten  en Bowling
Omdat het aantal deelnemende teams bij het zaalvoetbal en speedsoccer be-
perkt is en om te voorkomen dat we diverse Zieuwentse teams bij hun aanmel-
ding moeten teleurstellen,zoals voorgaande jaren bij de senioren zaalvoetbal-
lers en door de te verwachte grote belangstelling voor het jeugdzaalvoetbal- en 

SOURCY SPORTNACHT
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speedsoccertoernooi,daarom nu reeds deze aankondiging in de Piot.
Verdere mededelingen over de bijzonderheden van deze sportnacht volgen 
in de volgende Piot en andere media.
Wel kan men zich vanaf nu reeds opgeven voor de diverse voetbaltoernooien 
en wel via e-mail  info@sourcycenter.nl.
Daarbij dient men dan te vermelden aan welk tornooi men wenst deel te 
nemen en in welke leeftijdscategorie bij de jeugd.
Niet mogelijk is het met een team aan zowel zaalvoetbal en speedsoccer 
mee te doen.
Voor overige informatie kunt U bellen met B.ten Bras tel 351257 of het Sourcy 
Center tel 352222.

De rayonavond van de EHBO vereningen werd dit jaar gehouden op 6 oktober 
in Aalten op de locatie Schaarsvoorde. Deze avond werd georganiseerd door 
de EHBO vereninging uit Bredevoort. Elk jaar worden er 1 of 2 rayonavonden 
gehouden die door verschillende EHBO-vereningen worden georganiseerd. 
Tijdens deze avonden worden ongevalssituaties nagebootst door LOTUS-
slachtoffers. Dit zijn mensen die zijn getraind in het naspelen van slachtoffers 
en het grimeren hiervan. In Zieuwent hebben we ook enkele LOTUSslachtof-
fers.
Omdat ik ook bij de EHBO vereninging in Zieuwent-Marienvelde zit, ben ik 
naar deze rayonavond geweest. Nadat we in groepjes zijn verdeeld, gaan 
we op weg met een kaderinstructeur (deze mensen geven EHBO lessen). 
De LOTUSslachtoffers hebben zich ingeleefd in hun rol en zijn klaar. We ko-
men aan bij het eerste ‘slachtoffer’. Dit was meteen onze Zieuwentse Lotus: 
Erica Ebbers. Zij stond in een WC hokje met allerlei schoonmaakartikelen en 
was zeer benauwd. De conclusie was gauw getrokken: (Chloor)vergiftiging. 
Ze had hiervan ook een brandwond opgelopen. Ze werd gauw uit de ruimte 
gehaald en de hand onder de kraan voor het koelen van de brandwond.  Ook 
werd er een melding gemaakt voor 112. Dit gebeurt niet werkelijk, maar aan 
de kaderinstructeur. 

Rayonavond EHBO
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Op naar het volgende ‘slachtoffer’: 
deze man was zeer onrustig en 
wilde niet naar ons luisteren. Hij was 
op zoek naar iets. Het duurde even 
voordat we er achter kwamen dat 
deze man op zoek was naar suiker. 
Hij had namelijk een suiker tekort. 
Weer een ander ‘slachtoffer’ troffen 
we hangend naar één kant aan in 
een stoel. Zijn gezicht ‘hing’ ook aan 
één kant. Deze man was getroffen 
door een beroerte. Zo snel mogelijk 

een melding voor 112 maken aan onze kaderinstructeur. Spoed is 
hierbij zeker geboden. Verder was het belangrijk om de man goed 
gerust te stellen en wachten tot de ambulance komt. 

Zo komen we allerlei ‘slacht-
offers’ tegen zoals: een 
klemletsel tussen de deur, 
iemand die daarvan was 
flauw gevallen, een man die 
een stukje van zijn vinger 
was kwijt geraakt (dit wordt 
heel mooi gegrimeerd), een 
verstuikte enkel, een val van 
de trap, een klaplong enz. 
Het zijn allemaal voorbeel-
den van de dagelijkse praktijk. Hier kunnen we als EHBO-ers 
goed oefenen wat we moeten doen. Dit is in de praktijk vaak 
toch anders dan in de theorie. We krijgen heel veel tips hoe je de 

‘slachtoffers’ het best kunt benaderen 
of aanspreken. In ons geval was een 
‘slachtoffer’ doof, maar voordat we 
hierachter kwamen waren we al een 
hele tijd verder. 
Eén soort oefening komt tijdens deze 
avonden ook altijd naar voren en dat 
is de reanimatie. Dit is heel belangrijk 
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om het te blijven herhalen en zeker nu ook met het gebruik van een AED 
apparaat. 
Ons ‘slachtoffer’ had een klap stroom gekregen van een computer en had geen 
ademhaling meer (ook dit kunnen de slachtoffer heel goed naspelen). Om 
de reanimatie te oefenen stappen we over op een speciale pop die hiervoor 
is gemaakt. Terwijl één persoon het AED-apparaat ophaalt, begint een ander 
alvast met reanimeren. Tijdens de reanimatie wordt de AED aangesloten en 
gaat het apparaat zijn werk doen. Dit wordt een aantal keer geoefend zodat 
iedereen dit gedaan heeft. 

Als alle groepjes alle ‘slachtoffers’ hebben gehad, wordt er nog even geëva-
lueerd en de LOTUSslachtoffers worden bedankt. 
Dit was weer een leerzame avond waarin allerlei voorbeelden aan bod komen 
die ons in het dagelijks leven ook kunnen overkomen. Ik ben benieuwd wat 
ze de volgende keer weer verzinnen aan ongevallen. Maar eerst weer een 
aantal lessen in Zieuwent door onze eigen vereniging. 
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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. 14-nov 20.00 uur Fratsen : Open Podium / Dienstenveiling (Parochiehuis).

Zo. 15-nov 14.00 uur RKZVC 1 - Ulftse Boys 1 (speelronde 10)

Ma. 16-nov 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).

Za. 21-nov 19.00 uur Jong Nederland : Playbackshow (Parochiehuis).

Za. 21-nov 19.30 uur Pacelli 1 - Wesepe 1 (Sourcy Center).

Zo. 22-nov 11.00 uur Sinterklaasintocht : start vanaf basisschool.

Zo. 22-nov 14.30 uur Dinxperlo 1 - RKZVC 1 (speelronde 11).

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

Wo. 25-nov 20.00 uur Tennisvereniging : Gezellige tennisavond.

Vr. 27-nov 20.00 uur Old-Zuwent-Aovend (Parochiehuis).

Za. 28-nov 20.00 uur Old-Zuwent-Aovend (Parochiehuis).

Vr. 4-dec 20.00 uur "Vrouwencafé" (Het Witte Paard).

Zo. 6-dec 14.30 uur Bon Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 12).

Ma. 7-dec 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Wo. 9-dec 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren

Zo. 13-dec 14.00 uur RKZVC 1 - Winterswijk 1 (speelronde 13)

Ma. 14-dec 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).

Za. 19-dec 19.30 uur Achterhoeks Klasse Gala (Sourcy Center).

Ma. 21-dec 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).

Ma. 28-dec 08.30 uur Norbert Kuyper Zaalvoetbal Jeugd Toernooi (Sourcy Center).

Di. 29-dec 08.30 uur Norbert Kuyper Zaalvoetbal Jeugd Toernooi (Sourcy Center).

Wo. 30-dec 08.30 uur Norbert Kuyper Zaalvoetbal Jeugd Toernooi (Sourcy Center).

Wo. 30-dec 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).

Ma. 4-jan 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Za. 9-jan 09.00 uur Sportnacht : Sourcy Center

Zo. 10-jan 00.00 uur Sportnacht : Sourcy Center



20     

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2009 : Grol E2 - RKZVC E1 : 3 - 7
DOELPUNTENMAKERS: Freek (2x), Siebe (3x), Jur (1x) en Bjorn (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Bjorn: Hoge bal over de keeper en via de paal in 

het doel.
MOOISTE MOMENT: Hele wedstrijd hebben onze jongens er hard voor 

gewerkt. Er werd ook prima samengespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lorenzo Krabbenborg: Hij had zijn tegenstander 

helemaal in bedwang. De tegenstander begon zelfs 
te huilen, omdat hij er niet langs kwam.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-10-2009 : RKZVC E1 - AZSV E3 : 7 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Freek (3x), Bjorn (2x), Jur (1x) en Siebe (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Laatste van Freek en eerste van de wedstrijd van 

Siebe.
MOOISTE MOMENT: Laatste goal van Freek. Mooi opgezette aanval en 

prima afgewerkt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Freek Voogel.

Datum : wedstrijd : uitslag 31-10-2009 : Trias E2 - RKZVC E1 : 3 - 5
DOELPUNTENMAKERS: Freek (2x), Bjorn (1x), Siebe (1x) en Jur (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Mooie uitgespeelde aanval via Matt en Siebe, die 

door Jur werd afgemaakt.
MOOISTE MOMENT: Voorzet van Bjorn, die in één keer het doel in ging.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lorenzo Krabbenborg (prima verdedigt).

Datum : wedstrijd : uitslag 12-09-2009 : RKZVC E3 - Trias E9M : 3 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Luuk Hillen (2x) en Hugo Hoenderboom (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Luuk: mooie slalom en hard ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: 30 Seconden voor einde wedstrijd toch nog gelijk-

maker gescoord.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Nico van Boekel: heel sterk gekeept.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-09-2009 : Varsseveld F2 - RKZVC F1 : 3 - 6
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen Domhof (1x), Steffen IJzereef (3x), Jord 

Krabbenborg (1x) en Sven Doppen (1x).
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MOOISTE DOELPUNT: Mooi afstandschot van Steffen.
MOOISTE MOMENT: Mooi opgezet vanuit achter op rechts doorgetikt 

naar Thijmen die net miste.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sven Doppen: gaf goede passes en behield het 

overzicht.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-09-2009 : RKZVC F1 - Bon Boys F2 : 3 -1
DOELPUNTENMAKERS: Ticho Rouwhorst (1x), Thijmen Domhof (1x) en 

Steffen IJzereef (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Een mooie bal van Gijs, die Ticho vrij in kon 

schieten.
MOOISTE MOMENT: De hele 2e helft. Geweldige inzet en er werd 

gevochten voor de bal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs Krabbenborg. Hij is razendsnel en gaf de 

bal een paar keer mooi voor.

Datum : wedstrijd : uitslag 26-09-2009 : Grol F4 - RKZVC F1 : 2 - 6
DOELPUNTENMAKERS: Twan Gebbinck (1x), Gijs Krabbenborg (1x), 

Ticho Rouwhorst (1x), Thijmen Domhof (1x) en 
Julian Winkelhorst (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Mooi bal van Gijs op Ticho, die hem mooi af-
maakt.

MOOISTE MOMENT: Dat Julian scoorde, nadat hij eindelijk weer terug 
was na een sleutelbeenbreuk.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Steffen IJzereef: verdedigend goed werk verricht 
en een aantal goede passen gegeven.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-10-2009 : RKZVC F1 - VIOS B. F1 : 1 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Twan Gebbinck (1x)
MOOISTE DOELPUNT: Twan Gebbinck
MOOISTE MOMENT: Dat Thijmen Domhof het erg belangrijk vond om 

gel in z’n haren te doen na de wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijs Jansen: een paar “super” reddingen.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2009 : Reunie F2 - RKZVC F1 : 0 - 4
DOELPUNTENMAKERS: Julian Winkelhorst (3x) en Gijs Krabbenborg 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT: Julian Winkelhorst kreeg hem heerlijk aange-
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speeld om te scoren.
MOOISTE MOMENT: Julian, die toen hij 3x gescoord had, vroeg hoe 

heet dat ook al weer 3x achter elkaar scoren?
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jord Krabbenborg: moest vandaag in de verde-

diging spelen en deed dit geweldig goed.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-10-2009 : RKZVC F1 - VIOD F1 : 3 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Steffen IJzereef (1x), Gijs Krabbenborg (1x) en 

Thijmen Domhof (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Gijs Krabbenborg: na goed samenspel mooi 

afgerond.
MOOISTE MOMENT: ----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jord Krabbenborg. Verdedigend hard gewerkt.

Datum : wedstrijd : uitslag 12-09-2009 : Witkampers F4 - RKZVC F2 : 2 - 7
DOELPUNTENMAKERS: Jelle Krabbenborg (4x), Bram Storteler (2x) en 

Jelmer Harbers (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jelle krijgt een prachtige splijtende pass van 

Jord Waalderbos van achteruit en schiet boven 
in het dak.

MOOISTE MOMENT: Thijs van Ostayen wil uit verveling door de goede 
verdediging niet meer keepen.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jelle Krabbenborg

Datum : wedstrijd : uitslag 26-09-2009 : Bon Boys F4 - RKZVC F2 : 10 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Jarno.
MOOISTE DOELPUNT: Jarno Stoverinck.
MOOISTE MOMENT: Thijs van Ostayen heeft 2 grote reddingen achter 

elkaar.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijs van Ostayen.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2009 : RKZVC F2 - Neede F2 : 6 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Jelle Krabbenborg (3x), Jarno Stoverinck (2x) 

en Jelmer Harbers (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jelmer poeiert de bal met juiste snelheid over 

de keeper.
MOOISTE MOMENT: Thijs van Ostayen vindt keepen tegen Neede 

niet leuk. “Ik heb niets te doen.”
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MAN v.d. WEDSTRIJD: Jelmer Harbers. “Zijn” publiek komt vlak na zijn 
geweldige goal.

Datum : wedstrijd : uitslag 31-10-2009 : RKZVC F2 - SC Eibergen F4 : 2 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Jelle Krabbenborg en Bram Storteler.
MOOISTE DOELPUNT: Jelle: boven in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Thijs stopt een serie van drie schoten op goal 

van één speler van Eibergen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijs van Ostayen.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-10-2009 : Grol F7 - RKZVC F3 : 3 - 6
DOELPUNTENMAKERS: Lot Domhof.
MOOISTE DOELPUNT: Lot Domhof.
MOOISTE MOMENT: Divers soloacties van Lot.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lot Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2009 : RKZVC F3 - Trias F12 : 9 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Lot Domhof (4x), Pleun Maarschalk (2x), Elise 

Stemerdink (1x) en Pim Klein Goldewijk (1x) 
MOOISTE DOELPUNT: Lot Domhof.
MOOISTE MOMENT: Teun Maatkamp.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tristan Voors.

Datum : wedstrijd : uitslag 19-09-2009 : KSV F4 - RKZVC F4 : 0 - 5
DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom (4x) en Thomas Hendriksen (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Tijn: vrije trap vanaf ca. 12 meter in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Dribbel van Thieme Terhaerdt vanaf eigen helft 

naar de goal van de tegenstander en een goede 
voorzet.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Tijn Hoenderboom.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-10-2009 : RKZVC F4 - Rekken F1 : 6 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom (5x) en Thomas Hendriksen.
MOOISTE DOELPUNT: Thomas na goede voorzet van Tijn goed gekeken 

en beheerst ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: Zie mooiste doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joël Payers.
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Vanavond wordt opnieuw het open podium georganiseerd door stichting 
Fratsen. Naast optredens door plaatselijke creatievellingen, zal er dit jaar ook 
een dienstenveiling worden gehouden in het parochiehuis. Dus niet alleen 
genieten van allerlei optredens in diverse genres, maar je kunt ook bieden 
op diverse diensten die worden aangeboden door allerlei Zieuwentenaren. 
Reden voor Piot om verhaal te gaan halen bij Jos Kolkman, voorzitter van de 
stichting, en hem eens naar het hoe en waarom te vragen.

Hoe gaat het met stichting Fratsen?

Goed. We zijn nu 7 jaar aan de gang en zijn allemaal, zowel bestuur als 
commissieleden nog  even veel gemotiveerd als in de begintijd. We merken 
dat de activiteiten van de stichting breed door Zieuwent gedragen worden. 
Of het nu gaat om het ter beschikking stellen van plekken voor het vertelfes-
tival, of het regelen van spijkers voor het timmerdorp, iedereen werkt, veelal 
belangeloos, mee.

Wat organiseren jullie allemaal?

Het nieuwjaarsgala, het timmerdorp, het vertelfestival, de open lucht bioscoop, 
de mobiele halfpipe en het open podium. Hierbij was het nieuwjaarsgala vooral 
bedoeld om wat financiële middelen te genereren voor de overige activiteiten. 
Samen met de subsidie welke wij van de gemeente krijgen en geld van de 
sponsorbundeling konden we alle activiteiten bekostigen. Helaas droogt de 
subsidie wat op, en worden de activiteiten steeds duurder. Daarom hebben 
we besloten om tijdens het open podium een dienstenveiling te organiseren, 
zodat we hopelijk wat extra geld voor de komende jaren krijgen.

Is er voldoende belangstelling voor het open podium, of loopt het terug?

We hebben dit jaar bewust niet al te veel reclame gemaakt voor het open po-
dium, zodat we plek zouden krijgen voor de dienstenveiling. Maar inderdaad, 

Open podium nieuwe stijl
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de laatste jaren liep het qua opgave en belangstelling wat terug. We denken 
dat we met onze ludieke opzet van de veiling, tezamen met de grote variatie 
aan diensten, een leuk item voor de avond hebben.

Hoe zijn jullie aan de te veilen diensten gekomen?

Elk commissielid was verplicht om een vijftal items te scoren, en dat lukte 
wonderwel. Bijna iedereen doet spontaan een duit in het zakje. Dat zie je ook 
wel aan de lange lijst met dik 40 diensten die geveild zullen gaan worden. De 
veilingmeesters, Dion Hummelink, Koen Waalderbos, Toon Molleman en Mario 
Wopereis, hebben als opdracht de veiling professioneel te laten verlopen. 
Daarnaast zijn er talloze ludieke ‘Fratsen’ acties te verwachten. 

Tipje van de sluier? Wie of wat treden er op?

Nico Domhof heeft aangegeven wel iets te kunnen met deze nieuwe opzet, 
en daarnaast zijn er nog 3 muzikale acts. Deze zullen de dienstenveiling, die 
dus ook in 4 delen is geknipt, onderbreken. Wij denken hiermee een grandioze 
avond te krijgen, en hopen dan ook op veel publiek. Aan de diensten zal het 
niet liggen, er is voor elk wat wils. 

En wat hebben jullie vanavond zoal in de aanbieding?

• Een hele lijst:
• Fietsclinic van Paul Knippenborg
• Kinderfeestje, georganiseerd door het Sourcy Center
• Serenade van de harmonie
• Make-over door Arno, gebracht en gehaald door limo van Zitax, en een 

fotoshoot van Ineke
• Een dagje met de Wopa mee op de hakselaar
• Privé rondvaart door de Amsterdamse grachten
• Vervoer tijdens een avond uit
• Flinke stapel timmerhout van Wopereis bouw
• Een middag een springkussen in je tuin van de spar
• Een foto shoot van Alex
• Een vrachtwagen van Beerten te gebruiken voor een verhuizing
• Een concert van Noir
• Je (of een) huis laten taxeren door RGO
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• Avondje helpen bij Inge in de kroeg
• Voor je buurt, familie of vrienden een frietje met snacks van de Timp
• Schoonmaakbeurt voor je huis
• Iemand komt schminken tijdens je kinderfeestje
• Avondje oppas
• Ontbijtje van Gonnie
• In de maand juni elke zaterdag bloemen plukken en verse koffie van de 

‘Zoete tuin’.
• Dagje meehelpen in de keuken op het Gilde kamp
• Een service beurt voor je PC van Rob
• Een middag een timmerman
• Een dag de half pipe
• Een dag meelopen met boer Buiting
• Speedsoccer bij Sourcy Center
• Een halve dag bedrijfshulp
• Meters bier van het Parochiehuis
• Nog een kinderfeestje bij Sourcy Center
• Kaarten voor het Nieuwjaarsgala van Fratsen
• Een middagje bowlen bij het Sourcy Center
• Knipbeurt van Vincent
• Lekkere wintersokken op maat gebreid door Miny
• Dineetje voor 2 bij Inge, romantisch op de koepel
• Je tuin winterklaar laten maken
• Verwenbehandeling van Jessica
En meer… 

Een hele waslijst. Er moet direct worden betaald?

Dat is wel de bedoeling. We pakken het professioneel aan, dat moet wel als 
je met geld te maken krijgt. Er zit een team kassiers waar men gelijk contant 
af kan rekenen, of men kan een eenmalige machtiging tekenen. Men krijgt 
een bewijs van aanwinst mee, waarna men in overleg met de aanbieder een 
datum voor de dienst af kan spreken.

Jos, bedankt voor dit interview en we hopen dat je vanavond een volle zaal 
aan zult treffen.

Stefan en Johnny

Stilzwijgende verlenging
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Stilzwijgende verlenging

Sinds ik geluid maak, ken ik Johan. Hij 

was toen tien maanden. Veel uit die tijd 

kan ik me niet herinneren, maar van de 

vroege jeugd staat me bij dat het een 

fanatiek mannetje was. Klussen aan 

boomhutten en schuurhutten, pa helpen 

en ga zo maar door. Ik heb er vaak met 

bewondering naast gestaan hoe alweer 

een stuk gereedschap met kennelijke 

eenvoud werd gehanteerd. Hij liet zich 

niets vertellen, alles werd eigenhandig 

vervaardigd. Het kwam er zo uit te zien 

zoals hij het wilde, ook al koste dat een 

klemblaar, blauwe duim, beurse knie, 

ingesneden pees of wat dies meer zij.

 

Een sprong verder in de tijd en we gin-

gen op kamers. Dat bracht een ware 

volksverhuizing teweeg, waarbij te 

kleine aanhangertjes torenhoog werden 

opgepakt om een tweede rit naar Delft, 

Amersfoort, Eindhoven, Amsterdam of 

Nijmegen uit te sparen. Ook op de nieuw 

verworven ‘bezemkast drie hoog achter’ 

moest alles er spik en span uitzien. En 

dat vereist timmerwerk, want een bed 

of bureau met gangbare maten past 

natuurlijk net niet in die ene hoek. 

Hoe dan ook, zo lang het zelf gemaakt 

kan worden, is de wereld nog leuk en 

zitten anderen je niet in de weg met 

meelijwekkende keuzes aangaande 

vorm, kleur of andere ongemakkelijkheid 

in gebruik. Wanneer je zaken uit handen 

geeft wordt er voor je bepaalt, er wordt 

voor je gekozen, men gaat inschatten 

wat jij mooi, fijn of goed vindt. Het meren-

deel van de mensheid laat dit welgevallig 

over zich heen komen en vertoeft met 

graagte lange avonden achter de televi-

sie (alwaar je Joling leuk moet vinden), 

lopen op zondagen tuincentra (waar je 

een pad moet volgen en niet direct naar 

je product kunt lopen om het te pakken) 

en woningboulevards af en zijn lid van 

allerhande gemaksdiensten. Overal wor-

den keuzes voor je gemaakt, deels in het 

verlengde van wat je wil (daarom koop je 

het of wordt je er lid van), deels bepaald 

door het belang van die ander. Als je op 

jezelf gaat wonen, krijg je er steeds meer 

mee te maken. Zo is het heerlijk je lees-

voer thuis bezorgd te krijgen, maar het 

wurgcontract van de ECI (die geen leuke 
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boeken hebben) spreekt toch minder tot 

de verbeelding. Autopech is een zegen 

met een ANWB-lidmaatschap, maar om 

de gratis wegenkaarten te verkrijgen 

moet je afreizen naar wel zeer oncouran-

te plekken waar de filialen gevestigd zijn. 

Dan laat ik de koopsompolissen van Dirk 

S. gemakshalve buiten beschouwing. Er 

wordt voor je gekozen en voor je het weet 

zit je er aan vast als één seconde lijm.

Trouwens, lieve mensen: mag ik met 

jullie allemaal een toast uitbrengen op 

dat die tenenkrommende reclames van 

Frisia, lenen.nl, Becam en weet ik wat 

voor troep, gelukkig allemaal van de buis 

zijn met het omvallen van de onschuldig 

ogende schuldenaar. Laat hem die spot-

jes maar diep begraven daar in Wognum, 

maar dit terzijde.

Nog een voorbeeld: Ooit heb ik aange-

geven dat ik bankafschriften niet meer 

over de post hoefde, vooral uit milieu-

overwegingen. Ons aller Raiffeisen 

Boerenleenbank gaf immers de moge-

lijkheid digitaal de handel en wandel bij 

te houden. Nu, 8 jaar later, blijkt dat je 

maar 15 maand terug kan zien, terwijl 

ik van de fiscus 7 jaar afschriften moet 

archiveren. Die keuze heeft iemand 

anders voor me gemaakt, grrr. Dat zijn 

nou precies de dingen, volgens mij, 

waar Johan niet tegen kan. Inlegkunde 

noemt hij dat, de ander vult het voor je 

in; hij heeft daar nooit tegen gekund. 

Nu zal niet iedere lezer Johan kennen, 

maar zijn tegenwoordige opstelling ten 

opzichte van ́ de gang der zaken´ ligt in 

lijn met voorgaande kleine geschiede-

nis. Hij vervaardigd nog steeds alles 

liefst eigenhandig. Hij heeft er een 

bloedhekel, nee, een grafhekel aan 

wanneer iemand anders voor hem iets 

beslist of uitmaakt. Zo zal hij er zich 

zeker ongemakkelijk over voelen dat 

ik nu zonder overleg onze column heb 

ingestuurd. Nota bene ook nog hande-

lend over hem. En eigenlijk vonden we 

ons schrijverschap op dit Piot-podium 

aan zijn houdbaarheidsdatum geraken. 

Maar ja, nu hij er toch niet bij is, plakken 

we er nog één jaartje aan vast. Ik vul 

dat wel even voor hem in.

 


