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Cultuurschock
Het is weer tijd voor het “aleveur’n”. De nogal lompe combinaties scheuren met net 
iets te hoge snelheid de landweggetjes af op zoek naar hun stukje land dat geïn-
jecteerd moet worden met het “bruine goud”. De daarbij gepaarde geur is een ware 
prikkeling voor het reukorgaan. Voor ons achterhoekers een geur van herkenning. 
Echter voor de “de stadsen” een ware cultuurshock.

Afgelopen weekend stond voor mij ook in het teken van een cultuurshock. Ik was 
overgehaald om naar Emporium in Wijchen te gaan. Dit is een 1 daags dance event 
dat van 12 tot 12 duurt. Aangezien ik doorgaans cultureel niet verder ga als een 
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Normaal tribute leek het mij voor mijn 
persoonlijke ontwikkeling ook goed om 
dat een keer mee te maken. Met het bier 
van de promotie van het 2e nog in het 
bloed vertrokken we richting Emporium. 

Ik heb van 12 uur ‘s middags tot 12 uur 
‘s avonds mijn ogen uitgekeken. Mensen 
die ,stijf van de drugs, kakendraaiend 
stampen op de hits van een, voor mij 
toen nog onbekende, DJ. Vrouwen van 
rond de 45 die in hun latex pakje lopend 
proberen mooi te zijn. Munten van €2,50. 
Klanken die mij meer doen denken aan 

een balenpers dan aan muziek. 
Ondanks deze cultuurshock heb ik 
overigens een prima dag gehad. Al dan-
send begon ik zelfs de “balenpers” mu-
ziek nog mooi te vinden. Ik kon lachen 
om die kakendraaiende “genieters” en 
de munten van €2,50, ach daar krijg je 
ook wat voor.

Uit bovenstaande tekst kun je opmaken 
dat ik mijn cultuurshock heb overleefd. 
Hopelijk overleven de “stadsen” hun 
cultuurshock ook want het motto van de 
boeren in deze tijd blijft gelden:

Niet zeuren, aleveur’n

Stefan Beerten
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En die zin bleef hangen, want kijk om je heen, ook in Zieuwent, er komen en zijn 
steeds meer ouderen onder ons. En inderdaad met heel veel levenswijsheid. Maar 
wat houdt hen vandaag de dag nog bezig? Is men aangesloten bij de K.B.O. in 
Zieuwent?
En wat doen zij  zoal?
Tijd om eens in gesprek te gaan met André van de Wetering, voorzitter van de K.B.O. 

KBO
De collectieve  

levenswijsheid is 
groter dan ooit”.   

(aldus Loesje).
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Al binnen 5 minuten kwam ik erachter 
dat de K.B.O. niet staat voor: Katholieke 
Bond voor Ouderen! Dat zegt toch ie-
dereen? Wat is het dan wel: Katholieke 
Belangen Organisatie voor senioren. De 
wijsheid werd meteen overgedragen.
Landelijk bestaat het volgend jaar 60 jaar 
en in Zieuwent volgend jaar 50 jaar. Het 
is in die tijd ontstaan vanuit de katholieke 
traditie met de bedoeling om met elkaar 
in contact te blijven, actief dingen te 
blijven doen, maar ook om op te komen 
voor de belangen van senioren.
Met nu vergeleken is er veel veranderd. 
Contacten onderhouden en nieuwe 
maken, is vandaag de dag een stuk 
eenvoudiger geworden door alle Multi-
media.  Ook de invulling van de dag van 
senioren nu is anders geworden. De tijd 
die gestoken wordt in het oppassen van 
de kleinkinderen is vele malen groter. 
Misschien wordt deze generatie wel de 
opvoeder van de eeuw. 
In Zieuwent kan men al voor 25 euro 
per jaar lid worden. De leeftijd is 50 jaar 
en ouder.
De doelen nu zijn nog steeds het behar-
tigen van individuele belangen, diensten 

verlenen, bevorderen van sociale con-
tacten en het vertegenwoordigen van de 
belangen van senioren bij overheden en 
andere instanties.
In de praktijk betekent dit dat ze de vol-
gende activiteiten organiseren:
Biljarten, Bowlen, gymnastiek, tekenen 
en schilderen,volksdansen, ontspan-
ningsmiddag, maandelijkse bijeen-
komst, prijskaarten,verrassingsuitstapj
es, fietsen, daguitstapjes, kerstviering, 
incidentele uitstapjes en koersbal

En over dat koersbal had ik al veel ge-
hoord, maar nu eindelijk weet ik wat het 
is.  Dacht ik nog dat het misschien iets 
met dansen te maken had, bleek dat 
het meer leek op een variant van jeu 
de boules. 

KATHOLIEKE BELANGEN 
ORGANISATIE VOOR SENIOREN

KBO
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Op een woensdagmiddag heb ik 
een kijkje genomen. Geen idee wat 
me te wachten stond. Dus ik loop 
de grote zaal binnen, maar zie nie-

mand. Nadat mijn horloge me liet zien dat ik niet te vroeg was, begreep ik dat 
ik in de andere zaal moest zijn. Met net iets meer dan twintig personen had ik 
misschien meer mensen verwacht. Toch bleek dit wel het gemiddelde aantal 
personen te zijn voor op zo’n middag. Er stonden drie kaarttafels klaar waar 
mensen aan het kruisjassen waren, maar aan de andere kant lag inmiddels 
een groot groen tapijt/vilt op de vloer met witte lijnen. Langs de kant keurig 
wachtende teams op een stoel.
Na uitleg over de vorm van de ballen, het lood, de punten en de manier van 
gooien, mocht ik even invallen in het team van Rieky “Spieker”. Het was nog 
best lastig, maar wel leuk.
Het werd me ook meteen duidelijk dat het spel heel serieus gespeeld werd, 
volgens de regels. Tussendoor kletst men natuurlijk wel en is het een gezellig 
samenzijn met een bakje koffie of thee erbij. Precies het doel wat de K.B.O. 
voor ogen heeft.

KOERSBAL
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Toch zag je die middag maar weinig 
mensen van net boven de vijftig. De 
leeftijd om lid te kunnen worden. In het 
gesprek vertelde André ook dat slechts 
18% van de mensen onder de 65 jaar 
is. Hijzelf is inmiddels 66 jaar. Vanaf zijn 
55e is hij steunend lid geweest. Totdat 
via een promotiepraatje op een tenni-
savond hij overgehaald werd om naar 
een jaarvergadering te gaan. Tijdens 
die vergadering moest er een nieuwe 
voorzitter gekozen worden en zo werd hij 
vanaf zijn 62e voorzitter van de K.B.O. 
Nu heeft André daar wel meer ervaring 
mee, hij was immers oud-voorzitter van 
RKZVC en heeft hij in het verleden in 
nog veel meer besturen gezeten. Voor 
wie André eigenlijk niet goed kent;
Hij is geboren in Eibergen en in 1960 ver-

huisd naar Lichtenvoorde. Getrouwd met 
Hermien ten Bras en vanaf 1978 wonen 
ze in Zieuwent. Ze hebben 2 kinderen en 
ook zijn ze opa en oma. Inmiddels echte 
senioren dus.
André is veel tijd kwijt voor de K.B.O. 
Elke week besteed hij al gauw 15 uur aan 
taken die hiermee te maken hebben. Hij 
zit bij vergaderingen, maakt informatie-
blaadjes, bereidt het programma mede 
voor en zit namens de K.B.O. in het 
Senioren Belang Lichtenvoorde.
Zo zit hij dicht bij het vuur, wanneer van-
uit de gemeente nieuwe plannen of voor-
stellen komen ten opzichte van senioren. 
Alle ouderverenigingen zijn overigens 
aangesloten bij Senioren Belang.
Daarnaast neemt hij natuurlijk deel aan 
enkele activiteiten.

KBO
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Waarom is het toch zo leuk om te doen?
“Het is het plezier wat mensen hebben 
en ik dan zie. Daar kan ik van genieten. 
Dat bijvoorbeeld aan het eind van een 
dagje uit mensen voldaan en blij je be-
danken voor het mooie uitje.” Of dat nu 
een rondje fietsen is of een dagje uit naar 
omroep MAX. Op zijn tijd wat lekkers er-
bij. Een kop koffie met appelgebak of een 
borreltje/ advocaatje. Of lekker afsluiten 
met een Chinees buffet. 
Al het werk dat ik doe, doe ik nooit met 
tegenzin. Dat zou ook niet goed zijn.

Wat is de visie voor de toekomst?
Echt plannen hebben ze niet. Men houdt 
de landelijke en provinciale lijnen in de 
gaten en proberen daar in mee te gaan. 
Op dit moment probeert men mensen zo 

lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
Als er aanpassingen nodig zijn of dien-
sten geregeld moeten worden en men 
weet niet waar je dat kunt doen, dan kan 
men via de vrijwillige ouderenadviseur 
aanwijzingen geven. 
Voor volgend jaar bij het 50-jarig bestaan 
staat er een groot feest gepland. Het 
comité hiervoor is reeds gevormd. Hier 
wordt nu al naar uitgekeken.
Al met al blijkt voor mij dat de K.B.O. een 
hele actieve organisatie is die elke dag 
wel wat voor haar leden kan aanbieden. 
Dat de organisatie blij mag zijn met zo’n 
gedreven voorzitter.
Daarom André bedankt voor het gesprek 
en succes met de voorbereidingen voor 
het grote feest volgend jaar.

Tanja Huinink.

KBO
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Velocé weekend Vulkaaneifel

Op vrijdag 13 mei vertrokken leden van 
toerclub Velocé uit Zieuwent voor een 
fietsweekend in de Duitse Vulkaaneifel. 
Nadat alle fietsen op en in auto’s waren 
geplaatst, werd iedereen uitgezwaaid 
door Inge en kon de drie uur durende 
reis naar Daun in Duitsland beginnen. 
Alle auto’s kwamen vrijwel gelijktijdig 
aan bij het prachtig gelegen Dorint 
hotel aan de rand van een bos, op 
een flinke berghelling. Nadat iedereen 
ingecheckt had en de kamers verdeeld 
waren, werd er eerst een  lunch genut-
tigd. Zeer handig voor velen, om vooral 
nog even de Duitse taal te oefenen! 
Eén auto zou later op de dag nog ar-

riveren, ja sommigen zijn altijd druk.
Er werd besloten, het was immers prach-
tig mooi weer, om die middag nog een 
oriënterend ritje op de fiets te maken.

Het Velocékamp was in tweeën verdeeld. 
Je hebt natuurlijk de racefietsers en de 
mountainbikers, maar je hebt ze ook van 
beide. Die ’moesten’ vooraf een keus 
maken, om te beslissen wat ze gingen 
doen, op de race of op de mountainbike?
De racegroep vertrok voor een ritje van 
zo’n 50 kilometer en de mountainbikers 
gingen met gps en kaart op verkenning, 
voor ook een korte route. De afspraak 
werd gemaakt dat we rond 19:00 uur 
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gezamenlijk zouden gaan eten. Dus 
op tijd terug om de fiets te stallen en te 
douchen. De racegroep had vooraf al 
enkele routes via gps gemaakt en kon 
zo gemakkelijk hun eerste rondje in 
het bergachtige gebied gaan rijden. De 
mountainbikers gingen op pad met een 
kaart, om vervolgens via een knoop-
punten route de bossen in te trekken. De 
beschikbare routes op de gps waren voor 
deze middag nog net te lang. Na enig 
kaart lezen en bordjes kijken, werd het 
langzaam duidelijk dat het Duitse knoop-
punten systeem toch nog net iets anders 
werkt als hier in Nederland. Vooral als 
je op een splitsing staat en het dan niet 
duidelijk is of je links, of dat je rechts af 
moet! Uiteindelijk werd er toch een leuke 
route door de bossen in de omgeving 
gefietst. Enkele fietsers kregen het al 
moeilijk met de steile afdalingen. Om 
van de pittige klimmetjes maar niet te 
spreken. Prachtig mooie bossen, die stil 
en verlaten lijken te zijn. Als toetje van de 
dag konden we de 17% steile klim naar 
het hotel nog even nemen. Ook de race-
fietsers hadden een leuke eerste tocht 
gemaakt en zo konden we tevreden on-
der de, voor sommigen koude, douche. 
Dan is het altijd handig dat er iemand 
bij is, die bij de plaatselijke installateur 
werkt. Zo één weet alles van Duitse hotel 
boilers! Inmiddels was de laatste auto, 
na een uur extra file, ook gearriveerd. 
Gezamenlijk gingen we Daun in om te 
gaan dineren. Al voor het eten op tafel 
stond, werden de eerste sterke verhalen 
over tafel gegooid!

Na het eten nog even een gezamenlijk 
drankje in de hotelbar en bijna iedereen 
ging op tijd naar bed voor de lange 
dag van morgen.Na een flink ontbijt en 
verhalen over verschillende diëten en 
balansdagen, werden de fietsen weer uit 
de stalling gehaald. De racegroep had 
een lange rit op het programma staan 
en de mountainbikers gingen op pad 
met een gids.
De ‘kromme R & M-sturen’ volgden de 
lange brede wegen langs de Moezel. 
Ook de Nürburgring en Cochem waren 
niet ver uit de buurt. Al is het daar op-
vallend stil in deze tijd van het jaar. Het 
duurt nog even voor de wijn klaar is. Als 
echte toerrijders genoten zij van koffie 
met appelgebak en dan wel op z’n Duits. 
Daarna konden ze de weg vervolgen, 
waar nog menig ‘bergje’ beklommen 
moest worden. Ook een flinke plensbui 
kon hun humeur niet bederven. Prach-
tige wegen, beklimmingen en afdalingen 
met verre uitzichten en prachtig mooi 
fietsweer!
Ondertussen waren de mountainbikers, 
het andere R & M team, vertrokken met 
gids Jochen. Het beloofde een lange 
tocht, van zo’n 70 kilometer met 1500 
hoogte meters, door de ‘immens’ grote 
bossen te worden. Het voordeel van een 
gids is, dat je ongestoord kan fietsen 
zonder op de weg te hoeven letten. Dat is 
immers in zo’n gebied met 700 kilometer! 
aan mountainbike routes geen overbo-
dige luxe. Hij weet de leuke ‘trails’ en 
kan je veel over het gebied vertellen. De 
Vulkaaneifel is bekend om zijn prachtige 
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kratermeren en daar hebben we dan ook 
omheen gefietst. Uitgestrekte bossen 
waar voor een mountainbiker alles in 
zit. Steile en vooral lange beklimmingen, 
rotsblokken, waterpartijen, oneindig veel 
boomwortels en flinke afdalingen. Om 
van de diepe afgronden, met de zeer 
smalle paadjes, maar niet te spreken! 
Uren lang fietsen, zonder dat je er ie-
mand tegenkomt. Een enkele keer een 
wandelaar of zo’n gaatjesprikker. Wel 
kom je er iedere keer weer hutjes tegen, 
waar je even kan uit rusten of bivakkeren. 
Zo in één keer zagen we een oud kasteel 
midden in het bos, na zo’n 20 minuten 
fietsen, stonden we er plotsklaps bij. He-
melsbreed was het nog geen 500 meter! 
Iedereen werd vandaag flink op de proef 
gesteld. Hadden de dames soms moeite 
met de afgronden en de hoogtes, één 
ander had dat, met de steile technische 
beklimmingen en de flinke rotspartijen. 
Iedereen was grensverleggend bezig 
vandaag en sommigen hebben angsten 
overwonnen! Aan het eind waren er dan 
ook maar drie personen, die de sprint 
bergop tegen de gids aankonden gaan.
Deze keer won Nederland weer eens 
van Duitsland!
Aan het eind van deze prachtige fiets-
dag, werd er gezamenlijk nog een biertje 
gedronken. Sommigen maakten een 
plonsje in het zwembad van het hotel, om 
zich vervolgens klaar te maken voor het 
laatste avondmaal in Daun. Na zo’n dag 
fietsen is eten iets waar je naar uitkijkt. 
Als een eigenaresse van een restaurant 
dan moeilijk doet over een paar tafeltjes 

verschuiven, wordt Duitsland ineens een 
stuk kleiner. Een dame in de groep, met 
enige horeca ervaring, loste het pro-
bleem in gebrekkig Duits op. Zo konden 
we dan toch allemaal gezellig bij elkaar 
zitten eten.
Ook deze avond werd het nazitten in de 
hotelbar zeer gewaardeerd. Ondanks de 
vermoeide ‘koppies’, werd het een gezel-
lige avond, en menig flesje bubbels ging 
er doorheen! Het was nog lang onrustig.

Na een nacht, waarin sommigen het 
halve Duitse woud om zaagden en 
anderen sliepen als een roos, was het 
weer tijd voor het lekkere en uitgebreide 
Duitse ontbijt. Daar bleek dat niet ieder-
een in de stemming was voor nog een 
korte fietsdag. 
Het aantal fietsers was dus enigszins 
gehalveerd. Ook was er al één auto die 
aan de terugreis begon om het feest bij 
Twente mee te maken.(Dat liep echter 
anders af, buiten verantwoording van 
de redactie)
Twee kleine groepjes racers en moun-
tainbikers. De rest ging op pad voor een 
wandeling in de aangrenzende bossen. 
Zo was iedereen weer tevreden.

Na het los fietsen van de vermoeide 
benen, bleek niet iedereen nog super 
benen te hebben deze morgen. Dat 
was ook geen ramp, want we waren 
het weekend aan het afsluiten met nog 
een korte route. Net op het moment dat 
er iemand aangeeft om de kortste weg 
terug naar het hotel te rijden, wordt het 
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donker boven de bossen rond Daun. Als 
we in een afdaling terug rijden, begint 
het flink te regenen. Snel de kortste weg 
terug naar het hotel om nog even met 
‘toetjes’ benen, de allerlaatste klim naar 
het hotel te nemen. Boven aangekomen, 
breekt de zon alweer door, drijfnat rich-
ting warme douche in de Welness van 
het hotel. De wandelaars zijn inmiddels 
ook terug en ook zij, zijn niet droog ge-
bleven. Als we later aan de koffie zitten, 
komen ook de racers terug van hun tocht. 
Zij hebben ook enkele plensbuien gehad  
onderweg.
De terugreis naar Zieuwent kan begin-
nen, om het bij Inge af te sluiten.

Prachtig mooi fietsen niet ver van huis 
en het eten en drinken is nog altijd goed 
en goedkoop in Duitsland. Daar houden 
wij Nederlanders van!
Twee dagen mooi fietsweer, prachtige 
vergezichten, pittig klimmen, afzien, 
gezellig eten en drinken, grensverleg-
gend bezig zijn en adembenemend mooi 
natuurschoon werd afgesloten met flinke 
plensbuien. Hoe sterk is die eenzame 
fietser… met die glimlach op z’n gezicht!

Grüßen aus Daun, 

für TC Velocé, Jochen Zimmer
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P R O F I E L S C H E T S
De feestcommissie heeft een bestuurswisseling ondergaan. Een reden om de 

profielschets te gaan houden met de nieuwe voorzitter Martin Wossink. Hij is 

46 jaar jong. Sinds 1994 woont hij samen met Petra Penterman aan de Steege. 

Oorspronkelijk komt hij uit de Heelweg (tussen Oost en West in). Martin werkt 

als overslagmedewerker bij Dussel- dorp en is tevens ook vrachtwagen-

chauffeur. Hij zit sinds 3 jaar bij de feestcommissie en is 

Meest favoriete sport:  Alles met motoren, superbike, formule 1, 
maar ook de combinerace in Mariënvelde 
was mooi om te zien.

Minst favoriete sport:  Ik heb niet veel met boksen, raar iets. Ze 
slaan elkaar eerst neer en dan zeggen 
ze: Was een leuke partij. Snap ik niet.

Mooiste sportherinnering:  Dat we 2x de zeskamp hebben gewon-
nen met het Kevelder, heel stoer. Ik heb  
nu 14x met het Kevelder meegedaan en 
dan 2x winnen dat is toch prachtig. En 
dan op kop naar huis.
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Favoriete sportman/vrouw:  Niemand in het bijzonder. Iedereen die 
zich 100% in zet voor wat hij/zij moet 
doen, dan doe je het goed.

Lekkerste eten:  Ijs, maakt niet uit welke. Misschien wel 
liters in de week. Midden in de winter kan 
ik nog ijs eten. Chinees, aardappelen met 
een stuk vlees zijn ook lekker, maar toch 
ijs………

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis: 
 Alles met een soort battle, zegt me niets, 

kan ik niets mee. Maar dan ook alle bat-
tles van zang, dans enz.

Beste boek/schrijver: Ik lees heel weinig.  Ik ben lid van twee motorbladen, maar 
zelfs daar neem ik te weinig tijd voor.

Mooiste film:  Pirates of the Caribbean de gehele serie, 
beetje flauw wel leuk.

Politieke kleur:  Beetje in het midden, een beetje links dan 
een beetje rechts. Het wisselt nog al.

Beste Nederlandstalig lied:  Dat is een goeie. Ik had er al een beetje 
over nagedacht. Dan kom ik bij Boude-
wijn de Groot met het nummer meneer 
de President. De tekst en de muziek zijn 
goed.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: 
 Ik krijg niet zo veel. Als het goed bedoeld 
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is dan ben ik ook snel tevreden. Ik zou 
niet naar een bonnetje vragen.

Grootste miskoop:  Heb ik niet gehad, volgens mij. En anders 
was het iets onbenullig klein dat ik het niet 
meer weet.

Omscholen tot:  Ook niet, ik zit ook in de OR van het be-
drijf en ben wel er wel content mee. Meer 
afwisselend werk kan ik niet krijgen. Dit 
is goed zo.

Tent opzetten in:  Zwitserland, maar dan wel wat luxer, 
een camper of een chalet. Ik ben 1 keer 
in Nederland wezen kamperen en we 
zijn compleet weg geregend, nooit meer 
weer. Wintersport is meer ons ding.

Ben je al wel eens aangehouden door de politie: ohhh…… meerdere keren, 
 tja te vaak, maar dat was bijna altijd met de 

vrachtwagen. Standaard grote controles 
voor uren, gewicht, gebreken enz. Ook 
wel een alcoholcontroles, maar verder 
niets bijzonders.

Hekel aan mensen die:  het ene zeggen en het andere doen. Als 
je A zegt moet daar ook voor gaan en niet 
voor B.

 
Uit bed te halen voor:  heel weinig dingen. Als de familie of 

vrienden hulp nodig hebben, oké, maar 
verder niet.
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Waar droom je over:  de Staatsloterij winnen en dan een gro-
tere motor, andere auto, maar ja kijk je 
het staatlot na en dan win je … € 7,50.

Wanneer was je voor het laatst bang:  Ik ben niet zo gauw bang. Ik kan wel een 
keer goed schrikken, maar bang nee.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:  Je wordt ouder en je begint het ook nog 
te zien.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: Vaak bu’j te bange

Wie zou je nog willen ontmoeten:  Winston Churchill, met zijn dikke sigaar. 
De drijvende kracht achter het einde van 
WO II. Dat inspireert me wel.

Wat zou je geen 2e keer doen:  Op vakantie gaan met de tent in Neder-
land in de regen, dat was echt eenmalig.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  sociaal, rustig, af en toe gedreven, eerlijk, 
behulpzaam.

Martin dank je wel voor dit interview

Nienke Krabbenborg
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3C, onze klasse

Natuurlijk kan je beginnen over de ze-
nuwen die in het team voelbaar waren 
of over de knullige eigen goal. Of over 
de sullige manier van verdedigen bij de 
tweede goal van Brummen waardoor 
het er tot de 92e minuut op leek dat RK-
ZVC in de 4e klasse zou blijven. Maar 
meer terecht is het om het te hebben 
over de climax in de laatste 6 minuten. 
Aan alles was te merken dat Brummen 
er meer doorheen zat dan Zieuwent. 
Ondanks de verzengende hitte en na 
een oerwoede uitbarsting van Dennis, 
richtte Zieuwent zich nog eens op. De 
niet meer verwachtte 2-2 viel in de 92e 
minuut alsnog. Een verlenging zou vol-
gen en ZVC straalde meer uit nog iets te 
kunnen doen dan Brummen. We zullen 
het nooit weten, want in de 96e minuut 
maakte Sjors met een prachtig diagonaal 
schot een einde aan deze speculaties en 
bracht de massaal meegekomen sup-
portersschare in extase.
Aan de overkant van het veld zag ik 
alles dat Zieuwentse sportkleding aan 
had aan elkaar hangen en ondertussen 
zakte alles wat Brummen was aan de 
grond. Euforie en ellende gevangen in 
één beeld.

Het was nog lang gezellig op het veld en 
zeker later in de kantine. Ik denk dat het 
ook bij Inge nog erg leuk zal zijn geweest, 
maar daar was ik niet meer bij.

En nu naar de 3e klasse C. Ik weet 
nog goed het jaar dat Zieuwent in de 
5e klasse speelde. Iedereen had het 
idee dat het tijdelijk was. Pijnlijk was de 
degradatie en logisch de terugkeer naar 
de 4e, onze klasse. ZVC lijkt een echte 
4e klasser. Dat denkt iedereen. Maar 
is dit wel terecht? Zijn we wel echt een 
vereniging voor de 4e. Met alle respect, 
maar horen we thuis in de zelfde klasse 
als KSV en Ajax B? Is met de komst van 
de topklasse bij de amateurs niet de 4e 
stiekem de 5e klasse geworden.

Als RKZVC zich wil handhaven als 3e 
klasser, zullen we ons eerst bewust 
moeten worden van het feit dat we ook 
terecht een 3e klasser zijn. En het zou 
goed zijn om stiekem te dromen van de 
2e klas. Als we volgend jaar om een plek 
in de 2e klasse voetbalen ben ik weer 
van de partij.

Mark.
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3C, onze klasse E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit

11 en 12 juni Internationaal D-jeugd voetbaltoernooi.

Vr. 17 juni 16.000 Excursie Oudheidkundige Vereniging Zuwent

Vr. 24-jun 20.00 uur Zieuwent Live.

25, 26 en 27 juni Kermis Zieuwent.

2, 3, 4, 5 en 6 juli Jong Nederland : Groot Kamp.

Vr. 5-aug 20.00 uur Het Witte Paard : "Vrouwencafé".
Zo. 21-aug 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival 10 jaar.
Za. 1-okt 19.30 uur Stichting Fratsen : Avondschoolreisje.
21 en 22 oktober Stichting Fratsen : Timmerdorp 10 jaar.
25, 26 en 27 juni Kermis Zieuwent.
2, 3, 4, 5 en 6 juli Jong Nederland : Groot Kamp.
Zo. 21-aug 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival 10 jaar.
Za. 1-okt 19.30 uur Stichting Fratsen : Avondschoolreisje.
21 en 22 oktober Stichting Fratsen : Timmerdorp 10 jaar.
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Dit jaar is het 10 jaar geleden dat in Zieu-
went Stichting Fratsen werd opgericht 
door een creatief en initiatiefrijk bestuur. 
Begonnen met 1 activiteit organiseert 
Fratsen met behulp van ruim honderd 
vrijwilligers een jaar-rond programma 
voor oud- en jong.

Het ontstaan van stichting Fratsen is te 
danken aan een weekendje weg van 2 
huidige bestuurs-leden naar Brabant in 
2002.  Ze bezochten daar in een park 
een verhalen-festival en werden geboeid 
door de geloofwaardige onwaarheden 
die hen verteld werden. “Dat kan in 

Zieuwent ook”, dachten zij direct. Want 
alhoewel Zieuwent met ruim 40 vereni-
gingen een rijk sociaal dorp is, zou een 
aanvulling op creatief-cultureel gebied 
het aanbod completer maken.
Eenmaal weer thuis van het weekendje-
weg deelden de 2 hun belevenis met 
anderen en er werden spijkers met kop-
pen geslagen: dit kon in Zieuwent ook.
Zo vond op 14 juli  2002 het eerste ver-
telfestival in plaats: op 9 spannende plek-
ken in Zieuwent werden voor kinderen in 
de leeftijd van 4-12 jaar gekke, ontroe-
rende, vermakelijke en soms leerzame 
verhalen verteld. Hilarisch was tijdens dit 

Fratsen: méér dan gewoon doen
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Fratsen: méér dan gewoon doen

eerste festival het verhaal dat verteld 
werd in de opslag van de Welkoop. 
Gezeten op een tribune van stro-
balen konden de kinderen luisteren 
naar een  verhaal over  het ontstaan 
van het oud Achterhoekse traditio-
nele ‘skoppe-deure-boemsken’. Een 
creatief-onzin verhaal dat bijna waar 
had kunnen zijn.
Het eerste vertelfestival zette de 
paaltjes uit waarbinnen Fratsen de 
komende tien jaar haar ontwikkeling 
door zou maken: kleuren net buiten 
de lijntjes zodat het allemaal span-
nender, leuker en mooier wordt. Er 
werd een stichting opgericht om 
nieuwe bruisende initiatieven  te 
stroomlijnen en om te kunnen zetten 
van wilde plannen naar podia. Daarbij 
was het vooral belangrijk dat de kop 
wel boven het maaiveld gehouden 
moest worden en dat kan alleen als 
je je nek uitsteekt. Niet gewoon doen 
maar juist fratsen.

Na die eerste activiteit wilde het be-
stuur haar aanbod in Zieuwent uitbrei-
den met nog meer activiteiten voor 
kinderen. Het plan voor de eerste 
mobiele half-pipe in Nederland werd 
geboren en samen met Cuppers car-
rosserieën gerealiseerd. De half-pipe 
staat in de zomermaanden iedere 
woensdag en zaterdag in het dorp. 
Hij wordt al 10 jaar verhuurd door de 
Stichting, daaruit blijkt dat Fratsen 
niet voor de eendags-succesjes gaat: 
de half-pipe is een duurzaam initiatief.

Het bestuur van Fratsen kon op 
steeds meer enthousiaste vrijwil-
ligers rekenen en zo werd naast de 
voorjaarsactiviteit (Vertelfestival) ook 
een najaarsevenement ontwikkeld: 
Houtdorp. In de herfstvakantie staan 
2 dagen lang 40 vrijwilligers klaar 
om gemiddeld 100 kinderen  (9-12 
jaar) te helpen per kind 10 pallets en 
1 kilo spijkers te verwerken tot een 
Middeleeuws fort, of piratenboot. Tim-
mermannen worden geboren tijdens 
Houtdorp (en verplegers trouwens 
ook, want 100 kilo spijkers kan een 
hoop klein en groot leed veroorzaken 
in combinatie met de zware hamer-
van-papa)
Nu er activiteiten waren voor de jeugd 
besloot Fratsen daarnaast  het vizier 
op een aanbod voor volwassenen 
te richten. Toen tijdens een koude 
nieuwjaarsnacht een stoet fietsers in 
dunne opwaaiende avondjurkjes en 
in synthetische- zwetende-  smoking 
blauwbekkend aankwam in Lichten-
voorde, besloot het bestuur dat dit 
voortaan anders moest. Zieuwent 
kreeg haar eigen Nieuwjaarsgala. 
Al een aantal jaren wordt op 1 janu-
ari het parochiehuis stijlvol versierd 
door Fratsen-vrijwilligers, er worden 
kratten bier ontkroond en flessen 
wijn ontkurkt, want de drank gaat in 
Zieuwent tijdens zo’n gala ook ‘buiten 
de lijntjes’: niet in eenheden, maar 
in massa.
Het gala was een groot succes en ook 
hier was behoefte aan een ‘zomerac-
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tiviteit’. Dit werd de ‘openluchtbios-
coop’ bij mooi weer inderdaad buiten 
op idyllische plekjes in Zieuwent maar 
ook wel eens overdekt in de ‘skoppe 
van Prins’.  Het filmaanbod is ‘net an-
ders’ maar nodigt altijd uit tot harder 
lachen en sterkere verhalen. De en-
tree voor die avond is des Fratsens: 
je komt er alleen in als je een schaal 
zelfgemaakte hapjes meebrengt.

In het najaar wordt door Jong Neder-
land Zieuwent de jaarlijkse play-back 
show georganiseerd, In een stam-
pend stomend  parochiehuis treedt 
dan de complete Zieuwentse school-
jeugd (van 4 tot 16 jaar) op. Voor de 
leeftijdscategorie daarna was er geen 
podium waarop ze hun zang- muziek- 
en cabaretkunsten konden laten zien. 
Fratsen organiseerde daarom een 
‘Open Podium’ waarop iedereen 
met talent, of talent dacht te hebben, 
het publiek kon vermaken. Nadat 
in de beginjaren de belangstelling 
om tijdens deze avond op te treden 
enorm was, liep die de afgelopen tijd 
terug. Fratsen besloot daarom vorig 
jaar het Open Podium in te ruilen voor 
het Ávondschoolreisje. Als je een 
kaart had gekocht, toerde je in een 
comfortabele bus langs Achterhoekse 
kroegen waar in iedere kroeg een 
muzikaal optreden was. Tijdens de 
busreis werd je vermaakt door ballon-
vouwende-stewardessen. Natuurlijk 
werd er ook onderweg gegeten: in de 
Timp-drive; de bus werd door de hal 

van snack-imperium de Timp gereden 
waarna de patatjes speciaal zo door 
de klapramen geschoven konden 
worden.

En nu na 10 jaar is Fratsen een be-
grip geworden; het vertelfestival waar 
alles mee begon heeft haar eigen 
stijl-icoon: Gonnie Nachtjaponnie 
(een verrre nicht van Bob en Annie 
de Rooy). Ieder kind in Zieuwent 
kent Gonnie die jaarlijks met haar 
roze camper het vertelfestival opent, 
sommige kinderen dromen er zelfs 
van. Voor de andere activiteiten is 
steeds meer interesse. Dat blijkt 
wel uit de deelname aan Fratsens 
jongste initiatief: ‘Wandeltocht dwars 
deur Sowent’. Een wandeling over 
het prachtige kerkenpadennetwerk 
, langs kikkerpoelen en dwars door 
boerderijen. Vorig jaar waren er 160 
deelnemers, dit jaar 450.

De vlag kan uit voor Fratsen: 10 jaar! 
Onder hun paraplu hangen activitei-
ten die net anders zijn, ze kleuren je 
dag. Bent u nieuwsgierig geworden 
en wilt u ook eens het vertelfestival 
bezoeken of naar de openluchtbios-
coop? Dat kan: U hoeft er niet speci-
aal voor naar Zieuwent te verhuizen. 
Op de site www.stichtingfratsen.nl 
kunt u de agenda vinden en sfeerim-
pressies van eerdere activiteiten. Dat 
Fratsen bruist, ook na 10 jaar, bewijst 
dat het gezond is om ‘net anders’ te 
zijn. Fratsen: gewoon doen!
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We zijn begonnen in april 2010 met volleyballen.We zijn nu met z’n achten. en dat zijn:
Ruben Heutinck, Nico van Boeckel, Demi Bokkers, Joey Lageschaar, Bram van 
Ostayen, Wout Beutink, Arthur Jongste en Roderico Krabbenborg.
We zijn met de competitie 2e geworden, iedereen was er toen bij. 
Onze trainer is Ben Massop. En onze leiders zijn Nico van Boeckel, Gaby Jongste 
en Anita Krabbenborg. De trainingen waren leuk en we zijn snel vooruitgegaan in 
1 jaar. Bij de trainingen oefenden we om op te slaan en als de bal niet over het net 
kwam of je sloeg hem uit dan moest je opdrukken. We hebben veel lol gehad en 
veel geintjes gemaakt en af en toe was het bloedserieus.

Door:
Nico van Boeckel en Ruben Heutinck

Hallo ik ben Lisa Stoverinck en ik doe voor mijn maatschappelijke stage voor school 
helpen bij TOHP. Ik geef dan op donderdag niveau 2 en 3 training en ik coach niveau 
5 op de zaterdag bij de wedstrijden. We doen op donderdag eerst altijd een spelletje 
als warming-up. Daarna gaan we een paar oefeningen onderhands en/of bovenhands 

Tohp 3 Jongens

Maatschappelijke 
stage bij TOHP
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doen. Als dat goed gaat gaan ze nog even opslaan en 
als afsluiting van de training meestal een wedstrijdje. Ik 
zit bij Rayon daar krijg ik zelf volleybaltraining en daar 
doen we dan ook oefeningen. De oefeningen die we 
daar doen neem ik mee in de training op donderdag 
alleen dan iets makkelijker. De kinderen zijn altijd erg 
enthousiast en doen goed hun best. Dit maakt het voor 
mij ook leuk om ze training te geven. Af en toe helpt 
Linda Rooks mij met de training.

Op zaterdag ga ik mee met niveau 5 als coach. Dit is 
het niveau waar ze niet meer mogen vangen, maar ze 
in één keer moeten doorspelen. Als ze 3 keer spelen 
krijgen ze een bonuspunt. 

Op 9 april hadden ze de laatste wedstrijd van het sei-
zoen. Ze hebben allebei de wedstrijden gewonnen. De 
meisjes speelden heel goed 3 keer en zelfs de moeilijke 
ballen werden van de grond gevist. Er werd heel mooi 
opgeslagen in de hoekjes waardoor ze zelfs nog een 

paar keer ace hadden. De eerste 
wedstrijd hebben we gewonnen 
met: 2-1 en de tweede met 2-0. 
Omdat de meisje zo goed had-
den gevolleybald kregen we 

allemaal een cakeje met slagroom van Paulien Rots. 
Daar was iedereen natuurlijk heel trots op. 

Ik heb mijn maatschappelijke stage inmiddels al af-
gerond en Paula Cuppers was mijn maatschappelijke 
begeleider en heeft mijn stage als goed beoordeeld. Ik 
blijf nog gewoon doorgaan met trainen, omdat dit mij 
heel goed bevallen is en ik het erg leuk vind. 

Lisa Stoverinck

Maatschappelijke 
stage bij TOHP
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Nieuwsgierig

Waar zijn wij als Boezemvrienden 
nieuwsgierig naar? Waar is de Zieu-
wentse bevolking nieuwsgierig naar? 
Voor de eerste twee is het een weet, voor 
alle andere een vraag.

Wat staat er de komende kermis allemaal 
te gebeuren? Doen we onze naam eer 
aan? Is alles wederom perfect georga-
niseerd? Hebben we Zieuwent Live! wel 
een keer gezien of blijft het steeds weer 
leuk en sfeervol om het mee te maken? 
Zijn er voldoende versierde fietsen of zijn 
we juist nieuwsgierig naar een mogelijk 
slippertje van één van de FC-leden? 
Wordt Alexander dit jaar onze koning 
tijdens de kermis? En wordt Magriet de 
koningin van Zieuwent?
Wat kosten de munten? Wat kost de 
3-dagen kaart van de Cakewalk? Is het 
bier op de juiste temperatuur en wordt er 
een goede Rosé geserveerd? Nog be-
langrijker, hebben we goed weer? Bij ge-
zelligheid hoort goed, maar vooral droog 
en een dorstig warm temperatuurtje. Of 
is de temperatuur van het weer niet van 
belang, maar de gemoedstoestand van 
alle bezoekers van de Kermis?
Wie wint dit jaar de zeskamp, Sprenkel-
der of ’t Hoenderboom?
Als je aan ons vraagt wat nieuwsgierig 
is, is het niets anders dan gierig naar 
nieuws. Het alles willen weten van de 
laatste nieuwsberichten of gebeurtenis-
sen die ons interesseren. Bij sommige 
mensen blijft de vraag onbeantwoord en 
vragen ze maar door. Is het dan belang-
stelling of echt nieuwsgierigheid?
Wat wij zien wordt de belangstelling voor 
elkaar steeds minder.
Wat bij sommige gezien wordt als be-
langstelling, wordt door een ander gezien 

als pure nieuwsgierigheid. De echte 
nieuwsgierige mensen stellen hun eigen 
belang voorop. 
De kerkklokken luiden, wie is er over-
leden? De nieuwsgierigheid in het dorp 

neemt toe. Mensen willen het zo snel 
mogelijk weten. Er wordt een belronde ge-
organiseerd, om er maar achter te komen 
voor wie de klokken worden geluid. Moet 
het zwarte pak nog naar de stomerij?   
Je bent nieuwsgierig als je alles wilt 
weten. Maar nieuwsgierigheid maakt 
roddels. De alle ergste gevallen, denken 
dat ze nieuws in de wereld helpen, maar 
zelf niet weten dat ze roddels vertellen. Ze 
weten dus totaal niet waar de klepel van 
de Zieuwentse kerkklok hangt. Personen 
die roddels in de wereld helpen, kunnen 
direct mensen en dus mede Zieuwente-
naren beschadigen. Is dat nou de opzet 
van nieuwsgierig zijn?
Als Boezemvrienden zijn we toe aan een 
mooi feest voor en met de hele bevolking, 
dus wie weet lopen we elkaar tegen het 
lijf. Rechts bij de tap, achter de tent, op 
het toilet, in het Parochiehuis, bij de draai-
molen of in de overige kermis attracties, 
Het Witte Paard, voor de eetwagens van 
De Timp / Het Hengeltje, op het schietter-
rein / zeskampterrein, op een kerkepad 
of toevallig tijdens een kermis afterparty, 
achter bij de kerk of voor bij de kerk. Wat 
staat daar te gebeuren?
Krijgen we een herinrichting van onze 
dorpskern, zodat het voortbestaan van 
de kermis, de komende jaren nog mooier 
wordt?  
Iedereen veel plezier en vooral veel 
nieuwsgierigheid.


