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Fier op u!
 
Afgelopen zondag ben ik weer begonnen. Nadat ik voor de derde keer een spij-
kerbroek had uitgetrokken omdat de knoop niet dicht wilde, besloot ik dat het nu 
echt tijd werd voor een paar kilootjes minder. Ergens onder in de kast vind ik mijn 
sportkleren en, verstopt achter slippers en laarzen, vind ik mijn loopschoenen. Als 
ik op de Wendy-manier ga rennen, weet ik dat het niet goed gaat en dat ik binnen 
10 minuten weer thuis ben omdat ik lucht tekort kom. Om het hardlopen weer rustig 
aan op te bouwen, luister ik via de MP3 naar mijn persoonlijke hardloopcoach Evy 
Gruyaert.  Deze vrouw leerde via het radioprogramma `Vlaanderen sportland` dui-
zenden mensen de gezonde geneugten van het hardlopen kennen. Evy belooft me 
dat ik na 30 lessen 5 kilometer kan hardlopen zonder rustpauze. Vol goede moed 
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begin ik aan les 1. Nadat ik 2 minuten 
heb gerend mag ik al wandelen. Dat gaat 
prima, opgelucht blaas ik diep in en uit 
en ondertussen word ik ingehaald door 
een afgetrainde man. Hij zegt me dat het 
wel wat sneller kan. Ik roep hem na dat 
ik van Evy mag wandelen, maar hij be-
grijpt me niet. Nadat ik een paar sessies 
van lopen en wandelen heb afgewisseld 
loop ik lichtelijk verdwaald ergens in het 
buitengebied van Groenlo rond. “Ik ben 
fier op u”, zegt Evy tegen me. Opgetogen 
over het behaalde resultaat bedenk  ik 
me dat ik echt ga proberen de komende 

29 lessen ook te volgen. Wie weet pas 
ik over 10 weken mijn spijkerbroeken 
weer? Op de maat van een rustig 
muziekje wandel ik terug naar huis. 
Weer word ik ingehaald door dezelfde 
getrainde man. Hij heeft een andere 
route genomen, maar toevallig rent hij 
op het laatste zandpad weer langs me 
heen. Geboeid kijk ik naar deze man 
die zonder rustpauzes een flinke tocht 
heeft afgelegd. Om zijn commentaar op 
mijn wandeltempo voor te zijn roep ik op 
mijn beste Vlaanders:  “Ik ben fier op u”. 
Hij lacht en zegt dat ik Evy de groeten 
moet doen! 
Wendy Seesing
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Golf, een sport die ik ken als “knikkeren voor volwassenen”, blijkt door veel Zieu-
wentenaren beoefend te worden. Omdat wij als PIOT redactie altijd van de laatste 
trends op sport en cultuurgebied op de hoogte willen blijven, gaan wij vandaag mee 
met een paar van deze golfers.
Al om 9 uur rijd ik de “auto” bij Tanja voor het huis. Onderweg naar het 92 hectare 
tellende golfcomplex ’t Zelle hebben we het over de sport golf. Onze ervaringen 
komen niet verder dan een potje pitch-and-putt in Diepenheim, dus daar zijn we 
gauw over uitgepraat. Over de verwachtingen kunnen we natuurlijk wel praten. Één 
term blijft naar voren komen “elitesport”. 

KNIKKEREN 
VOOR  
VOLWASSENEN
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 Na 20 minuten draaien we al keuvelend 
golfcomplex ’t Zelle op. Even twijfelen we 
of we de bolide op de reeds gereserveer-
de plek “beste golfer” parkeren. Maar dit 
lijkt ons nog iets te vroeg. Gewapend 
met een notitieblok en pen betreden we 
het park, alwaar onze 3 golfers al hevig 
een balletje aan het slaan zijn. Al gauw 
worden we begroet en meegenomen 
voor een bak koffie.
Met Martin Wopereis, Norman Rouw-
horst en zijn jongere broertje Han 
Rouwhorst, genieten we van een bak 
koffie op deze schitterende nazomer 
zaterdagochtend. 
“Hoe kom je er bij om te gaan golfen”, is 
natuurlijk de vraag die als eerste gesteld 
wordt. Het blijkt dat Han en Norman lang 

door hun moeder zijn meegenomen, 
maar nu dat helaas niet meer kan, zij 
zelf voor de sport gekozen hebben. Bij 
Martin heeft het te maken met zijn werk, 
hij wil trachten m.b.v. golf meer in contact 
te komen met relaties.  Na een biertje en 
praatje met Norman is hij enthousiast 
geworden om het te proberen.
Tevens is het zo dat je niet zomaar mag 
gaan golfen. Hier heb je een GVB (golf 
vaardigheids bewijs) voor nodig. Dit is 
vooral voor de veiligheid erg belangrijk. 
Het hiervoor benoemde “certificaat”lijkt 
me ook bij ander sporten wel eens 
handig, maar dat geheel ter zijde. Han 
en Norman zijn al trots eigenaar van dit 
vaardigheids bewijs. Martin mag maan-
dag op voor zijn praktijk examen. 
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Al pratend schuift baanmanager Andre aan. Hij 
vertelt vol passie over de 950 leden tellende 
vereniging. Het grootste voordeel van golfen 
op landgoed ’t Zelle is, dat het elitegehalte niet 
zo heel hoog is, er een clubgevoel heerst en 
door diverse activiteiten de stap om te gaan 
golfen laagdrempelig wordt gehouden. Ook ligt 
het niet in de nabijheid van een snelweg zoals 
dat in het “westen” wel vaak is.  
Hij neemt ons mee naar 2 van de 18 holes en 
legt ons uit waar overal rekening mee gehou-
den dient te worden. Ook dat een golfer zelf kan en mag invullen hoe hij denkt 
het snelste op de green te komen. Dat er paaltjes langs de kant staan die een 
betekenis hebben en je niet in een biotoop de bal mag pakken. 
Voor mij ging de informatiestroom iets te snel  om alles op papier te zetten, 
maar de passie waarmee deze man sprak was bewonderenswaardig. Het 
belangrijkst was in ieder geval dat de etiquette nageleefd werd. Dit houdt in 
dat je het zand netjes aanharkt als door jouw bal een kuiltje is ontstaan en 
dat bijvoorbeeld de “green” ook gerepareerd moest worden wanneer er daar, 
door jouw toedoen een gaatje in komt. Norman demonstreerde dat met veel 
liefde, maar te weinig gevoel en werd dan ook direct gecorrigeerd. 

Na de baanmanager een hand te hebben gegeven, was het onze beurt! “t 
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Zelle stelde ons een paar ballen en een paar zogenoemde clubs ter beschikking en 
onder het motto “gewoon houwen” verdwenen de eerste paar ballen links en rechts 
de baan uit. Een spoedcursus van Han deed wonderen en Tanja en ik sloegen de 
ballen wel 100 meter weg. Soms te veel naar links en dan te veel naar rechts, maar 
het positieve was dat ze in ieder geval vooruit gingen.
Daarna was het “putten” aan de beurt. Van kleine afstand mikken op de “hole”. Helaas 
een stuk minder spectaculair. Mijn cursusleider Han Rouwhorst dacht daar gelukkig 
het zelfde over en we verplaatsten ons dan al gauw naar de “9 holes par 3” baan. 
Dus een halve baan, waarbij het gemiddeld aantal slagen van een professional 3 is. 
Hier zijn de afstanden kleiner als op de “echte” baan, maar zeker niet minder leuk.  
Wel kom ik er achter dat beheersing het belangrijkste is. Het gaat niet om de kracht 
maar om de “swing”. Onder het motto “leg um der moar neer” plaatst Han vrolijk 
op 8 van de 9 banen zijn bal op de “green”.  Op 1 baan weet hij zelfs een Birdie (in 

2 slagen geput) te 
halen.
Na de 9 holes be-
dwongen te heb-
ben wordt het tijd 
voor een drankje. 
Tanja heeft het zin 
er aardig af. “het 
was wel gezel-
lig maar ik kan er 
geen hol(e) van”.  
Kleine samenvat-
ting:
Het bli jkt geen 
elitesport te zijn 

en creativiteit blijkt een veel grotere rol te spelen dan vooraf gedacht. Ook mag je 
gewoon roken onder het sporten en tussendoor een alcoholische versnapering is 
ook geen enkel probleem. Om geblesseerd te raken moet je wel echt een stuntel 
zijn en er is ondanks dat je alleen golft toch een redelijk clubgevoel.
Al met al een hele leuke, gezellige dag. Graag willen wij ’t Zelle bedanken voor de 
gastvrijheid en Martin Wopereis, Han Rouwhorst en Norman Rouwhorst voor hun 
tijd, enthousiasme en natuurlijk voor het geduld.
Veurdat die twee stuntels van de PIOT een bal good raakt…

Stefan en Tanja. 
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Van zaterdag 20 augustus tot en met zondag 21 augustus zijn wij met 40 
enthousiaste handbal meiden op kamp geweest in Doesburg. 
Omdat bij een handbalkamp een sportieve activiteit niet mag ontbreken zijn 
we ’s middags met ons allen naar Markant Outdoor geweest om een kano-
speurtocht te houden en een muur te beklimmen. Het was wel duidelijk dat 
de meiden sportief zijn want ze klommen allemaal als een speer naar boven. 
’s Avonds hadden de oudste meiden zich klaar gemaakt voor een vossenjacht 
en vervolgens moest de jongste jeugd alle vossen vinden. Dit leverde uiter-
aard lachwekkende momenten op! 
De meiden van Pacelli zijn niet alleen ontzettend sportief, ze zijn ook heel 
creatief en daarom hebben ze zelf een bonte avond in elkaar gezet en hebben 
alle meiden in groepen een leuk optreden weg gegeven. 
Nadat alle meiden genoeg gesnoept, gekletst en gespeeld hadden was het 
natuurlijk tijd om te gaan ‘slapen’. Na een kort (regenachtig) nachtje werd de 
leiding de volgende ochtend gewekt door wat vroege vogels die alweer Twister 
aan het spelen waren, helaas opstaan…
Nadat we lekker met z’n allen hadden ontbeten zijn we begonnen met “Le-
vend Bingo”. Bij ieder getal hoorde een voorwerp, b.v een bal, een roze sok 
en zelfs schone onderbroeken kwamen aan bod. De bedoeling was om zo 
snel mogelijk alle voorwerpen bij elkaar te hebben verzameld dus iedereen 
was door het gebouw aan het rennen om de net ingepakte tassen weer leeg 
te gooien voor de juiste voorwerpen. Als prijsje kregen alle meiden een hele 
mooie Pacelli tas. 
Gelukkig was het inmiddels droog geworden en scheen de zon alweer dus 
tijd om de bikini aan te trekken en waterspelletjes te doen!
Nadat we nog lekker in de zon geluncht hadden was het toch echt tijd om 
met z’n allen het gebouw leeg te halen en de laatste spullen op te ruimen.
Rond vieren zijn we dankzij wat ouders met z’n allen moe maar voldaan weer 
aangekomen bij het Sourcy Center.
Meiden, onwijs bedankt voor het leuke en sportieve weekend. En hopelijk 
zien we jullie volgend jaar weer terug!
De Kampleiding

 

HANDBAL MEIDEN OP KAMP
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VOETBAL: RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 10-09-2011 : RKZVC E1 - Longa’30 

E1 : 1 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Dylan.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-09-2011 : Lochem F1 - RKZVC F1 
: 5 - 2

DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom en Thieme Terhaerdt.
MOOISTE DOELPUNT: Thieme Terhaerdt.
MOOISTE MOMENT: Slalom van Thieme van achteruit alleen 

door en scoren.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thieme Terhaerdt.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-09-2011 : RKZVC F3G - Varsseveld 
F5M : 8 - 7

DOELPUNTENMAKERS: Marijn Harbers (4x), Bram Engel (3x) 
en Bram Pie-rik (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Marijn Harbers.
MOOISTE MOMENT: Solo van Bram Engel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Marijn Harbers.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-09-2011 : Longa’30 F6 - RKZVC 
F3G : 11 - 2

DOELPUNTENMAKERS: Bram Engel en Bram Pierik.
MOOISTE DOELPUNT: Bram Engel.
MOOISTE MOMENT: Solo van Bram Engel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Bram Engel.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-09-2011 : RKZVC F4G - Ulftse Boys 
F3 : 6 - 13

DOELPUNTENMAKERS: Ryan (4x), Finn (1x) en Stijn (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Solo van Ryan.
MOOISTE MOMENT: De ommekeer in de tweede helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Immink.

De momenten van de pupillen
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Jeugd Mountainbike  
O p s t a p m o r g e n ,  
zondag 16 oktober.

Na het grote succes van vorig jaar organiseert 
TC Velocé wederom een jeugd mountainbike 
clinic voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar 
uit Zieuwent en Mariënvelde. 
Bij mountainbiken komt meer kijken als alleen 
maar sterke benen of conditie. Het gaat vooral 
om rijtechniek. Daarin zijn balans, klimmen, da-
len en bochten heel belangrijk. Zo raak je ver-
trouwder met de fiets en ga je sneller door het 
terrein. Dus doe mee! Mountainbike ervaring is 
niet nodig. Professionele en ervaren instructors 
laten jou kennismaken met het mountainbiken 
en brengen allerlei vaardigheden bij. Zo leer 
je het juiste afstellen van de fiets, schakelen, 
remmen en slalom. En vooral crossen door 
de bossen. 

Wanneer? Zondag 16 oktober. 
Waar? Vanaf Sourcy Center. 
Hoe laat? 9.00 uur
Wat kost het? Deelname is geheel gratis en 
voor elke deelnemer is er na afloop een leuke 
herinnering.
Waar kun je inschrijven? Op onze website www.
tcveloce.nl / nieuws download je het inschrijf-
formulier. Vul deze in en geef het af bij Paul 
Knippenborg Tweewielers. Ook in de winkel 
bij Paul liggen inschrijfformulieren.
Wat neem je mee? Een mountainbike, een 
bidon met ranja en een helm (verplicht).
Heb je geen mountainbike en wil je toch mee-
doen? Bij Paul Knippenborg Tweewielers zijn 
ze te huur, wel op tijd reserveren)

Voor meer informatie kan je een mail sturen 
naar info@tcveloce.nl of kijk op onze website 
www.tcveloce.nl 
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AVONDSCHOOLREISJE 2011

Na het succes van vorig jaar organi-
seert Stichting Fratsen dit jaar de 2de 
editie van het Fratsen Avondschool-
reisje. Voor wie er vorig jaar niet bij was 
én voor diegenen die het allemaal een 
beetje kwijt zijn hieronder uitleg. 

Na een bakkie leut bij Laurens & Yvon-
ne rijden de heren van Gelderesch ons 
rond door de Achterhoek. Zo nu en dan 
stoppen we bij een kroeg waar je van 
een cultureel hoogstandje kunt genie-

ten; bij welke kroegen we stoppen blijft 
een verrassing. Zeker is dat de waard 
en zijn hulpjes overal voor je klaar staan 
met een wijntje, biertje of glaasje fris. Het 
bijbehorende hapje is vanzelfsprekend 
ook weer geregeld. De avond is een aan-
eenschakeling van vernieuwende acts, 
ouderwets gezellige kroegbezoekjes en 
een geweldig uitzicht op Achterhoek by 
Night. Tijdens de busreis zullen onze 
altijd charmante stewardessen je met 
de beste zorgen en veel entertainment 

Schoolreis (de, meestal verkleinv.) reis van een groep 
scholieren onder leiding van de leerkrachten, tot ont-
spanning en tot lering (van Dale, 2005)

Fratsen Avondschoolreisje (het, verkleinv.) kroe-
gentocht van een groep Zieuwentenaren onder leiding van 
speciaal daartoe opgeleide stewardessen, tot vergroting 
van de culturele ontwikkeling, culinaire kennis en so-
ciale samenhang (Fratsen Lexicon, 2011)
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omringen. Aan het eind van de tocht 
wordt je weer veilig en wel afgezet bij je 
stalen ros in de wetenschap dat, als het 
enigszins kan, je de eerstvolgende 5 jaar 
weer van de partij zult zijn.  

Het gehele arrangement kost €25,-. Voor 
dit bedrag krijg je een onvergetelijke 
busreis, kunst & cultuur, culinaire hoog-
standjes en in elke kroeg de eerste con-
sumptie gratis. Kaartjes zijn verkrijgbaar 
van 1 t/m 28 september bij de Spar en 
Het Witte Paard. Mocht het niet uitver-
kocht zijn, dan kunnen kaarten nog tot 
op de laatste dag gekocht worden. Het 
dreigt weer een fantastisch leuke avond 
te worden dus verzeker je snel van een 
plaatsje! Op = Op.

Tot 1 oktober!

Datum: zaterdag, 1 oktober 2011
Vertrektijd: 19.30

Vertreklocatie: Parochiehuis

"Schutterij St. Sebastiaan  
organiseert een kruisjasavond in het  

Parochiehuis.
 Aanvang om 20.00 uur. Voor  

iedereen die graag een plezierige avond  
wil hebben en kans wil  

maken op heerlijke vleesprijzen."
 

Datum kruisjasavonden:
17 oktober 2011
21 november 2011
19 december 2011
16 januari 2012 
20 februari 2012 
19 maart 2012 
23 april 2012
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P R O F I E L S C H E T S
Een profielschets met Luuk Kouijzer, 54 jaar. Hij is getrouwd met Anneke en 
woont samen met haar en hun drie honden sinds 1,5 jaar aan de Kunnerij. 
Luuk komt oorspronkelijk uit Voorburg en heeft hiervoor 20 jaar in Amersfoort 
gewoond. Hij werkte in de automatisering, waarvan de laatste jaren als docent 
bij een bedrijf. In zijn vrije tijd doet Luuk veel aan fotografie. Hij heeft de foto’s 
van de kermis gemaakt, maar ook van de eerste communie 
en het vormsel. Op zon- dag 16 oktober bij de open dag 

Meest favoriete sport:  Ben niet zo’n sportman, wandelen doe ik wel. 
Ik heb wel heel lang aan stijldansen gedaan. 
Vier dagen per week trainen, dat was wel 
intensief. Nadat ik gestopt ben met dansen 
ben ik binnen een jaar 10 kilo aangekomen.

Minst favoriete sport:  Vechtsporten hoeft van mij niet, verder houd 
ik mij niet bezig met sport.

Mooiste sportherinnering:  Die heb ik niet. Ik fotografeer zulke momenten 
wel voor andere mensen.

Favoriete sportman/vrouw:  Niet echt iemand. Ik heb niet zoveel met sport. 
Ik vind het leuk dat anderen aan sport doen.

Lekkerste eten:  Italiaans, met name pasta. Wild is ook zeker 
lekker.



14     

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis: 
 Al die realityshows. Al die mensen die zich te 

kijk zetten om even op tv te komen.

Beste boek/schrijver:  Meerdere boeken zijn wel mooi, vooral thril-
lers en detectives. Vooral boeken van Donna 
Leon. Dit is een engelse schrijfster die nu in 
Venetië woont. Of boeken van Agatha Chris-
tie, dat soort schrijvers.

Mooiste film:  Een film die veel indruk heeft gemaakt is ‘One 
flew over the Cuckoo’s nest’. Al uit de jaren 
’70.

Politieke kleur:  Links van het midden.

Beste Nederlandstalig lied:  Er zijn veel mooie nummers. Dan kom ik toch 
in de richting van Boudewijn de Groot. Er is 
niet één nummer het best.

Meest afschuwelijke cadeau dat u ooit kreeg: 
 Een plastic tuinkabouter. Deze lieten de be-

woners achter toen we het huis kochten in 
Amersfoort. Hij is overwoekerd en dus blijven 
staan toen wij hier naar Zieuwent gingen. Ik 
denk dat hij nu wel weg is. Stenen tuinkabou-
ters zijn wel mooi, maar zo’n plastic ding.

Grootste miskoop: Ik zou het niet weten. Ik denk eerst na voordat 
ik iets ga kopen.

Omscholen tot:  Ik heb niet het gevoel dat ik een slecht beroep 
heb. Ik heb scheikunde gestudeerd aan de 
universiteit met een lerarengraad erbij. Uitein-
delijk ben ik de automatisering ingegaan en 
heb niets met scheikunde gedaan. Wel ben 
ik de laatste jaren als docent automatisering 
aan de slag gegaan.
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Tent opzetten in:  Geen tent! Ik heb een keer gekampeerd en dat 
doe ik nooit meer. Daar heb ik slechte herin-
neringen aan overgehouden. Een partytent in 
de tuin dat wil ik nog wel doen. 

Bent u al wel eens aangehouden door de politie:
 ja, maar niet vaak. Een keer aangehouden 

door de marechaussee om te blazen. Ik reed 
binnendoor naar huis. Bij Soesterberg ging de 
openbare weg over het terrein van defensie 
en daar moest iedereen blazen op een vrij-
dagmiddag.  

Hekel aan mensen die:  niet eerlijk zijn.
 
Uit bed te halen voor:  Het is heel moeilijk om mij uit bed te halen. 

Als ik eenmaal lig, dan slaap ik ook. Alleen 
als de honden ’s nacht iets hebben dan word 
ik wel wakker.

Waar droomt u over:  Mijn droom heb ik hier bereikt, lekker buitenaf 
wonen. 

Wanneer was u voor het laatst bang:  Met de storm van 12 juli vorig jaar. Ik wist niet 
of de bomen langs het huis wel bleven staan. 
De regen kwam door de gaten en kieren naar 
binnen. Gelukkig is alles blijven staan.

Wat denkt u als u in de spiegel kijkt:  Ik krijg steeds minder haar en het wordt steeds 
witter.

Welke zin of welk woord gebruikt u te veel: 
 Volgens zijn vrouw: zo nu en dan. Zelf heb ik 

dat helemaal niet door.

Wie zou u nog willen ontmoeten:  Ik heb niet een bekend iemand waar ik van 
zeg daar zou ik graag nog mee willen praten. 
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Verder heb ik contact met diegene waar ik dat 
mee wil.

Wat zou u geen 2e keer doen:  Trouwen, ik denk niet dat ik dat nog een  
tweede keer ga doen, ik ben gelukkig met 
mijn eerste vrouw.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  rustig, betrouwbaar, eerlijk, behulpzaam en 
inlevingsvermogend.

Luuk bedankt voor dit interview, Nienke Krabbenborg
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“WONEN IN ZIEUWENT”

In 2005 is er voor Zieuwent een Dorpsplan opgesteld. Eén van de belangrijke 
conclusies in dit plan is dat er een grote behoefte is aan woningen (huur en koop) 
voor “starters” en “senioren”. Middels een tweetal enquetes heeft een geformeerde 
commissie deze behoefte feitelijk onderzocht en vastgesteld. De uitkomsten zijn 
eind 2010 gepresenteerd. 

Zieuwents Belang wil met een informatieve avond met diverse sprekers invulling 
geven aan één van de doelstellingen uit het dorpsplan: 
bouwen naar behoefte voor de leefbaarheid in de toekomst.

Wij nodigen u allen uit voor deze informatiebijeenkomst op:
24 oktober om 20.00 uur bij het Parochiehuis.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Zieuwents Belang: uitslagen enquête 2010
• Pro Wonen: actuele ontwikkelingen in Zieuwent
• Rabobank: financieren anno 2011
• Keistad Notarissen: garantstelling, schenken ouders kinderen

Wij nodigen U allen van harte uit voor deze informatieavond over wonen in Zieuwent, 
in het bijzonder de “jongeren” en de “senioren”.

We hopen na deze informatieavond de krachten te kunnen bundelen zodat we als 
Zieuwents Belang met U samen sterk staan voor een leefbaar Zieuwent.
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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. 1-okt 19.30 uur Stichting Fratsen : Avondschoolreisje.

Za. 1-okt 19.30 uur Pacelli 1 - Haarle / Autoservice 1 : Sourcy Center.

Zo. 2-okt 14.30 uur DVC'26 1 - RKZVC 1 : Speelronde 5.

Ma. 3-okt 20.00 uur Paasvuurbouwers : kruisjasavond : Het Witte Paard

Vr. 7-okt 20.00 uur Het Witte Paard : "Vrouwencafé".

Zo. 9-okt 14.00 uur RKZVC 1 - WVC 1 : Speelronde 6.

Ma. 10-okt 20.00 uur RKZVC : kruisjasavond : Kantine

Zo. 16-okt 09.00 uur
TC Velocé : Jeugd Mountainbike Opstapmorgen : 
Sourcy Center.

Zo. 16-okt 10.30 uur Open dag : Pastorie en R.K. Kerk.

Zo. 16-okt 14.00 uur VIOD 1 - RKZVC 1 : Speelronde 7.

Ma. 17-okt 20.00 uur Schutterij St Sebastiaan : kruisjasavond : Parochiehuis.

21 en 22 oktober Stichting Fratsen : Timmerdorp 10 jaar.

Za. 22-okt 19.30 uur Pacelli 1 - Groessen 1 : Sourcy Center.

Ma. 24-okt 20.00 uur Zieuwents Belang : "Wonen in Zieuwent" : Parochiehuis.

Wo. 26-okt 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 30-okt 14.00 uur RKZVC 1 - Doetinchem 1 : Speelronde 8.
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De afgelopen maanden heeft de pastorie aan de buitenkant een flinke opknapbeurt 

gekregen c.q. restauratie ondergaan.

Het heeft als resultaat dat de pastorie er nu weer prachtig uitziet. Daarom is er een 

open dag op 16 oktober. Op die dag is er behalve het resultaat van de restauratie 

nog veel meer te zien, waaronder:

• een fotoreportage van de restauratie;

• de pastorie van de zolder tot in de kelder;

• exposities van B. Venderbosch (maker van prachtige tekeningen) en 

KBO;

• schitterende pastorietuin met sculpturen van Gerry Molleman;

• de kerk, inclusief koorruimte en sacristie;

• organisten die de hele dag aanwezig zijn, om over het orgel te vertel-

len en te spelen;

• filmopnames die achterin de kerk worden getoond;

• de toren die tot halverwege beklommen kan worden (de hogere ver-

diepingen zijn onveilig).  (Enige sportieve aanleg gewenst      )

Hier heeft men een inkijk op de gewelven boven het middenschip, krijgt men uitleg 

over het uurwerk en heeft men een mooi uitzicht naar buiten.

Eenmalig zijn ruimtes open die normaal gesproken niet toegankelijk zijn, dus… 

grijpt deze unieke kans!

Al met al is het zeer zeker de moeite waard om te komen kijken.

De 16e oktober tussen 10 .30 uur en 16.00 uur staat de koffie voor u klaar!

Open dag Sint Werenfridus
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Het jaar 2111: Downtown Zieuwent

Een eeuw geleden werd er begon-
nen met de herstructurering van het 
dorp Zieuwent, een gebied dat we nu 
kennen als Zieuwent-centrum in de 

conglomeratie Groot-Zieuwent. De 
huidige hooggelegen 4-baans A18 
telt inmiddels drie afritten die ervoor 
zorgen dat Zieuwent het verlengstuk 
van de Noordzee-havens is gewor-
den om het achterland te bedienen. 
De binnenstebuiten stad Zieuwent 
heeft een centrum dat toch nog sterk 
doet denken aan het dorp uit de jaren 
voor 2011, destijds verbouwd onder 
het mom “Niet van dat benauwde”. 
Daarbuiten ontstonden vier gebie-
den ter grootte van de Vinex-wijk 
Lichtenvoorde, dat toentertijd een 
groot dorp was. Het geloofs- en re-
creatiecentrum met de kenmerkende 
toren, was ooit een gebedscentrum 
van het katholicisme zonder onder-
grondse parkeergarage. Omdat er 
bij de plannen alleen rekening werd 
gehouden met een theehuis en 
Bed&Breakfast, heeft de verstedelij-
king van Zieuwent met name buiten 
de dorpsgrenzen plaatsgevonden. 
Naast een theehuis en een Bed & 
Breakfast zijn er een oprijlaan en 
drive-in, want de forensen moeten 
snel geholpen kunnen worden. Dat 
geldt natuurlijk ook voor alle be-
zoekers aan de nieuwe IKEA, die 
op bedrijventerrein Zieuwent-Noord 
gesitueerd is. Het Bed & Breakfast 
is natuurlijk niet weg te denken. Men 
moet namelijk de volgende dag met 
een volle buik bij het waterpretpark 

in het Olympisch sportpark aan de 
Zegendijk terecht kunnen. Parkeer-
gelegenheid is nu in en onder de 
kerk geregeld, met een kelderingang 

vanuit een deel van de pastorietuin. 
Met de slogan ‘Op gewijde grond 
parkeren, is het noodlot keren’, kun-
nen we met gemak de concurrentie 
aan met de schandalige prijzen van 
Q-park, waar men zo nodig een 
4-deks parkeergarage moest graven 
onder het veld op de Waareise. Het 
informatie- en documentatiecentrum 
over Noord-Korea, dat gevestigd is 
naast de Welkoop, krijgt dan ook 
de nodige ademruimte. Zoals in het 
Hiddink-tijdperk in Varsseveld ook te 
bemerken viel, vereist de toestroom 
van met name Koreaanse toeristen 
niet alleen parkeergelegenheid. Nee, 
speciale busstroken, loempia- en 
wokstalletjes en een speciale tulpen-
boetiek blijken een must te zijn. 
Districthoofdkantoor van de geza-
menlijke hulpdiensten is wijselijk 
buiten het dorp gehouden en ge-
vestigd in Marienvelde, zodat de 
hulpdiensten spoedig ter plaatse zijn 
en we niet dat gejengel an de kop 
hebben van de sirenes. Het vrolijke 
deuntje van de toeristentram en de 
supporters in het hypermoderne 
voetbalstadion “De Greune Weide” 
maken op zondag al genoeg geluid. 
Of Zieuwents Belang 100 jaar gele-
den dit met de “herinrichting van de 
dorpskern” bedoeld heeft, zal altijd 
een raadsel blijven……


