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Vrijwilligers
Op 17 maart was het de landelijke open dag van de zorg. Ook het streekziekenhuis 
Koningin Beatrix deed hieraan mee door een open dag te organiseren. 
Op onze afdeling (Medische Beeldvormende Technieken) doen we altijd een rondleiding 
over de afdeling. Als praktijkbegeleider van de afdeling neem ik hiervan de organisatie 
op me. 
Twee maand van te voren begin je er al mee. Een oproep doen wie er mee wil helpen 
aan de open dag. Een kleine maand nadat ze zich hebben kunnen opgeven, stuur je 
weer eens een herinneringsmail de afdeling rond, omdat zich te weinig mensen hebben 
opgegeven om de rondleiding over de afdeling te kunnen doen. Gelukkig zijn er dan meer 
collega’s die wel willen helpen. Ze hadden nog niet gereageerd omdat ze het compleet 
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vergeten waren of omdat ze gewoonweg vergeten waren om zich op te geven. 
Ik denk dat wel meer mensen dit probleem kennen: “Het kunnen vinden van vrijwilligers 
voor een bepaalde taak”. Hetzij verenigingen, collectanten, en nog wel veel meer. Men-
sen hebben tegenwoordig maar weinig tijd. Soms heb ik het idee dat er van alles voor 
tegenover moet staan. Mensen doen niet veel vrijwillig meer. Natuurlijk zijn er uitzonde-
ringen, maar vaak zijn het toch dezelfde mensen die dit doen. Ze weten je ook gauw te 
vinden als je wat voor een vereniging of de medemens over hebt.
Een paar weken geleden kregen wij als bestuur van volleybal een uitnodiging voor een 
workshop: ‘Druk, druk, druk: prioriteiten stellen en organiseren’. Dit wordt georganiseerd 
met medewerking van de Rabobank. De inhoud van de workshop luidt als volgt: Steeds 
minder vrijwilligers zijn te porren om zich langdurig voor een omvangrijk takenpakket aan 
hun vereniging te binden. Als hierop niet wordt ingespeeld, komt er steeds meer werk 
op steeds minder schouders te liggen. In de workshop worden handvatten gegeven hoe 
de vereniging aantrekkelijk blijft voor een vrijwilliger. De workshop laat ruiken aan de 
manieren waarop de vereniging tot een andere aanpak kan komen.
Ik vind het een goede ontwikkeling dat ze er mee bezig zijn, maar ik denk dat mensen 
bij zichzelf moeten na gaan denken of ze niet wat over hebben voor een vereniging of 
de naaste mensen. Of mensen toch niet ergens tijd vrij hebben om iets vrijwilligerswerk 
te doen. Als iedereen maar iets doet, dan kost het ook veel minder tijd. Of is het toch 
dat de mens in deze  maatschappij ́ te egoïstisch´ is en vooral naar zichzelf kijkt. Ik weet  
het zelf ook niet.
Dan kom je toch weer neer bij de vraag: Hoe krijg je de motivatie bij mensen terug om 
iets aan vrijwilligerswerk te doen?

Nienke Krabbenborg

Rondje Zieuwent
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PaasPop 4ever.
Vroeger waren er mensen die alle pos-
ters van PaasPop verzamelden. Ze had-
den de posters van elke editie vanaf het 
begin. Of er nu nog mensen zijn die van 
elk jaar een poster hebben, zonder direct 
aan de organisatie verbonden te zijn, valt 
te betwijfelen. Als je de rij met posters 
bekijkt valt op welke grote namen er in 
Zieuwent zijn geweest. We gaan hier nu 
niet een hele rij namen opsommen en dat 
is precies wat PaasPop ook niet meer 
doet. Op de Posters geen prominente 
plek meer voor een prominente naam, 
maar enkel (op de bekende manier van 

Vic Hulshof) een aankondiging van het 
festival (met in de kleine lettertjes het 
programma). 
Dan maar op zoek naar de line-up op de 
website. Wat direct opvalt is het gemis 
van die ene grote naam die voor die 
avond de kar moet trekken en derhalve 
de zaal moet vullen. Met elk jaar weer 
meer zenuwen of de baten en de lasten 
wel met elkaar in goede verhouding zijn. 
Deze trendbreuk is een goede aanleiding 
om eens kennis te maken met Sabine 
Onstenk, voorzitter van PaasPop.

Sabine is 32 jaar en sinds 3 jaar woont ze 
weer in Zieuwent. Tot haar 12e woonde 
ze ook al in ons dorp, haar vader was de 
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zadelmaker, en ze woonde in het huis 
van Wopereis (Olthuus Johan) waar nu 
de familie Hendriksen woont.
Ze heeft veel rondgezworven, maar toch 
ook geruime tijd in Lievelde gewoond. 
Daarom was ze ook eerder al vrijwilliger 
met Pasen in de tent.

Sabine is er één van de snelle carrière. 
Toen ze na de HAVO in Groenlo en het 
MBO 10 jaar geleden ging werken bij 
Asito schoonmaakdiensten, klom ze 
binnen 2 jaar op tot vestigingsmanager. 
Dit doet ze nu al weer acht jaar. En met 
veel plezier zegt ze zelf; “Mensen in de 
schoonmaakdienst zijn zo lekker direct. 

Je weet wat je aan ze hebt”.  
 
Toen ze 3 jaar geleden weer in Zieuwent 
terugkwam en zich aanmeldde voor 
vrijwilligerswerk bij PaasPop, werd ze 
eigenlijk direct apart genomen. Cilia 
Stortelder wilde na decennia voorzitter-
schap afscheid nemen van deze rol en 
gezien de achtergrond en ervaring die 
Sabine heeft, werd haar gevraagd of ze 
de rol van voorzitter niet van Cilia wilde 
overnemen.
“Een ontzettend moeilijke keus. Aan de 
ene kant ontzettend mooi qua uitdaging. 
Een prachtig evenement met een gewel-
dig draaiboek, enthousiaste vrijwilligers, 
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veel draagvlak in het dorp en een bestuur 
dat zich zeer professioneel gedraagt. 
En of ik daar als semi-nieuweling als 
voorzitter leiding aan zou willen geven. 
Spannend ook omdat er aan de andere 
kant wel duidelijke moderne problemen 
op PaasPop afkomen, zoals alsmaar 
meer verantwoordelijkheid voor ander-
mans gedrag, bezoekersaantallen die 
niet meegroeien met de prijzen van 
bands en het feit dat PaasPop haar 
oorspronkelijke doel al lang bereikt heeft; 
het halen van popmuziek naar de ach-
terhoek. De festivals zijn tegenwoordig 
niet meer op één hand te tellen in de 
regio en PaasPop kan zich aansluiten 

in een lange rij. Of beter gezegd, als je 
betalende bezoekers wilt hebben vis je 
met veel concurrerende ondernemingen 
en organisaties in de zelfde vijver”. 

Op onze vraag waarom zij dan juist 
werd gevraagd antwoordt ze een-
voudig: 

“omdat ze dachten dat ik het kon”.

Sabine gaat verder: “Ik heb eerlijk ge-
zegd niet zo lang na hoeven denken. Ik 
was eigenlijk meteen gecharmeerd van 
het idee en ook wel trots op het feit dat 
ik gevraagd werd. Ik heb dat eerste jaar 

PAASPOP 2012



6     

meteen met Cilia meegelopen en 
ben door haar geweldig ingewerkt. 
Niet alleen alle werkzaamheden en 
de verantwoordelijkheid die je draagt 
gaf ze me mee, maar boven alles het 
genieten van het hele gebeuren. Van 
Cilia leerde ik dat er veel op je af komt 
en dat de druk erg hoog is, maar dat 
je daardoor bij alles wat goed gaat 
juist enorm kunt genieten. En dit lukt 
me tot nu toe nog steeds”.

In uitvoering is ze niet alleen voorzit-
ter van PaasPop maar geeft ze ook 
leiding aan de PR-commissie en 
neemt ze deel aan de commissie 
Werving vrijwilligers. Maar het meest 
is ze de bindende factor van alle losse 
componenten, met techniek, vrijwilli-

gers, financiën en programmering als 
grootste onderdelen. Sabine: “Maar 
vooral de spanning voor datgene dat 
je niet of bijna niet kunt voorzien, dat 
voelt in een PaasPopweekend mis-
schien wel het zwaarst”.

Maar dan even naar de trendbreuk, 
wat gaat er komend jaar verande-
ren?
“Van augustus tot en met december 
van het vorig jaar hebben we als 
bestuur ons hoofd gebroken over de 
vraag of we verder konden gaan op 
oude voet. Het antwoord was eigen-
lijk net zo simpel als moeilijk om te 
accepteren. Als we op de oude voet 
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verder gaan zal het op de lange termijn 
financieel niet meer uit kunnen en gaan 
we een keer failliet.
Dan moet je gaan nadenken wat je wil. 
De oude doelstelling, het halen van 
popmuziek over de IJssel, was zoals al 
eerder gezegd achterhaald. 1001 ideeën 
zijn op tafel geweest van opdoeken tot 
andere invullingen als cabaret en jazz. 
Alles was bespreekbaar. Voorwaarde 
was wel dat het een nieuwe doelstel-
ling zou zijn voor de lange termijn en 
gedragen zou worden door het leger 
vrijwilligers, want zonder hen geen 
PaasPop. Zelfs het ‘s’-woord kwam 
op tafel en is serieus overwogen. Het 

‘s’-woord is sponsoring, jarenlang 
onbespreekbaar omdat PaasPop 
autonoom wil blijven, baas in eigen 
tent. En dit blijft zo”.

Wat is de nieuwe doelstelling
“We willen een muzikaal feest zijn dat 
zich richt op de regio. We zijn bij onze 
bezoekersaantallen sterk afhankelijk 
van onze omgeving en we willen te-
rug naar aandacht voor de bezoekers 
uit onze directe nabijheid waar Paas-
Pop zijn bestaansrecht grotendeels 
aan te danken heeft. Aandacht voor 
regionaal talent en aandacht voor 
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nieuwe namen die het gaan maken 
in Nederland. De maandag blijft het 
grote feest dat het altijd al is geweest’.

En waar mik je dan op?
“De regionale bands zitten vooral op 
de zaterdagavond. Alle bands die al 
via de slag om PaasPop op het grote 
podium terecht kwamen en waarvan 
velen in het land furore hebben ge-
maakt, komen achter elkaar op het 
zelfde podium terug. Daarnaast heb-
ben we voor de ontdekking van nieuw 
talent het 3voor12-podium terug. 
Ook op zondag is er voor jong en oud 
of voor de van mooie- en stevige mu-
ziek genietende bezoeker wat wils. 
Een breed scala aan bands, laag-
drempelig door de lage prijs van de 
entreekaartjes. Een tientje voor een 
avond als je een PaasPartout neemt. 
We zouden het geweldig doen als we 
voor het hele weekend 4000 bezoe-
kers zouden mogen ontvangen.” 

En? Hoe werd het door de vrijwil-
ligers ontvangen?
“Met groot enthousiasme. Vrijwilligers 
houden ook van volle zalen. Zij zagen 

ook dat de bezoekersaantallen niet 
meer in verhouding stonden tot de 
kosten van de bands. Velen, vooral 
zij die betere tijden hadden meege-
maakt, voelden zich wat uitgeblust. 
Met het nieuwe elan en de nieuwe 
doelstelling gaven de vrijwilligers 
aan er weer ouderwets zin in te heb-
ben. Ze voelen dat PaasPop voor de 
langere termijn ook weer een onder-
scheidende rol kan spelen in de regio. 
Dat we een ander festival blijven ten 
opzichte van de evenementen om 
ons heen. Evenementen overigens 
waar we prima contact mee hebben 
en waar we over en weer bij elkaar 
in de keuken kijken.”

Nog meer nieuws onder de zon?
“Niet onbelangrijk, we krijgen een 
andere tent. We hebben de ‘schuur’-
tenten ingeruild voor een echte 
festivaltent, een zesmaster voor 
maximaal 2.500 bezoekers. Na 
jarenlang trouwe dienst hebben we 
gemeend een meer intieme sfeer te 
kunnen creëren in de masttent dan in 
de ‘oude schuren’. Vooral vanuit de 
ene tent kijken naar het podium in de 
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andere tent gaf een gevoel of je niet 
helemaal bij het feest hoorde. Dit zal 
in de nieuwe situatie veel beter zijn.”

En de nieuwe media, zijn zij een 
vloek of een zegen voor PaasPop?
“Een zegen natuurlijk. We hebben 
meer dan 1000 volgers van PaasPop 
op Facebook en 500 via twitter. Je 
potentiële klanten of bezoekers kan 
je zo direct bereiken. Elk nieuwtje 
gaat als een vuurtje rond. Erg leuk 
om mee te maken.”

Wil je verder nog wat kwijt?
“Ja, op initiatief van Luuk Domhof 
wordt er op zaterdagmiddag en be-
gin van de avond het “rondje van de 
zaak” georganiseerd. Het is bedoeld 
om met de middelen die PaasPop op 

dat moment ter beschikking heeft, 
tent en geluid, om ondernemers, 
onder genot van een hapje en een 
drankje, met elkaar in contact bren-
gen. Naast een muzikale omlijsting 
zal Erik Hulzebosch als gastspreker 
fungeren. Een leuk initiatief waar wij 

PAASPOP 2012
als PaasPop graag onze medewer-
king aan verlenen.”

In het gesprek na afloop roemt 
Sabine de kracht van Zieuwent, de 
alom aanwezige creativiteit en de 
uitvoering die daar aan gegeven 
wordt. Ze zegt het als een buiten-
staander, maar is ze dat ook? Je 
kunt hier zelf achter komen tijdens 
PaasPop.

Huub en Mark  
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Op Goede Vrijdag 6 april om 19.30 
uur organiseert de Stichting Paaspop 
Klassiek de Matthäus Passion van 
J.S. Bach in de St. Werenfriduskerk in 
Zieuwent. Het orkest Concerto Barocco 
brengt samen met diverse koren en 
solisten dit populairste klassieke werk 
van Nederland ten gehore. 

Na vier keer de Johannes Passion te 
hebben uitgevoerd, is dit jaar gekozen 
voor de Matthäus Passion. Dirigent 
Emile Engel: “Goede Vrijdag is de dag 
dat de Matthäus Passion van oudsher 
is opgevoerd. Het vertelt het lijdens- 
en sterfverhaal van Jezus volgens het 
Evangelie van Matthäus. De uitvoering 

vindt plaats in een authentieke barokuit-
voering zoals Bach hem bedoeld moet 
hebben. Deze verhalende productie 
ligt goed in het gehoor, waarbij we 
gebruikmaken van originele en authen-
tiek nagebouwde instrumenten uit de 
17e eeuw.” 

Deelname jongeren
Onder artistieke leiding van Emile En-
gel werken de beste solisten en koren 
uit Nederland en België mee aan de 
uitvoering. De solisten zijn: Mitchell 
Sandler(Christus), Vincent Lesage 
(Evangelist), Hilde Coppé (Sopraan), 
Peter de Groot (Altus), Lars Piselé 
(Tenor) en Lieven Termont (Bas). Zij 

Stichting Paaspop  
Klassiek  
organiseert 
Matthäus 
Passion
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Stichting Paaspop  
Klassiek  
organiseert 
Matthäus 
Passion

worden begeleid door het  internationale barokorkest Concerto Barocco en de 
koren Vocaal Ensemble, Ex Arte uit Enschede en Concentus Cantzione uit Zut-
phen. Bijzonder is de medewerking van het leerlingenkoor uit groep 8 van de St. 
Jozefschool uit Zieuwent. Cilia Stortelder van de Stichting Paaspop Klassiek: “We 
zoeken de samenwerking met het onderwijs en geven ook gastlessen op mid-
delbare scholen over klassieke muziek. Hiermee willen we de toegankelijkheid 
vergroten en leerlingen betrekken bij de klassieke cultuur. Geweldig natuurlijk dat 
jongeren deelnemen in deze grote productie.”
Uniek lichtplan
Uniek aan deze uitvoering van de Matthäus Passion zijn de visuele aspecten. 
Cilia: “Samen met Paaspop willen we een breed muzikaal programma van zowel 

PAASPOP 2012KLASSIEK

klassieke als popmuziek in het Paasweekend samenbrengen. We gebruiken de-
zelfde techniek. In de Werenfriduskerk met zijn uitmuntende akoestiek plaatsen 
we screens aan beide zijbeuken. Er komt een uniek lichtplan, wat de uitvoering 
dichter bij de aanwezigen brengt. Je ervaart daardoor meer het totaalplaatje. Dat 
maakt het concert tot een onvergetelijke en bijzondere ervaring.”
Entree
De entreeprijs bedraagt € 37,50. Kaarten zijn te koop via internet: www.paaspop-
klassiek.nl en bij de verkooppunten: De Spar en Het Witte Paard in Zieuwent, 
de VVV en La Lygne in Lichtenvoorde en ’t Grols Gemack in Groenlo. U kunt 
Paaspop Klassiek steunen door donateur te worden. De bedragen variëren van 
€ 75,- tot € 500,- per jaar. 

Arrangementen
Wilt u dineren voorafgaand aan de uitvoering? Een arrangement biedt u de moge-
lijkheid bij Het Witte Paard in Zieuwent een 4-gangendiner inclusief consumpties 
te nuttigen. Tussen de gangen door geeft dirigent Emile Engel een toelichting 
op de Matthäus Passion. U bent met dit arrangement verzekerd van een goede 
zitplaats. De kosten inclusief entree zijn € 75,- per persoon. Voor het reserveren 
van kaarten kunt u contact opnemen met Het Witte Paard: tel. 0544-351282  of 
e-mail info@hetwittepaardzieuwent.nl
Meer informatie is te vinden op www.paaspopklassiek.nl.
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Rondje van de Zaak!
Enkele leden van de MKB hebben het initiatief genomen een avond te organiseren, 
met als titel: Rondje van de Zaak!

Waarom: Het versterken van ondernemers in de kernen Zieuwent, Harreveld en 
Marienvelde: Agrariërs, ZZPers, ondernemers en middenstanders.
Er voor te zorgen dat er een basis gelegd wordt waardoor ondernemers zich hier 
willen blijven vestigen.
 

PAASPOP 2012R.V.D.Z.
Stichting Paaspop stelt één van hun tenten beschikbaar en verzorgt de drank en hapjes.
Het is een avond, bedoeld voor ondernemers uit Zieuwent, Harreveld, Mariënvelde 
en hun werknemers.
Ondernemers die in voornoemde dorpen woonachtig zijn en hun bedrijven elders 
hebben zijn ook van harte uitgenodigd. Gezien het lokale karakter dat we nastreven 
nodigen we deze ondernemers uit zonder hun medewerkers.
“zonder ondernemers geen leefbaarheid”
Het “Rondje van de Zaak!” is bedoeld als een informele samenkomst, om onder 
het genot van een drankje en hapje,  kennis te maken met elkaar en informeel van 
gedachten te wisselen. 
Naast muzikale omlijsting zal gastspreker Erik Hulzebosch proberen de aanwezigen 
te prikkelen en wordt er voor een drankje en een hapje gezorgd. De avond begint 
om 18.00 uur(inloop) en zal om half 21.30 overlopen in de Paaspop zaterdagavond. 
De kosten voor deze avond zijn 25 Euro, dit is inclusief drank tot 21.30 uur en entree 
voor Paaspop deze avond. 
Het streven is om iedereen te benaderen d.m.v. een persoonlijke uitnodiging, mocht 
u die niet hebben ontvangen dan nodigen wij u bij deze uit.
Meld je aan voor 1 april via rondjevdzaak@gmail.com en begin de zaterdagavond 
met “een rondje van de zaak” samen met bedrijven uit de buurt.
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VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 11-02-2012 : BOVO 6 - TOHP 4 : 0 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP: De 1e set bleven de TOHP-meiden de te-

genstanders ver voor. De 2e set werd erg 
spannend. Op het nippertje gewonnen.

MOOISTE MOMENT: De overwinning.
VROUW vd WEDSTRIJD: Tess: goede opslag. Sam: goede set-up.
 Merit: prima aangooien. Isa: netjes getoetst.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-03-2012 : TOHP 4 - Favorita 6 : 2 - 0
WEDSTRIJDVERLOOP: Het ging van alle kanten goed, we hebben al-

leen maar voor gestaan, supergoede rally’s.
MOOISTE MOMENT: 2 x 25 op het scorebord.
M/V vd WEDSTRIJD: Tess Penterman, Isa Teunissen, Romy Haen, 

Merit Beuting en Sam Raben. Een prima 
instelling van allemaal!!

Datum : wedstrijd : uitslag 11-02-2012 : TOHP 5 - Marvo 2 : 0 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP: We moesten eerst even in het spel komen. 

De 2e set ging het steeds beter en speelden 
we goed samen. Het hele team had er plezier 
in.

MOOISTE MOMENT: Dat Nina de 3e bal netjes bovenhands over 
het net wist te spelen en zo een punt scoorde.

VROUW vd WEDSTRIJD: Nina Jansen.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-03-2012 : WIVOC 4 - TOHP 5 : 2 - 0
WEDSTRIJDVERLOOP: We moesten eerst nog wakker worden, dus 

het ging niet zo goed.
MOOISTE MOMENT: Na een pep-talk van de coaches stonden ze 

eerst voor tegen WIVOC. Het was mooi om 
te zien dat ze er plezier in hadden.

De momenten van de pupillen

PAASPOP 2012
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VROUW vd WEDSTRIJD: Nina Jansen, Sabine Rooks, Renee Jongste 
en Floor Boschker. Het hele team heeft hard 
gewerkt, bij elk punt werd er gelachen en 
gejuicht. Heel goed gedaan meiden, jullie 
kunnen het wel, ga zo door.

VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 28-01-2012 : Witkampers F1 - RKZVC F1 : 

0 - 8
DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoederboom (3x), Sem Wopereis (2x), 

Devin Haen (2x) en Thieme Terhaerdt (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Kopbal van Sem na een goede voorzet.
MOOISTE MOMENT: Samenspel in de tweede helft en scoren 7x.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team. Goed samenspel.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-03-2012 : RKZVC F1 - AZSV F2 : 1 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom.
MOOISTE DOELPUNT: Tijn Hoenderboom.
MOOISTE MOMENT: Keeperswerk met penalty’s.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tristan Krabbenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-03-2012 : Eibergen F2 - RKZVC F1 : 
1 - 10

DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom (4x), Devin Haen (3x), Syl 
Doppen (1x), Sem Wopereis (1x) en 1x eigen 
doelpunt.

MOOISTE DOELPUNT: Allemaal even mooi.
MOOISTE MOMENT: Het goede samenspel in de tweede helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Devin Haen.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-03-2012 : Longa ’30 F2 - RKZVC F1 : 
0 - 3

DOELPUNTENMAKERS: Tijn Hoenderboom (2x) en Devin Haen (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle 3 mooi: zeker tegen Longa.
MOOISTE MOMENT: Door goed te verdedigen weer de 0 gehouden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thieme Terhaerdt.
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Datum : wedstrijd : uitslag 10-03-2012 : RKZVC F2 - Longa ’30 F6 : 
3 - 2

DOELPUNTENMAKERS: Thomas Hendriksen (2x) en Willem Domhof 
(1x).

MOOISTE DOELPUNT: Solo van Willem onder in de hoek.
MOOISTE MOMENT: Goal van Willem.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Heel F2.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-03-2012 : RKZVC F3 - VIOS F2 : 1 - 7
DOELPUNTENMAKERS: Merijn.
MOOISTE DOELPUNT: Merijn.
MOOISTE MOMENT: De solo en goal van Merijn.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-03-2012 : Bon Boys E8 - RKZVC E3 : 
1 - 7

DOELPUNTENMAKERS: Bram (4x), Roel (1x), Pim (1x) en Jasper (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Pim, die met zijn specialiteit “het afstandschot” 

de keeper kansloos liet.
MOOISTE MOMENT: Joris die voor de wedstrijd van de natte 

glijbaan af ging en de hele wedstrijd met de 
natte broek moest voetballen.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Femke: gaf een voorzet in de 1e helft en hield 
het doel schoon in de 2e helft.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-03-2012 : RKZVC F3 - HSC’21 E7 : 4 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Roel (2x), Bram (1x) en Jord (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Roel, die een voorzet van de verdediger Pim 

snoeihard inschoot.
MOOISTE MOMENT: Het goede spel van Remco in de 2e helft, 

die de aanwijzingen in de rust goed heeft 
opgevolgd.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jasper, die als keeper er mede voor zorgde 
dat we maar één goal tegen kregen.
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Meest favoriete sport:  Paardrijden blijf ik leuk vinden, alleen 

heb ik daar geen tijd voor. In mijn zeld-

zame vrije tijd wil ik nog wel eens bij de 

fam. Doppen gaan paardrijden.

Minst favoriete sport:  Voetbal denk ik dan maar. Juist omdat 

‘alle’ mensen het leuk vinden. Maar 

toch de grote wedstrijden (EK en WK) 

vind ik wel leuk, dat is voor het land en 

zeker ook voor de gezelligheid. 

PROFIELSCHETS

PAASPOP 2012

Dit keer een profielschets met Dani (Dani-

elle) van Gaalen. Zij is de drummer van de 

band the Jacks. Op de zondag geven ze een 

optreden bij Paaspop. Ook zijn ze al te zien 

geweest in ‘De Wereld Draait Door’ en in uit-

zendingen van 3fm geweest. Verder doet ze 

al een paar jaar mee met Zieuwent Live. Ze 

is 19 jaar en woont in Tilburg, omdat de band 

in die stad repeteert. Ze zit in het laatste jaar 

van de Herman Brood Academie in Utrecht.
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Mooiste sportherinnering:  Dat ik meegesleurd werd door de bak met nog 

1 been in de beugel. Er gebeurde niets ergs 

en dan is het een toffe en leerzame ervaring. 

Favoriete sportman/vrouw:  Norbert Doppen en natuurlijk mijn eigen mama 

Els! 

Lekkerste eten:  Mama´s gekookte aardappelen met willekeurige 

groente en vlees. Juist omdat ik zelf niet zo vaak 

kook. Eigenlijk is alles wat mama maakt lekker.

PAASPOP 2012PAASPOP 2012

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis: 

 Ik zap meteen verder als ik het niet leuk vind. 

Nederland 1 kijk ik nooit, dus dat zal ik niet 

missen. En de voetbalwedstrijden kijk ik nooit, 

behalve de EK en WK.

Beste boek/schrijver:  Ik heb al sinds jaren geen boek meer gelezen. 

Mathilda van Roald Dahl heb ik veel gelezen. 

Nu lees ik voor school soms een muziekthe-

orie of popgeschiedenis boek.

Mooiste film:  True romance is een mooie film. Ik kijk ook 

graag van die ´vieze horror films´. Dan zit ik 

soms te gillen op de bank. 
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Politieke kleur:  Iets links, is toch goed voor de muziek??? Ik 

houd me helemaal niet bezig met de politiek. 

Beste Nederlandstalig lied:  Het nummer: Zou zo graag van JURK!

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg: 

 ohhh, wat zou dat zijn. Ik heb al eens een 

barbiepop gekregen voor mijn verjaardag 

toen ik 12 werd. Ik heb wel beleefd gedaan, 

PAASPOP 2012
maar dacht toch: “Oma, weet je wel hoe oud 

ik word?

Grootste miskoop:  Dat zijn in het verleden te veel schoenen ge-

weest. Gewoon omdat ik ze wilde hebben en 

dus rustig ze een maat te groot kocht, omdat 

ze er anders niet waren.

Omscholen tot:  Vroeger wilde ik stewardess worden, maar 

ik durf eigenlijk niet zo goed te vliegen haha. 

Als ik niet op de Herman Brood Academie 

was aangenomen, was ik misschien toch wel 

stewardess geworden. In de zomer werk ik bij 

een apotheek, dat vind ik ook leuk. Dus apo-

thekersassistent is ook  nog een mogelijkheid. 
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Tent opzetten in:  Lutjebroek

Ben je al wel eens aangehouden door de politie: 

 Ik zelf niet. Maar ik zat laatst wel bij iemand in 

de auto en toen werden we aangehouden, ’s 

nachts bij de Texaco, dan mag je namelijk niet 

terug naar Lichtenvoorde en werden daarop 

aangesproken.

PAASPOP 2012PAASPOP 2012
Hekel aan mensen die:.  Ongevraagd aan mijn spullen zitten. Maar 

ook als mensen (ongevraagd) achter mijn 

drumstel gaan zitten, dan word ik echt kwaad. 

Uit bed te halen voor:  Een optreden of een repetitie met de band. 

Voor goed nieuws ben ik ook zeker uit bed te 

halen. Maar ook voor een drankje in de kroeg 

kom ik mijn bed (weer) uit. Maar zeker niet 

voor eten.

Waar droom je over:  Dat ik met de band mag toeren en optreden 

over heel wereld. Dat is mijn grote droom.

Wanneer was je voor het laatst bang: Ik ben bang voor mannen ‘die de weg vragen’ 

in het donker als ik alleen ben.
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Wat denk je als je in de spiegel kijkt:  Jeetje dat is een gemene vraag. Ik moet 

toch maar eens Vincent Doppen bellen.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: 

 Gossiemikkie en Jeetje. Ook achter 

zinnen zeg ik vaak: ‘Zeg maar’

Wie zou je nog willen ontmoeten:  Madonna!! Ook zou ik graag Larry 

Mullen jr., de drummer van U2 willen 

ontmoeten. Dat was mijn held vroeger. 

Wat zou je geen 2e keer doen:  Mijn drumstel uitlenen. Dat is 1 keer 

gebeurd en nooit  meer weer. Dat ein-

digde in een ruzie op het podium.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  Gezellig, eerlijk, betrouwbaar,  

perfectionistisch en muzikaal.

Dank je wel Dani voor het interview en heel veel succes met de band en het 

optreden met Paaspop.

Nienke Krabbenborg

Volleybaltoernooi 28-01-2012
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Op zaterdag 28 januari is het eerste toernooi van dit jaar begonnen.
We zijn naar Vragender geweest. Meisjes niveau Tohp 4; Romy,Tess, Merit, 
Isa en Sam.
Vol frisse moed begonnen ze de wedstrijd tegen Sparta
Het ging van een leien dakje. De eerste set was al snel binnen 25-13. Daarna 
de tweede set. Ook hier is de winst behaald. Deze wedstrijd is met 2-0 gewon-
nen. De meiden speelden sterk. 
50 keer is het woord ‘Puntje’ geroepen. Nu snel water drinken voor een 
schrale keel.

De tweede wedstrijd was tegen Favorita. De meiden waren allemaal een kop 
groter, en voor het ergste werd gevreesd. Na een goede peptalk begonnen 
ze ook hier goed.
Binnen een mum van tijd was er weer 25x ‘puntje’ geroepen en dus is het 1-0.
En net zoals de eerste wedstrijd is ook hier met tweederde van de opslagen 
een punt gescoord. Omdat het ze gemakkelijk af ging begonnen ze de tweede 
set foutjes te maken en lieten de ballen gaan. Na een tweede oppeppertje van 
de coaches pakten ze de draad weer op en wonnen ook deze wedstrijd. 2-0
De meiden hebben super gespeeld. Een aantal mooie rally’s die ze afsloten 
met een punt. 
Ze hadden na de wedstrijd geen spierpijn, maar een lichtelijk schrale keel 
van het ‘puntje’.
Super gespeeld meiden………ga zo door.

Volleybaltoernooi 28-01-2012
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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
Vr. 30-mrt 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

Vr. 30-mrt 20.00 uur Sprenkelderhook : onderling kaarten : Het Witte Paard.

Za. 31-mrt 19.30 uur Pacelli / Wessels Keuken 1 - Angeren 1 : Soucy Center

Zo. 1-apr 14.00 uur RKZVC 1 - VIOD 1 (speelronde 18)

Ma. 2-apr 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjasavond : Het Witte Paard

Do. 5-apr 18.00 uur Het Witte Paard : "Aanschuiven bij Inge".

Vr. 6-apr 19.30 uur PaasPop-Klassiek : Matthäus Passion : Werenfrieduskerk.

Za. 7-apr 18.00 uur MKB-Zieuwent : "Rondje van de Zaak" : PaasPop-tent.

Zo. 8-apr 20.00 uur Ontsteking van het Paasvuur.

7, 8 en 9 april PaasPop Zieuwent

Zo. 15-apr 14.30 uur Doetinchem 1 - RKZVC 1 (speelronde 19).

Ma. 16-apr 20.00 uur RKZVC : Kruisjasavond : Kantine

Zo. 22-apr 14.30 uur PAX 1 - RKZVC 1 (speelronde 20).

Ma. 23-apr 20.00 uur Schutterij : Kruisjasavond : Parochiehuis.

Wo. 25-apr 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Wo. 25-apr 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Zo. 29-apr 14.00 uur RKZVC 1 - Groessen (speelronde 21).

Ma. 30-apr ? Jong Nederland : Koninginnedagspelen.

Zo. 6-mei 08.30 uur Stichting Fratsen : "Dwars deur Zöwent" : Sourcy Center.

Zo. 6-mei 14.30 uur Erica '76 1 - RKZVC 1 (speelronde 22).

Vr. 1-jun 20.00 uur "Vrouwencafé" : Het Witte Paard.

1, 2 en 3 juni Jong Nederland : "Kleinkamp".

Vr. 8-jun 20.00 uur Zieuwent Live!

9, 10 en 11 juni Zieuwentse Kermis.

7, 8, 9, 10 en 11 juli Jong Nederland : "Grootkamp".

Za. 18-aug ? Stichting Fratsen : Openluchtbioscoop : Tijd en locatie nog onbekend.

Zo. 2-sep 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival : Sportveld de Waareise.

21 en 22 oktober Stichting Fratsen : Timmerdorp
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Ingezonden brief naar aanleiding van het stuk “Eumkesdorp” in de vorige PIOT

Allereerst natuurlijk hartelijk dank voor de felicitaties die duidelijk in uw stuk naar voren 
kwamen en het uitgesproken vertrouwen in de wederopstanding van C.V. De Eumkes. 
De Eumkes is een carnavalsvereniging die is wederopgestaan met het oogmerk de 
sociale cohesie binnen Zieuwent te bevorderen, de herkenbaarheid van Zieuwent te 
vergroten in de omgeving en het historisch besef van de Zieuwentse carnavalsge-
schiedenis te onderstrepen. Het eerste bereiken wij door een grote variatie aan leeftijd 
binnen de groep, het tweede door het carnaval niet alleen in Zieuwent te vieren, maar 
ook daarbuiten (Voor-Beltrum, Groenlo en Lievelde). Het laatste punt bereiken wij door 
de naam van de oude vereniging te dragen. Ten eerste bereiken wij hierdoor te eren 
wie ere toekomt, de oude vereniging, ten tweede zijn er zeer veel gelijkenissen tus-
sen het voorkomen van vrijgezellen en carnaval an sich. Natuurlijk komt daar nog de 
herkenbaarheid bij voor verenigingen uit de buurt en de vele tradities die wij hebben 
overgenomen van de oude Eumkes (de vriendschap met voor-beltrum, de vete tegen 
Lievelde, het Eumkesbal en natuurlijk de traditionele carnavalsroute die wij afleggen 
met carnaval door de omgeving zoals ook de oude Eumkes dat deden.) Daarnaast 
onderstreept het dragen van de naam “Eumkes” de band die de nieuwe Eumkes met 
de oude Eumkes hebben.

Het grootste probleem van de oude Eumkes en de verenigingen daarvoor, zoals ook 
door u beschreven, is het gebrek aan continuïteit van de verenigingen. Wij zijn ons 
terdege bewust van dit risico en ondervangen dit door een grote variatie aan leeftijd 
binnen de vereniging die zorg draagt voor geleidelijke afvloeiing. Daarnaast is er een 
nieuwe manier van kennisdeling binnen de vereniging, die ervoor zorgt dat geen ken-
nis verloren gaat. Sterker nog, deze techniek is met terugwerkende kracht toegepast 
op de oude vereniging en heeft tot het resultaat geleid dat de eerste carnaval van De 
Eumkes zeer goed ontvangen is bij de verenigingen uit de buurt en hebben geleid tot 
een succesvol en druk bezocht Eumkesbal.

Het staat natuurlijk iedereen vrij zijn mening te geven over allerlei zaken, maar ver-
dieping in de motivatie voor bepaalde gemaakte keuzes is een vereiste alvorens een 
opiniestuk in te sturen en lijkt het door u in gestuurde stuk meer op een open sollicitatie 
bij De Nölepeters dan dat het blijk geeft van enige relevante kennis.

Om bovenstaand geschrevene zingen wij vol trots, uit volle borst en in vol ornaat: De 
Eumkes bunt oké olé olé, want De Eumkes bunt oké, olé, olé!!

Carnavalleske Groet,

Dion Hummelink Voorzitter en oprichter C.V. De Eumkes
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De Feestcommissie… Een Zieuwents Belang?

Maandag 19 maart, werd de jaarver-
gadering van de plaatselijke FC en 
Zieuwents Belang gehouden in Het 
Witte Paard. Ongeveer 70 belangstel-

lenden waren hier aanwezig, met een 
gemiddelde leeftijd van ver boven de 
50. Je zou zeggen dat de jeugd hierin 
geïnteresseerd zou zijn, in verband 
met de a.s. kermis en de toekomst 
van Zieuwent. Echter helaas is de 
jeugd niet aanwezig en de oudere 
generatie is wel belangstellend. Waar 
leid de fietstocht op koninginnedag dit 
jaar naar toe? Wordt er gekaart en 
nagekaart tijdens de kermis? Dit zijn 
schijnbaar belangrijke onderwerpen. 
Ook de veiligheid van de wagens voor 
de jeugdzeskamp komt aan de orde. 
Wie is de verantwoordelijke? “Vake 
bui-j te bange” Iets om over na te 
denken als 13 koppig bestuur. Al deze 
personen zetten zich belangeloos in 
voor een juiste cohesie binnen de 
gemeenschap. Echter als FC zou ik 
werken aan een uitstraling. Er kan 
nog geen lachje af. Kom op FC, jullie 
staan toch voor feest!!!

Feestnummer Jan Doppen neemt 
tijdens de vergadering afscheid en 
hij wordt geroemd om zijn inzet en 
humor. Jan gaan we dus missen!!! 
Voor de komende kermis gelden 
geen nieuwe ontwikkelingen, dus 
we gaan op dezelfde voet verder als 
vorig jaar.”Dit hebbe weij altied zo 
edoane en dat gebeurt noe zo weer” 
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Om de kermis een nieuwe impuls te 
geven zou er geïnvesteerd moeten 
worden. Nieuwe ideeën zouden een 
kans moeten krijgen. Stilstand is 

achteruitgang. Laat de jeugd eens 
aan het woord. Binnen de gemeen-
schap wordt er zeer verschillend 
over gedacht, met als voorbeeld het 
begin van de kermis, de vrijdagavond 
Zieuwent Live! Uit betrouwbare bron 
hebben we vernomen dat op deze 
avond steeds meer jeugdig talent van 
zich laat horen. Om over de invul-
ling van de zaterdag, zondag en de 
maandag  maar te zwijgen. Tijdens 
de vergadering komt ook naar voren 
dat de plaatselijke FC beschikt over 
een aanzienlijk saldo met  gemeen-
schapsgeld. Investeren lijkt ons dus 
geen enkel probleem. Waar het wel 
aan ontbreekt zijn goede ideeën, 
vernieuwingen en wellicht verjonging 
met een juiste uitstraling binnen het 
bestuur. 
Het aanschaffen van een quad zien 
wij als een draak van een investering. 
Door wie en waarvoor wordt deze 
quad gebruikt? Investeer in een 
Beach Party met zand, zwembad, 
warm water, badschuim, palmbo-
men, schaars geklede vrouwen (en 
mannen), wet T-shirt contests, een 
cocktailbar, happy hour en koppel 
hier de 40ste zeskamp aan vast. 
Gegarandeerd één groot feest. Het 
is maar een idee,.................


