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#iejkriegtwaj-
weardbunt
Een medium die het nieuws sneller 
vertelt dan dat Harmen Siezen ooit 
heeft kunnen articuleren en mensen 
al begraven heeft voordat ze gestor-
ven zijn, Social Media. Met Facebook 
en Twitter als de twee grootse kemp-
hanen voorop worden misdaden 
sneller opgelost dan dat je suiker in 
theewater ziet verdwijnen waar aan 
de andere kant mensen ook door so-
cial media op verkeerde ideeën ge-
bracht worden. Of het goed is of niet, 
het is er en ik maak er graag gebruik 
van.

Vorig jaar begonnen een paar jonge-
ren uit Vragender, genaamd “De Krat-
patsers”, Lievelde te jennen via so-
cial media met “iej kriegt waj weard 
bunt”. Duidend op de Wolcorso in 
Lievelde waar men al een paar jaar 
achtereenvolgens herfstachtige bui-
en moet trotseren om hun creaties 
van wol, waar ze maandenlang druk 
mee zijn geweest, te zien verrege-
nen voor 3 man en een paardenkop. 
Vaak zag je op Twitter en Facebook 
de #iejkriegtwajweardbunt voorbij 
komen. Heel zuur voor de Lieveldse 
bevolking maar des te lachwekken-
der voor de omliggende buurdorpen 
daar Vragender en Zieuwent altijd 
van zonovergoten kermissen mogen 
genieten en men de zonnebrandcrè-
me vaker nodig heeft dan de paraplu.
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#iejkriegtwajweardbunt

Al met al een mooie voedingsbodem 
voor carnavalsverenigingen om de 
gek aan te steken met het carnavals-
bolwerk van voormalig gemeente 
Lichtenvoorde: Lievelde. Ook wij als 
C.V. De Eumkes hadden een actie in 
petto door net voor de start van de 
Wolcorso 250 Poncho’s uit te delen 
met de tekst: “Voor het geval dat. 
Geen dank, De Eumkes”. Lachend 
namen ze deze in ontvangst wat 
duidt op een stukje zelfspot, dat mag 
ik wel. Gelukkig voor de Lieveldena-
ren was er ondanks de herfstachtige 
omstandigheden geen regen en kon 
men het af met een goede winterjas 
en een paar handschoenen. 

En ik moet eerlijk zijn, ik kneep hem 
even. Mijn vriendin komt uit Lievelde 
en ook ik was op de Lieveldse kermis 
te vinden. Maandag hadden ze stra-
lend weer en werd het  “ iej kriegt waj 
weard bunt” lachend vanachter een 
zonnebril richting mij uitgesproken. 
En weer zag je op de social media 
#iejkriegtwajweardbunt voorbij ko-
men. 

En dan zul je altijd zien, Piet Paulus-
ma voorspelt matig weer tijdens de 
Zieuwentse kermis met af en toe een 
bui. Revanche lag op de loer en wat 
zouden die Lieveldsen lachen als wij 
met een paraplu richting de kermis 
zouden moeten. Eerst met de Eum-
kes een social media stunt beginnen 
en afmaken met een goede grap, en 

daarna zelf de poncho’s uit de kast 
moeten halen. Ik zag de #iejkrieg-
twajweardbunt al voorbij komen en 
ik was zelfs al aan het bedenken hoe 
ik mezelf kon verdedigen als ik weer 
bij mijn schoonfamilie binnen zou ko-
men. 

Gelukkig voor Zieuwent (en mijn ego) 
werd het schitterend weer. Kinderen 
met rood verbrande kopjes probeer-
den elkaar in te halen op de draaimo-
len en de zweetdruppeltjes parelden 
van de jeugdige hoofden af terwijl 
ze probeerden hun dagkaart van de 
“crazy sjimmy” optimaal te benutten. 
En sow, wat smaakt dat bier beter 
met de zon op je hoofd. 

Het was weer heerlijk weer! Zo zie je 
maar weer: 
#Wejkriegtwatwejweardbunt!

Stefan Beerten. 

Het emailadres piot@hetnet.nl voor 
het aanleveren van kopie is verval-
len. U dient uw bijdragen in te stu-
ren naar het volgende emailadres: 
h.wopereis@chello.nl 

De redactie
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De Zieuwentse kern heeft het afgelo-
pen half jaar flink op de kop gestaan, 
maar nu lijkt het er op dat het werk bij-
na klaar is. Omdat Piot al eerder aan-
dacht heeft geschonken aan het plan 
leek het ons wel een goed idee om op-
nieuw met Zieuwents Belang aan tafel 
te gaan om te horen hoe een en ander 
nu is gelopen. Vandaar dat Mark en ik 
aanschuiven bij voorzitter Jos Kolkman 
(Harmes) en projectleider Angela Krab-
benborg.

Nog voordat ik de eerste vraag kan 
stellen, brandt Angela al los met de 
haar kenmerkende bevlogenheid, die 
ze gedurende het hele project aan de 
dag heeft gelegd. Een bevlogenheid 
die ook bij Jos te bespeuren is. Het 
project is duidelijk voor beiden het 
paradepaardje van Zieuwents Belang. 
“Dit project was zo belangrijk. Voor 
Zieuwent maar zeker ook voor Zieu-
wents Belang” aldus Jos. “Niet vaak 
is zo duidelijk zichtbaar waar wij als 

Zieuwents Belang mee bezig zijn. Dit 
project maakt dat in een klap duide-
lijk. Maar ook voor de gemeente was 
het een unieke kans om te laten zien 
wat wordt bedoeld met ‘de burger aan 
zet’.”  Angela: “Iedereen was er op ge-
brand dit project te doen slagen. Inclu-
sief de bouwcombinatie Dusseldorp/
Rouwmaat, die er veel tijd in staken 
terwijl ze nog niet wisten of ze de op-
dracht wel zouden krijgen.”

Piot: “Toen wij de vorige keer bij 
jullie aanschoven, in juni 2011, was 
het project nog in de beginfase. Een 
voorzichtige begroting ging uit van 
800.000,- euro. Hoe hebben jullie 
dat gefinancierd gekregen?”

Jos: “Het grootste gedeelte komt voor 
rekening van de gemeente. Zij hadden 
een pot van 1,2 miljoen voor ontwikke-
ling van de kleine kernen. Daar hebben 
wij flink in mogen graaien, omdat wij 
een kant en klaar plan presenteerden. 

TOT DE KERN KOMEN (2)
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Maar 8 ton hebben we niet nodig ge-
had. Het hele project heeft ongeveer 6 
ton gekost” 

Piot: “Is het oorspronkelijke plan 
volledig uitgevoerd, of zijn er zaken 
achterwege gelaten of uitgesteld 
door te weinig financiële middelen?”

Angela: “Gebrek aan financiën is voor 
ons nooit reden geweest het plan te 
versoberen. Telkens hebben we gepro-
beerd om op slimme wijze toch voor el-
kaar te krijgen wat we voor ogen hadden 
of geprobeerd zaken op andere wijzen 
gefinancierd te krijgen. Zo hebben we de 
klinkers uit de dorpsstraat hergebruikt. 
Omdat er nu een bocht in de straat zit, 
hadden we  er echter te weinig. Dit heb-
ben we opgelost door ter plaatse van de 
kruisingen andere klinkers, afkomstig uit 
Lichtenvoorde en Groenlo te gebruiken. 
Zo hadden we er genoeg en bovendien 
vallen de kruispunten zo beter op, wat 
de veiligheid bevorderd.

Jos: “Maar de klinkers uit de parkeer-
plaats van Longa hebben we principi-
eel geweigerd!”

Angela: “Door op nieuwe klinkers te be-
sparen konden we wel de dure natuur-
stenen stoepranden toepassen die we 
graag wilden. Maar ook in de planfase 
hebben we geld verdiend. De gemeente 
stelde 117.000,- beschikbaar om het 
uitvoeringsplan te maken. Door Dussel-
dorp/Rouwmaat in de planfase al op ba-
sis van no cure no pay in te schakelen en 
door veel met vrijwilligers te doen, heb-
ben we dat bedrag niet hoeven gebrui-
ken, zodat dit later  in de uitvoering kon 
worden gestoken. Het was nog wel even 
spannend of de bouwcombinatie de or-
der zou krijgen, want als dat niet was ge-
beurd, hadden we hen 15.000,- moeten 
betalen voor hun hulp in het plan.”

Jos: “Hetgeen er dik in zat als het plan 
Europees aanbesteed had moeten 
worden. Door het plan in tweeën te 
knippen was dat gelukkig niet nodig en 
konden we Dusseldorp/Rouwmaat het 
plan aanbieden, na flink onderhandeld 
te hebben over de prijs, totdat ze tan-
denknarsend  akkoord gingen.”

Angela: “Daarnaast was ook Vincent 
Lette, ambtenaar van de gemeente Oost 
Gelre van onschatbare waarde. Telkens 
kwam hij met frisse ideeën en wist ook hij 
diverse potjes aan te boren die we kon-
den gebruiken, zoals toen het waterpro-
ject van stichting Join the pipe ter sprake 
kwam. Een prachtig initiatief, waar de ge-
meente spontaan een potje voor maakte, 
zodat het eerste tappunt van Oost Gelre 
in Zieuwent gerealiseerd kon worden.”

TOT DE KERN KOMEN (2)
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Jos: “Maar ook andere partijen droe-
gen bij. Zo had Pro Wonen een potje 
voor projecten die de leefbaarheid 
voor ouderen verbeteren. En zo kregen 
we de financiering van het kerkepad, 
dat van de Werenfriedstraat door de 
tuin van de pastoor naar het kerkplein 
loopt, rond.

Angela: “En vergeet Rouwhorst en 
Maertzdorff niet. Toen Anton met pen-
sioen ging besloten ze ter ere hiervan 
de verlichting van de koepel en het ge-
denkpark te doneren.”

Jos: “Zieuwents Belang had zelf ook 
nog wat geld, afkomstig uit een zuinig 
beleid en het Kobus geld, afkomstig 
uit een prijsvraag van de woning-
bouwvereniging, dat er nog altijd lag. 
Ook dat mochten we voor het plan 
gebruiken.” 
Angela: “Maar ook werden er zaken 
‘ om niet ‘ gerealiseerd. Zo heeft het 
hele plein Wifi bereik gekregen met 
dank aan Patric Nijenhuis en Café 
Bruntjes.” 
Jos:” En Hummelink Bouw die de ver-
reiker ter beschikking stelden hierbij.” 

Piot: “Hebben de inspraakavonden 
geleid tot wijzigingen in het plan? “ 

Angela: “Zeker. Soms hele kleine din-
gen, maar ook grote. Zo had een aan-
tal mensen moeite met het plan om de 
oude poort op de plek te laten staan 
waar die stond en de weg er achterheen 
te laten lopen. Zo blijf je er aan denken 
dat je over de begraafplaats rijdt, rede-
neerden ze. Daarin hebben we ze gelijk 
gegeven en daarom is de poort verzet.”

Jos: “Hetgeen meteen het volgende 
probleem opleverde: Toen we er goed 
naar gingen kijken bleek de poort op 
instorten te staan. Opknappen en 
verzetten zou een forse kostenpost 
betekenen. Gelukkig sprak ik Toon 
Waalderbos hierover, en hij was gelijk 
enthousiast en nam dit project op zich. 
Hij vroeg Joop Eekelder om hem te hel-
pen en beiden sloegen, ondersteund 
door Sander Eekelder van Hummelink 
bouw aan het metselen met de poe-
ren. Daarop kwam Harrie Waalderbos 
in beeld voor reparatie van het smeed-
werk aan de poort. Het was ongelofe-
lijk hoe precies en secuur die heren de 
nieuwe poort hebben gemaakt, met 
daarbij oog voor detail. Zo zitten er 
bouten met vierkante kop in de poort, 
want zeskantige had men vroeger niet. 
Daar heeft Harrie nog flink op liggen 
zweten. En nagenoeg elke steen werd 
voorbewerkt om er de goede ronde 
kantjes aan te krijgen. Monnikenwerk”
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Angela: “Als we dat door een bedrijf 
hadden moeten laten doen, waren we 
een fortuin kwijt geweest of het resultaat 
was veel minder authentiek geweest.”

Jos: “En eenmaal bij het project betrok-
ken maakte Harrie me opmerkzaam op de 
staat van de haan die op de oude water-
staatskerk stond. Dat ding valt bijna van 
ellende uit elkaar. Hij bood daarop aan om 
een replica te maken, die we straks voor 
het parochiecentrum gaan plaatsen. Het 
origineel wordt dan in het portaal van de 
kerk geplaatst. Hij gaat daarbij zo nauw-
gezet te werk dat hij me vroeg of hij aan 
de replica ook een afgebroken pootje 
moet maken, zoals het voorbeeld, of dat 
de replica wel heel mag blijven.”

Piot: “We konden ook de banken 
kiezen.”

Angela: “En de straatverlichting, de prul-
lebakken en het toe te passen groen zijn 
tijdens de inspraakavonden gekozen, 
soms met verrassende uitkomsten.”

Jos: “Ja. Wij zouden de nu toegepaste 
banken nooit hebben gekozen. We heb-
ben deze er op het laatst bijgezet om 
wat contrast te hebben met de andere 
twee. Wat bleek: men vond de gekozen 
banken ‘lekker zitten’. Dus het ‘zitten’ 
bleek voor de Zieuwentse bevolking 
belangrijker dan het uiterlijk. En wel met 
een dusdanig overweldigende meerder-
heid dat we niet anders meer konden.”

Piot: “Waren er moeilijke momen-
ten gedurende het proces?”

Angela: “Jazeker. Vooral in de aanloop. 
Hoe ga je om met gevoeligheden betref-
fende de begraafplaats. Dat was best 
moeilijk. Gelukkig bleek dat als je met 
mensen aan tafel gaat en doorvraagt, dat 
je dan problemen samen op kunt lossen. 
Door telkens persoonlijk met mensen in 
gesprek te gaan, hebben we voor iedereen 
een goede oplossing kunnen vinden. Want 
we wilden koste wat kost voorkomen dat 
het project voor tweespalt in de Zieuwent-
se bevolking zou kunnen gaan zorgen. We 
streefden naar 100% draagvlak en hebben 
dat volgens mij ook nagenoeg bereikt.

TOT DE KERN KOMEN (2)



Jos: “Maar ook financieel waren er 
zorgen. Zo trok de provincie opeens 
een toegezegde subsidie van 75.000,- 
in. Het potje was leeg en zou ook niet 
meer worden gevuld. Dat  was een 
flinke domper. Gelukkig werd dit tijdens 
het Achterhoek debat 2012 aan de orde 
gesteld, en wist de gemeente Oost 
Gelre leden van de provinciale staten te 
bewegen tot een werkbezoek aan Zieu-
went. Wij kregen de opdracht te probe-
ren de subsidie alsnog binnen te halen. 
Wij hadden de ontvangst gepland in de 
Zieuwentse kerk en gezorgd dat Dennis 
Vallenduc er klaar zat met het muziek-
stuk Staccato en Fuge in D-mineur van 
Bach. Dus toen de statenleden over 
de drempel van de kerk liepen, kregen 
ze een ‘wall of sound’ over zich heen! 
Dat maakte gigantische indruk. Daar-
na hebben wij uitgelegd hoe de Zieu-
wentse kerk in 1898-1899 is gebouwd 
door de Zieuwentse bevolking terwijl 
deze eigenlijk in Groningen zou moeten 
staan, en dat wij nu opnieuw met de 
bevolking met een soortgelijk project 
bezig waren. Een en ander had tot ge-
volg dat het potje toch terug kwam en 
tijdens de kermis werd duidelijk dat de 
75.000,- euro er toch komen.”

Piot: “Tijdens de bouw communi-
ceerden jullie via Facebook met de 
bevolking. Hoe is dat bevallen?”

Angela: “Bijzonder goed. Met name dat 
we op deze manier ook de jongeren 
bereikten. Die laten het op inspraak-
avonden vaak afweten. Zo kregen we 
een opmerking van een 18 jarig meisje 
dat het maar stom vond dat die lelijke 
oude bankjes bleven staan naast die 

mooie nieuwe. Die reactie hadden we 
zonder facebook nooit gehad. Face-
book is zeer direct en zo konden we 
beginnende problemen of tips meteen 
aanpakken voor het uit de hand liep of 
een eigen leven ging leiden.”

Jos: “En slechte ideeën van de één 
werden binnen enkele minuten door 
anderen afgekapt. Daar hoefden we 
zelf niet meer achteraan.”

Piot: “Lag die sokkel waar het Je-
zusbeeld nu op staat, echt onder de 
parkeerplaats tegenover de bank?”

Jos: “Ja. Dat is ook zo’n prachtig ver-
haal. We kregen plots een handge-
schreven brief van Bennie Venderbos 
met daarop een prachtige pentekening 
van de parkeerplaats met daarop aan-
geduid waar die sokkel zou moeten lig-
gen. Een ware schatkaart. Volgens Ben-
nie had het Jezusbeeld, dat ter ere van 
het 25 jarig jubileum van de kerk en ter 
gelegenheid van het aantreden van een 
nieuwe paus voor het toenmalige kloos-
ter werd geplaatst, altijd op een sokkel 
gestaan. Toen het klooster in de jaren 
70 werd gesloopt, heeft men het beeld 
verplaatst naar de begraafplaats en de 
sokkel ter plekke in de grond gestopt. 
Dus toen we het asfalt daar afhaalden 
hebben we de machinist gevraagd er 
naar uit te zien. We hadden de moed al 
ongeveer opgegeven, toen hij toch wat 
raakte. En zo staat het beeld nu weer 
op zijn oude vertrouwde sokkel.”

Angela: “Zo zijn er wel meer mooie ver-
halen. Zo is de kastanje, die midden 
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voor de vijver staat, gepoot ter ere van 
de geboorte van Beatrix. Tegelijk met 
die boom schijnt er een loden pijp daar 
in de grond te zijn begraven met een 
brief aan het nageslacht. We hebben 
er wel naar gezocht, maar omdat de 
boom blijft staan, hebben we die pijp 
niet gevonden. Misschien dat onze na-
komelingen hem ooit vinden?” 

Piot: “Is alles nu klaar?”

Angela: “In grote lijnen wel, maar er 
blijven altijd nog dingen te doen. Daar 
gaan we van geval tot geval mee ver-
der. Zo werd ik aangesproken door 
een oudere mevrouw: ‘I’j bunt toch 
dat deerntjen van de dorpskern?’ Zij 
maakte mij attent op de oude trap aan 
de achterkant van de vijver. Dit bleek de 
oude wasplaats van het dorp. Dorpelin-
gen wasten daar hun kleding en legden 
deze dan aldaar te drogen in het gras 
van Tepper, genaamd Teppers bleek.” 

Jos: “Totdat Tepper er de eenden over-
heen liet lopen.” 

Angela: “Om dit weer onder de aan-
dacht te brengen hebben we het plan 
opgevat om de trap op te knappen en 
er misschien een beeld van een was-
sende vrouw te plaatsten. Geld hiervoor 
proberen we via het Rabo coöperatie-
fonds te verwerven. Bennie Venderbos 
heeft het verhaal rond Teppers bleek 
heel treffend op papier gezet.” 

Jos: “Wat er verder nog komt is het toe-
ristische infopunt met kunstwerk. Dit 
kunstwerk dat door Gerrie Kolkman en 
Annelies Ebrecht is ontworpen, bestaat 
uit een plattegrond van de kerkepa-
den uitgehouwen in een 5 meter grote 
ronde steen met daaromheen bankjes. 
Daarnaast komt een ‘praatpaal’  te 
staan welke informatie over Zieuwent 
zal gaan spuien. Een en ander komt 
daar waar vroeger de glasbak stond. 
De financiering van dit kunstwerk is 
door de Rabobank gedaan. Wij vonden 
namelijk dat ze best wat terug konden 
doen ter compensatie van het sluiten 
van hun filiaal in Zieuwent. Daar waren 
ze het gelukkig roerend mee eens. Eind 
augustus moet het kunstwerk worden 

TOT DE KERN KOMEN (2)



geplaatst, als de Chinezen die aan 
het beitelen zijn, tenminste een beetje 
doorwerken.” 

Angela: “De brug naar de koepel moet 
ook nog opgeknapt worden. We heb-
ben de bouwcombinatie Dusseldorp/
Rouwmaat gevraagd of zij dit als ca-
deau op zich zouden willen nemen. 
Aanvankelijk keken ze erg zuur, maar 
later zegden ze een mooie bijdrage 
hieraan spontaan toe.” 

Jos: “En er komt nog een extra plak-
kaat op het oorlogsmonument. Daar 
zit nu een inscriptie op ter ere van een 
gevallene van WOII en een in de Indië 
oorlog. Het nieuwe plakkaat geeft  aan-
dacht aan een vergeten slachtoffer van 
de 2e wereldoorlog.

Piot: “Is er nog een officiële ope-
ning van het plein?

Jos: “7 september zal er een kerkviering 
zijn ter ere van de herbegravenen. Daar-
na zal er op zaterdag 14 september een 
groot feest op het plein zijn, van 14:00 
u tot 17:00 uur voor jong en oud, waar 
we tegelijk vieren dat Zieuwents Belang 
100 jaar bestaat (eigenlijk 11 sept, red).

Piot: “Zijn jullie blij dat eindelijk een 
eind komt aan dit grote project?” 

Angela: “Eerst nog even proberen de 
dorpsvernieuwingsprijs binnen te ha-
len. We zitten bij de laatste 8 finalisten. 
Op 7 juni komt de jury kijken. Ze wilden 
eigenlijk op 4 juni komen, daags na de 
kermis, maar daar heb ik ze gelukkig 

van af kunnen brengen. Op 21 septem-
ber wordt de uitslag bekend.” 

Piot: “Is daar nog een geldbedrag te 
winnen?” 

Angela: “Nee, we doen het voor de 
eeuwige roem!”

Wat ons betreft heeft Zieuwents belang 
die eeuwige roem al ruimschoots te 
pakken. Een prachtig project, dat door 
velen als onhaalbaar werd bestempeld, 
is gerealiseerd. De Zieuwentse bevol-
king kan trots zijn op de mensen die 
dit mogelijk hebben gemaakt en trots 
zijn op haar prachtige nieuwe park met 
plein. Jos en Angela bedankt voor dit 
openhartige gesprek.

Mark Lankveld en Johnny Cuppers.
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Donderdagavond jl. 30 mei werd de fi-
nale gespeeld door de winnaars maan-
dag t/m donderdagmiddag K.B.O. af-
gelopen seizoen 2012-2013.
Zoals ieder jaar worden de 4 best ge-
plaatsten van iedere middag hiervoor 
uitgenodigd.
Door de heren J. Mombarg en F. te 
Brake was een strak schema opge-
steld waarbij iedere speler 2 wedstrij-
den speelde met een partijlengte van 
25 beurten.
Na alle gespeelde wedstrijden werd 
de stand bepaald d.m.v. het 10 punten 
systeem.
Bij een gelijk aantal punten wordt er 
gesorteerd op hoogste carambole %.
Door F. te Brake werd de eind score 
bekend gemaakt. Met de volgende fi-
nalisten:

Na deze bekendmaking werd door F 
te Brake de bijbehorende prijzen uit-
gereikt die door de stichting buurt en 
clubhuis  beschikbaar werden gesteld.
Hierna werd door B ten Bras de Bras-
bokaal uitgereikt aan de winnaar Jos 
Rouwhorst en werd er door Arnold 
Kemkens de hoofdprijs uitgereikt die 
door hem persoonlijk beschikbaar is 
gesteld.
Onder het  genot van een drankje en 
de muzikale noten van de jossy band 
werd er gezellig nagepraat.
Iedereen ging tenslotte met een tevre-
den gevoel huiswaarts omdat het een 
gezellige en geslaagde  avond was.

BRASBOKAAL 2013
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• Plaats 4 Arnold Kemkens 17 punten
• Plaats 3 Leo Spiekker 18 punten
• Plaats 2 Antoon Eskes 19 punten Car.  95.71 %
• Plaats 1 Jos Rouwhorst 19 punten Car.  97.37  %

In samenwerking met de K.B.O. is 
het biljarten op de Maandag t/m 
Donderdagmiddag bij Buurt en 
Clubhuis ’t Kevelder voor menig senior 
een ontspannen en vooral gezellige 
middag, waarbij de huidige deelnemers 
geen middag willen missen.
Mochten er nog senioren zijn die 
twijfelen of voor hen het biljarten wel of 
niet interessant is, informeer eens bij al 
diegene die al biljarten of kom gerust 
op een middag een kijkje nemen.

Er is momenteel nog ruimte op de 
woensdagmiddag voor een 2 tal 
spelers.
Wij doen deze mededeling om de 
senioren uit Zieuwent de gelegenheid 
te geven om als eerste zich te melden, 
zo niet dan worden deze plaatsen 
ingevuld door senioren van buiten 
Zieuwent.



Het was een seizoen, dat door velen 
niet snel vergeten zal worden. Met 
name voor de senioren-teams waren er 
veel successen. Er geldt al een aantal 
jaren de afspraak, dat er op de dinsdag-
training getrakteerd dient te worden als 
álle teams hebben gewonnen. Dit was 
dus afgelopen jaar meerdere keren 
aan de orde. Dit betekent ook, dat ie-
der team veel punten haalde. Dat het 
1e kampioen is geworden zal iedereen 
bekend zijn. Een fraai afscheidscadeau 
van het talentvolle team voor scheidend 
trainer Hans Wossink. Het 2e heeft het 
ook meer dan uitstekend gedaan. Op 
1 puntje na had het zelfs nacompetitie 
gespeeld voor promotie naar de hoogst 
haalbare competitie voor 2e elftallen, 
oftewel de reserve-hoofdklasse. Ook 
voor Olaf de Ruiter dus een prima slot-
akkoord. Het 3e team werd kampioen, 
waarmee het misschien aan de ver-
wachtingen voldeed, maar zo makkelijk 
was dit niet. Complimenten zijn dus ze-
ker op zijn plaats. Het 4e, 5e én het 6e 
eindigden allemaal in de kopgroep, wat 
toch ook zeker als zeer verdienstelijk 
bestempeld mag worden.

Ook de jeugd kende meerdere suc-
cessen, waarbij vooral de A1 een op-
vallende 2e plek behaalde ; chapeau 
! De B1 en C1 behaalden wisselende 
resultaten, waar vooral bij de C1 meer 
was verwacht. De C2 deed het daar-
entegen weer prima met het voorjaars-
kampioenschap als hoogtepunt. Ook 
de D-teams deden het prima met een 
najaarskampioenschap voor D3 en 

ook D2 kon op de platte kar, nadat zij 
dit in het voorjaar presteerden. De E1 
kende weer een zeer leerzaam jaar in 
de hoofdklasse, terwijl de overige E-
teams het ook prima deden. Het houdt 
maar niet op, want ook de F1 kon kam-
pioens-medailles in ontvangst nemen. 
Het wordt misschien eentonig, maar we 
kunnen de nabije toekomst rooskleu-
rig tegemoet zien, want ook bij de al-
lerjongste F-teams werden regelmatig 
puike prestaties behaald. De tientallen 
mini’s hebben ook al meerdere wed-
strijden in de benen, waarbij ook het jui-
chen regelmatig beoefend kon worden. 
Tenslotte mag het niet onvermeld blij-
ven, dat de vele vrijwilligers bij al onze 
jeugdteams een extra ‘moeilijk’ seizoen 
kenden, omdat er organisatorisch nog-
al wat van hen verwacht werd met een 
zeer lange winterperiode.

Het bestuur kon ook niet stil zitten, 
want er diende nogal wat te gebeuren. 
Zo dienden er voor zowel de 1e als de 
2e selectie nieuwe trainers gevonden te 
worden, wat uitstekend is gelukt is met 
Laurens Knippenborg en Rik Gockel. Er 
moest een nieuwe verzorger gevonden 
worden : Peter van Ooyek. Ook bij de 
jeugd waren er weer de nodige muta-
ties, maar het is ook daar weer gelukt 

EEN SUCCESVOL RKZVC-SEIZOEN
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag  11-05-2013 : RKZVC F1 – VVL F1 : 9 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Ryan Payers (2x) en Devin Haen (7x).
MOOISTE DOELPUNT: Devin Haen: Lobje over de keerper. 
MOOISTE MOMENT: Eindsignaal: Officieel KAMPIOEN !!!!!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Devin Haen.

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 10 juli 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Vr. 2 aug 20.00 uur “Vrouwencafé” : Het Witte Paard.

Za. 14 sep 14.00 uur Officiële opening van het nieuwe dorpsplein.

Zo. 15 sep 09.00 uur Velocé : Van Wijnen veldtoertocht.

Zo. 15 sep. 13.00 uur Stg. Fratsen : Vertelfestival : Sportveld Waareise.

25 en 26 oktober Stg. Fratsen : Timmerdorp.

om voldoende RKZVC-adepten op de 
juiste posities te krijgen. Verder namen 
Henk & Ans afscheid na 20 jaar kanti-
nebeheer. We denken in Carina Hulshof 
een waardige vervangster gevonden 
te hebben. Tenslotte heeft het nieuwe 
beleidsplan alle aandacht, want dit uit-
stekende seizoen dient natuurlijk een 
vervolg te krijgen met naast aandacht 
voor de korte termijn ook een lange 
termijn-visie. 

Het belangrijkste in voetbal blijft spel-
vreugde. Mede door de diverse kampi-
oenschappen en dus de vele overwin-
ningen is hiervan natuurlijk uitgebreid 
sprake geweest. Winnen blijft naast le-
ren en spelvreugde natuurlijk toch altijd 
een mooi iets, dus laten we hopen op 
meer van dit soort jaren. Voor nu wenst 
RKZVC iedereen een zeer prettige va-
kantie !

Namens het RKZVC-bestuur
René Doppen

EEN SUCCESVOL RKZVC-SEIZOEN
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Datum : wedstrijd : uitslag  11-05-2013 : RKZVC F2 – KSV F1 : 2 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Pim Teunissen en Job Goldewijk.
MOOISTE DOELPUNT: Goeie pass van Pleun op Job.
MOOISTE MOMENT: Afstandsschot van Pim.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pleun Boschker.

Datum : wedstrijd : uitslag  11-05-2013 : Lochem F6 – RKZVC F5 : 2 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Kay (1x) en Gijs (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  Kay en Gijs tikken samen het veld over, waarna Gijs 

hem in de touwen schiet.
MOOISTE MOMENT: Met rust 2-1 achter en als team dan winnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Dani, hij was jarig en trakteerde.

Datum : wedstrijd : uitslag  13-05-2013 : Ruurlo F6 – RKZVC F5 : 2 – 6
DOELPUNTENMAKERS:  Kay Wolterink (4x), Roel Aagten (1x) en Lars Kolkman 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Lars uittrap over iedereen heen. Kay als een kip er 

achter aan en scoren natuurlijk.
MOOISTE MOMENT:  Ruurlo dacht die pakken we wel, maar kregen koekie 

van eigen deeg.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars en Kay.

Datum : wedstrijd : uitslag  25-05-2013 : Mannen F5 – De Mama’s : 4 – 2
DOELPUNTENMAKERS:  Bij de mannen: Gijs Nijenhuis (2x), Kay Wolterink (1x) 

en Roel Aagten (1x). Bij de Mama’s: Lianne Krabben-
borg (1x) en Marijke Domhof (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Gijs.
MOOISTE MOMENT:  Gijs gaf een panna bij Suzan Bruntjes en scoren na-

tuurlijk.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Allemaal; ook de Mama’s.



Een kleine 2 weken na de kermis 
wordt het hoog tijd om onze nieuwe 
koningin aan u voor te stellen: Daisy 
Wolsink. Zij is 23 jaar en komt uit Ma-
riënvelde, maar sinds 3 jaar woont 
ze in Zieuwent met Jan te Molder. Ze 
speelt al heel lang saxofoon, maar 
sinds januari is ze lid van de harmonie 
Zieuwent-Mariënvelde. Van beroep is 
ze technisch tekenaar bij MPS. 

Meest favoriete sport:
Volleybal, dat speel ik bij D2 van Marvo.

Minst favoriete sport:
Ik vind eigenlijk alle sporten wel in-
teressant.

Mooiste sportherinnering:
Afgelopen jaar zijn we met ons team 
kampioen geworden in de 3e klasse. 
We mogen nu in de 2e klasse spelen.

Favoriete sportman/vrouw:
Die heb ik niet.

Lekkerste eten:
Ik lust heel veel, maar lasagne en dat 
soort dingen vind ik erg lekker.

Welk tv-programma moet onmid-
dellijk van de buis:
Ik kijk mijn vaste programma’s, ver-
der kijk ik niet veel rond. Dus heb ook 
geen idee welk programma ik niets 
vind.

Beste boek/schrijver:
Heb geen speciaal favoriet boek. Als 
het maar wel een goede thriller is, 
dan maakt de schrijver me niet veel 
uit.

Mooiste film:
Zwartboek, ik houd van oorlogsver-
halen. De film zit goed in elkaar vind 
ik.

Politieke kleur:
Heb ik niet. Doe ik ook niet aan mee.

Beste Nederlandstalige lied:
Ik houd van meerdere soorten mu-
ziek. Er stijgt niets bovenuit.

Profielschets
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Meest afschuwelijke cadeau dat 
je ooit kreeg:
Ik heb nooit iets gekregen dat ik af-
schuwelijk vind. Soms krijg je wel 
eens cadeaus die niet bij mij passen. 
Zoals dingen voor het nieuwe huis. 
Dan vind ik bijvoorbeeld het potje wel 
mooi, maar de inhoud niet. 

Grootste miskoop:
Dat zal vast wel kleding zijn.

Omscholen tot:
Ik zit nu echt in een mannenwereld. 
Als ik wat minder zou willen werken 
gaat dat lastig bij ons. In de adminis-
tratie is dat makkelijker, dan zou ik 
daarvoor kiezen.

Tent opzetten in:
Ik zal niet in een tent op vakantie 
gaan. Misschien 1 nacht erin slapen 
als het moet, maar anders niet!

Ben je wel eens aangehouden 
door de politie:
Ja, 3 of 4 keer, alcoholcontrole of al-
gemene controle. Niets bijzonders.

Hekel aan mensen die:
Zich overal mee bemoeien.

Uit bed te halen voor:
Nergens voor!

Waar droom je over:
Meestal weet ik dat niet meer als ik 
wakker wordt. Dan zal het ook wel 
niet belangrijk zijn geweest.

Wanneer was je voor het laatst 
bang:
Dat is al wel heel lang geleden, denk 
ik.

Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:
Ziet er niet uit!

Welke zin of welk woord gebruik 
je te veel:
Ik heb niet echt een stopwoord. Ik 
zou het niet weten.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Ik heb geen held of speciaal iemand 
die ik zou willen ontmoeten. Een be-
kend iemand ontmoeten is altijd wel 
leuk.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Ik zou nooit meer in de caravan wil-
len wonen. Op het eind ben je er klaar 
mee. Maar ja, als het moet dan moet 
het.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Eigenwijs, goedlachs, teamspeler, 
rommelkont en rust.

Daisy dank je wel voor dit interview.

Nienke Krabbenborg



Het centrum van Zieuwent is klaar en 
dat nog wel ruim voor de kermis. Zelfs 
de nieuwe aanplanting laat zijn groene 
aanblik zien. De wortels zijn gezet en 
verankerd in de Zieuwentse grond. 
Lof voor Zieuwents Belang, gemeente 
Oost Gelre, combinatie Rouwmaat 
- Dusseldorp en natuurlijk alle direct 
omwonenden en betrokkenen binnen 
onze Parochie Zieuwent, die dit alle-
maal hebben gerealiseerd. 
Daar kan Lievelde nog een puntje 
aanzuigen! Hebben ze daar het nieu-
we centrum al klaar? (I’j Kriegt Wa’j 
Weerd Bunt)
Een betere vuurdoop had ‘’ons cen-
trum ‘’ niet kunnen krijgen. De kermis 
van 31 mei, 1, 2 en 3 juni 2013. Het 
was een geslaagde kermis, voor zover 
wij weten, ook voor alle bezoekers. De 
nieuw bezande en ingewassen klinker-
tjes, accepteerden gretig de vettigheid 
van de kermis. Op een enkele “zatte 
Aap” na, is alles prima verlopen. Dat 
krijg je met al die illegale piraterij in ons 
dorp. Waarschijnlijk hebben ze ook als 
struikrovers gefunctioneerd. Wie zal 
het zeggen?
Ondanks de frisse wind was het vooral 
gezellig. Het jonge en oude plaatselijke 
talent, heeft weer goed van zich laten 
horen op de vrijdagavond. Ook de ove-
rige dagen en avonden zijn goed be-
zocht, alle tenten waren gezellig goed 
vol. Waarschijnlijk mede door die frisse 
noorden wind. Voor de FC een 2de top-

punt deze kermis. Na het mogen rege-
len en organiseren van een kermis op 
een top-locatie, schiet bestuurslid Ido 
Klein Holkenborg de fel begeerde vo-
gel aan flarden. Met Daisy Wolsink een 
prachtig koningspaar waar we weer 
een jaar mee vooruit kunnen. 
Over vuurdoop gesproken, bijna ……. 
bijna stond maandag morgen de gehe-
le Brandweer Oost Gelre op de Dorps-
straat, om gehoor te geven aan het 
vroege “zeskampalarm”.(wij vonden 
het een geweldige stunt, wat krijgen 
we volgend jaar) Maandag 3 juni was 
toch de eerste van de maand? De 3 
stond waarschijnlijk voor “3-keer op rij, 
Kevelder 1”
Inmiddels is de nieuwe dorpskern 
weer geschrobd, geschoffeld, deels 
opnieuw  aangeplant en geveegd, om 
een eervolle prijs in de wacht te kunnen 
slepen  voor de dorps vernieuwings-
prijs 2013, welke een initiatief is van de 
Landelijke Vereniging Kleine Kernen. 
De laatste keuring is achter de rug en 
op naar het volgende feest. De officiële 
opening van ons nieuwe dorpsplein. 
Dit gaat gebeuren op zaterdag 14 sep-
tember 2013. (www.zieuwent.info) De 
dag van het 100 jaar jubileum van Zieu-
wents Belang. Dit laten we toch niet 
stilletjes aan ons voorbij gaan? Ken je 
verantwoordelijkheid en maak ook hier 
weer een mooi feest van. 

Lang zal Zieuwent Leven!.

De Boezemvrienden

De co lumn
LANG ZAL ZIEUWENT LEVEN!
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