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SINTERKERST EN 
NIEUW.
In deze periode van het jaar valt mij het 
gemak op waarmee het Amerikaanse Hal-
loweenfeest opvallend geruisloos elk jaar 
verder onze cultuur binnen komt geslopen. 
Zonder dat er een versperring van ver-
kooppunten van pompoenen wordt opge-
worpen door boze mensen, zodat ze niet 
verworden tot enge maskers met een kaars 
erin, omdat daarmee onze Nederlandse 
cultuur wordt aangetast.

In deze periode van het jaar ervaren veel, 
vaak zuidelijke, carnavalsverenigingen de 
elfde-van-de-elfde als heilige datum. Ook 
in ons dorp is afgelopen jaren een hele 
sterke poging te zien van een Zieuwent-
se variant die hopelijk voor de raad van 
…….(hoeveel??) nu wel een blijvertje is. 
Maar waarbij de geschiedenis ons leert dat 
er weinig culturele waarborgen zijn.

In deze zelfde periode bevinden wij ons 
dit jaar op het Marianum in het middelpunt 
van een scherpe discussie, waarin een 
“wit mannetje met honger naar macht en 
opvattingen van witte superioriteit” (LET 
OP!! Dit is een quote, dus niet mijn tekst) 
de sociale, mediale degens kruist met mijn 
collega, “een extreem linkse haatdocent” 
(LET OP!! Ook dit is een quote, dus ook 
niet mijn tekst) die beide, volgens de ander, 
een gevaar schijnen te vormen voor onze 
broze samenleving. (Pfoei, ben ik zonder 
kleerscheuren door dit mijnenveld?)

In deze periode zijn we dit jaar mogelijk 
weer een stap verder in het felle zwarte-
pietendebat. Al was het alleen maar dat we 
het met elkaar eens zijn, dat we het met el-
kaar oneens zijn. In voorgaande jaren was 
het moeilijk om niet zwart of wit te zijn, in 
mijn geval omdat ik enkel “witte” ervarin-

1



3

gen ken en me daarom geen voorstelling 
schijn te kunnen maken over “zwarte” er-
varingen. Maar dit jaar ben ik, zonder van 
mening te veranderen en zeker zonder een 
mening te verkondigen, verworden tot een 
nieuwe categorie; de plattelander. En ik 
ben schijnbaar een totaal ander mens dan 
de Randstedeling. Oké, dit onderga ik dan 
ook maar.

In deze periode zijn we doorgegaan met 
klagen dat de kerstspullen al weer zo vroeg 
in de winkels liggen. De strijd tussen Sin-
terklaas en de Kerstman lijkt inmiddels te 
zijn geluwd tot een soort van status quo. 
De discussie heeft zich hier en daar ver-
plaatst naar de kleur van het warme gele 
licht van de gloeilamp versus het heldere 
witte ledlicht in het straatbeeld. Gaan we 
(alsjeblieft) in de toekomst ook nog de 
vraag opwerpen of de hoeveelheid licht in 
de tuin, als een soort kerstgroet aan de rest 
van de wereld, ook iets te veel van het goe-
de kan worden/zijn, ook al kost het bijna 
niets bij de Action? 

In deze periode van dit jaar heb ik tot mijn 
verbazing een nieuw fenomeen de Atlanti-
sche oceaan over zien waaien, Black Fri-
day. Omdat niemand enig bezwaar maakt 
zal ik het ook zonder morren accepteren.

In deze periode gaan we ook dit jaar weer 
massaal de warmte bij elkaar en onze om-
geving zoeken. Staan we, zoals elk jaar 
opnieuw, stil bij de geboorte van een kind 
en de aankondiging van een nieuw tijdperk 
die daarmee gepaard gaat. De geboorte 
van het kind dat staat voor geloof in het 
goede, het verdraagzaam leven met en 
voor elkaar en van het genieten van alle 
liefde om ons heen.

In deze donkere periode voor kerst wensen 
wij van de Piot al onze lezers, en u in het 
bijzonder, al de liefde, warmte, genegen-
heid en vrede toe die de wereld maar heeft 
te bieden. En moge het langer meegaan 
dan de goedkope prul-kerstverlichting van 
de Action. (Oeps, sorry!)

Mark.
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Steeds vaker zijn er geluiden te horen dat 
er in de toekomst knopen doorgehakt die-
nen te worden betreffende het basison-
derwijs in de kleine kernen van Oost Gelre. 
Deze geluiden waren reden voor de redac-
tie om haar oor eens te luisteren te leggen 
bij de directeur van onze basisschool, de 
Sint Jozefschool, om te horen hoe hij de 
toekomst van het basisonderwijs in Zieu-
went ziet.

Stel jezelf even voor. 

Ik ben Teun Wassink, 57 jaar, getrouwd 
met Karin en vader van Jan, Elze en Lu-
cas. Ik ben trotse opa van Thijn en Skip en 
in april verwachten we een kleindochter. 
Ik woon in Zieuwent en ben hier actief bij 
Stichting Fratsen en PaasPop Klassiek. Ik 
wandel graag en hou me ook bezig met 
het wandel- en fietspad van Amsterdam 
naar Zieuwent.

Reden voor dit interview is dat de re-
dactie benieuwd is naar de toekomst 

van het basisonderwijs in Zieuwent. Jij 
bent de directeur van de basisschool 
in Zieuwent, maar ook nog op een an-
dere school in Lichtenvoorde. Vertel, 
hoe en waarom combineer je dit?

Ik ben in januari 2001 begonnen als direc-
teur van de Sint Jozefschool in Zieuwent. 
Sinds 1 april 2017 ben ik ook interim-di-
recteur van de Ludgerus school in Lich-
tenvoorde geworden. Reden hiervoor is 
dat mijn Lichtenvoordse voorganger een 
nieuwe functie heeft bij het uitwerken van 
het Masterplan dat ontstond vanuit de 
onderwijsvisie van ons bestuur om een 
Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) 
op de plek van de Ludgerus school te re-
aliseren. Het IEKC wordt een samenvoe-
ging van twee reguliere basisscholen met 
de Ludgerus school, de Hamalandschool, 
speciaal onderwijs van SOTOG en Stich-
ting de Achthoek (peuterspeelzaal en kin-
deropvang).

Het emailadres piot@hetnet.nl 
voor het aanleveren van kopie is 
vervallen. U dient uw bijdragen in te 
sturen naar het volgende emailadres:  
h.wopereis@chello.nl 

De redactie
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Er wordt nieuwe school gebouwd op plek 
van de Ludgerus school voor ongeveer 500 
leerlingen. Plan is om deze school in 2020 
al in gebruik te nemen, maar het zal wel 
iets later worden. Tot dat het IEKC af is ben 
ik nog interim-directeur bij de Ludgerus 
school. Ik was al een beetje aan het min-
deren qua werkdagen, totdat ik voor deze 
taak werd gevraagd. Nu werk ik 3 dagen 
in Zieuwent en 2 dagen in Lichtenvoorde. 
Ik werk nu met locatieleiders en ben met 
name verantwoordelijk op het gebied van 
gebouw, financiën en personeel. 

Is dit een proefproject uit LIMA?
 
Nou, het is ook wel uit nood geboren. De 
Ludgerus school en de Hamalandschool 
zijn eigenlijk al jaren te oud en te koud. 
Hele hoge energierekeningen en veel on-
derhoud. Scholen krijgen een vast bedrag 
per kind van de overheid en moeten zelf 
bepalen wat ze waaraan uitgeven. Alles 
wat we aan het gebouw besteden kun-
nen we dus niet aan beter onderwijs voor 
de kinderen besteden. Er zit dus ook een 
flinke financiële prikkel om deze scholen in 
Lichtenvoorde samen te voegen.

Het onderwijs ontwikkelt zich richting de 
individuele onderwijsbehoefte van ieder 
kind. Op de Ludgerus school hebben we 
klassen met maximaal 15 leerlingen met 
één leerkracht en, voor een deel van de 
week, een ondersteunende leerkracht en 
hebben we een team met bijvoorbeeld een 
orthopedagoog en logopedist.

Het nieuwe concept van het IEKC borduurt 
hierop voort. Ieder kind heeft een eigen 
leerweg en eigen programma. Ze hebben 
wel een stamgroep (waarschijnlijk op leef-

tijd), maar elk kind volgt zijn eigen weg. Er 
wordt vooraf een eindniveau bepaald en 
naar vermogen wordt de te bewandelen 
leerweg ernaartoe gepland. Het is dan de 
bedoeling dat de leerling de vooraf be-
paalde stijgende lijn volgt. Als blijkt dat de 
werkelijke lijn minder stijgt dan de vooraf 
geplande, kan het leerprogramma hierop 
aangepast worden. Maar als we het goed 
doen, zal de werkelijke lijn steiler zijn dan 
de geplande. Dat zijn de momenten dat je 
veel voldoening uit je vak haalt. Dit concept 
kunnen we ook in Zieuwent gaan toepas-
sen.

Er wordt vaak met krimpcijfers ge-
schermd. Wie stelt die op en in hoever-
re zijn deze in het verleden betrouw-
baar gebleken? Hoe wordt bijvoorbeeld 
rekening gehouden met migratie? 

De krimpcijfers die de gemeente hanteert 
worden berekend door een bureau, bureau 
Mooz, gespecialiseerd op het terrein van 
onderwijs en arbeidsmarkt. Zij verrichten 
onderzoek, advies en beleidsondersteu-
ning voor het onderwijs en de overheid.

De prognose die zij in het verleden opstel-
den voor 2017 voor Zieuwent ging uit van 
202 leerlingen, maar we hebben op dit mo-
ment slechts 180 leerlingen. De prognose 
was dus te rooskleurig. Qua geboortecijfer 
liggen we in vergelijking met Harreveld en 
Mariënvelde op dit moment op een gelijk 
aantal.

Volgens dezelfde prognose zouden we in 
2030, 175 leerlingen hebben, maar dit zul-
len er een stuk minder zijn. Het aantal kin-
deren dat geboren is van 2013 t/m 2016 is 
schrikbarend laag. De komende 4 jaar stro-
men er elk jaar maar rond de 10 kinderen 
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in, terwijl er aan de andere kant rond de 30 
de school verlaten naar het voortgezet on-
derwijs. Een negatief saldo van rond de 20 
per jaargang. Als dat zo door gaat, zitten 
we binnen de kortste keren nog maar met 
80 leerlingen op school.
 
Elk jaar verwelkomen we 3 of 4 leerlingen 
van buitenaf, maar aan de andere kant ver-
huizen er ook altijd wel 3 of 4 leerlingen. 
In het dorp als Zieuwent proberen we ieder 
kind naar onze school te laten gaan, maar 
soms zijn er redenen voor ouders van een 
kind om anders te besluiten. Dat moet je 
respecteren. Een kind moet dan ook de 
mogelijkheid krijgen om ergens anders on-
derwijs te volgen.

Over all verwacht ik helaas dat het leerling-
aantal de komende jaren heel ernstig terug 
zal gaan lopen. 

Is het niet zo dat krimp in de hand 
wordt gewerkt door politieke maatre-

gelen zoals het bouwcontingent. Is die 
beperking niet medeoorzaak van krimp, 
in plaats van een gevolg? 

We hebben op dit moment een krimp van 
30%. Dat komt ook omdat we zoveel kin-
deren hadden. Op een gegeven moment 
zelfs over de 300. Dat grote aantal ont-
stond omdat we in korte tijd achter elkaar 
grote nieuwbouwprojecten hebben gehad 
op de Haare, de Steege en Anton Molle-
manhof. Een heleboel van die kinderen die 
daar geboren werden, hebben inmiddels 
de basisschool verlaten, het leerlingenaan-
tal daalt nu dus drastisch. Ik snap ook wel 
dat we niet zoveel nieuwbouw kunnen blij-
ven plegen, maar naar mijn mening hadden 
ze het beter over een wat langere periode 
kunnen spreiden, zodat we niet boven de 
250 leerlingen waren uitgekomen. Dan zou 
de krimp nu niet zo hard toeslaan. Maar 
dat is achteraf, het ligt er maar net aan hoe 
het met de woningvraag zit. Als je naar de 
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afgelopen periode naar Mariënvelde kijkt, 
dat ongeveer 1/3 van het inwonertal van 
Zieuwent heeft, zie je dat daar het aantal 
leerlingen juist is gestegen. Dit kan niet 
anders dan het gevolg zijn van de woning-
bouw ter plaatse en het daaruit volgende 
geboorteaantal. In Mariënvelde zijn de laat-
ste jaren veel huizen gebouwd en zijn er 
zelfs een jaar meer kinderen geboren dan 
in Zieuwent. Dus ik ben er inderdaad van 
overtuigd dat de woningbouw rechtstreeks 
te maken heeft met de instroom aan leer-
lingen in de toekomst. 

Wat vind je van de bouwplannen bij de 
Welkoop, waar Zieuwents Belang pro-
beert om 6 huurappartementen voor 
jongeren te realiseren? 

Vóór, prachtig plan. Maar ik vraag me heel 
erg af wanneer het gerealiseerd wordt. 
Het is echt een super ambitieus plan en 
ben voor het behoud van pand Welkoop. 
Maar er is nog steeds geen steen gelegd. 
Het plan lijkt ook nog steeds niet duidelijk. 
Eerst ging het richting een coöperatie die 
de verbouwing zou doen, een soort wo-
ningbouwvereniging dus, maar daarvoor 
liepen onvoldoende investeerders warm. 
Nu lijkt het erop dat men toch richting ver-
koop van de appartementen wil. Misschien 
is het plan wel té ambitieus. Het is zaak dat 
er snel duidelijkheid komt. Het zou jammer 
zijn dat het beloofde bouwcontingent voor 
Zieuwent verloren raakt en de jongeren 
naar Lichtenvoorde moeten trekken. De 
jongeren zelf lijkt het niet veel uit te maken. 
Ze willen wel graag wonen in Zieuwent, 
maar hun sociale leven speelt zich niet al-
leen in Zieuwent af. Ik zie bijvoorbeeld dat 
Zieuwentse jongeren veel in Lichtenvoorde 
aan activiteiten organiseren, waar wij dat 

vroeger toch echt in Zieuwent organiseer-
den. Op zich niks mis mee, jongeren zijn 
breder georiënteerd.

Waar staat de basisschool nu en over 5 
en 10 jaar? 

Nu: Dorpsstraat 66. We zijn op dit moment 
bezig met het onderwijsprogramma van de 
Nieuw-Zeelandse  professor John Hattie. 
Hij is een onderwijsgoeroe en heeft onder-
zoek gedaan in verschillende vooruitstre-
vende landen in de wereld op het gebied 
van onderwijs. John Hattie heeft een eigen 
instituut: Visible Learning (leren zichtbaar 
maken). Hij heeft gekeken wat nou het 
meeste impact heeft op het leren van kin-
deren. Eén van zijn belangrijkste speerpun-
ten is het voor kinderen zichtbaar maken 
van hun eigen leerproces. Wij krijgen nu 
iemand van het instituut die ons sessies 
geeft over die manier van onderwijs geven. 
Het is voor leerlingen heel erg belangrijk 
dat ze weten wat het doel is en dat het 
meetbaar is en dat het zichtbaar is wan-
neer dat doel is bereikt. Voor rekenen zijn 
we bijvoorbeeld nu al bezig met dat sys-
teem. Iedere 6 weken wordt er vooraf en 
achteraf getoetst en met het kind gekeken 
naar de vooruitgang. Dit krijg je niet klas-
sikaal georganiseerd, maar wel digitaal. Ie-
der kind heeft een IPad en volgt daarin het 
programma. Indien het kind te veel fouten 
maakt wordt hier direct feedback gegeven 
door de leerkracht of door middel van film-
pjes en/of uitleg op de IPad. Zo kan ieder 
kind op zijn eigen manier en op zijn eigen 
niveau leren.

Waarschijnlijk komen we hier de komende 
jaren nog problemen en aanpassingen 
tegen. Maar we vinden het hartstikke be-
langrijk dat we dit onderwijsconcept blijven 
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uitwerken en zien het ook zitten om dit met 
een stuk minder leerlingen te onderwijzen.

5 jaar; Dorpsstraat 66. Niet kijkende naar het 
schoolgebouw, maar als onderwijsinstituut. 
Dan denk ik dat we over 5 jaar ook meer ge-
personaliseerd onderwijs hebben. Het eigen 
leerplan van een kind individueel aangepast 
naar het leervermogen van dat kind. 

10 jaar; Het plan met de samenwerking 
met de andere scholen ligt ver weg, dus 
ik verwacht dat we over 10 jaar als kleine 
school nog steeds aan de Dorpsstraat 66 
zullen zitten. Ik vind een kleine school niet 
altijd gezond. Het grootste nadeel vind ik 
het sociale aspect en dat word vaak ver-
geten. Als er leeftijdsgroepen komen van 
bijvoorbeeld 7 leerlingen is er weinig keus 
wat betreft vriendjes of vriendinnetjes. Stel 

je zit met 4 jongens in één groep en je hebt 
ruzie met 2. Heb je nog maar 1 vriendje 
over. Het meest optimaal voor kinderen en 
leerkrachten is een school van circa 250 
leerlingen. Ook om het financieel wat ge-
makkelijker draaiende te houden.

Los van het gebouw, verwacht ik dat we 
qua onderwijsvorm over 10 jaar het geper-
sonaliseerd onderwijs nog verder hebben 
uitgebouwd en het geïntegreerd is in het 
gehele onderwijs.

Maar er zijn ook veel verschillende ge-
luiden en verhalen waar het vaak gaat 
over samen gaan van scholen in de 
kleine kernen?

Vanuit de MR (Medezeggenschapsraad, 
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bestaande uit ouders en leraren, advies-
orgaan voor school op allerlei gebieden, 
soms met instemmingsrecht) werden er 
kansen gezien om samen met Mariën-
velde, Harreveld en Zieuwent een nieuwe 
school te bouwen. Deze school zou dan 
ergens in het midden van deze drie dorpen 
komen te staan, mooi in het groen. Met 
dat idee zijn we met de MR  van alle 3 de 
scholen om tafel geweest. Dit was al voor 
de presentatie van het LIMA-masterplan. 
Ook LIMA zagen deze kansen. Het zou 
zelfs fase 2 van het Masterplan van Stich-
ting LIMA worden (Fase 1 is het IEKC op 
de huidige plek van de Ludgerus school). 
Het zou een IKC (Integraal Kind Centrum) 
worden voor 250 kinderen, met ook de 
peuterzaal en kinderopvang erbij in. Ik zag 
dit helemaal zitten en zie het nog steeds 
helemaal zitten: een mooie, lichte energie-
neutrale school tegen de bosrand, met alle 
technische mogelijkheden van heden ten 
dage en het onderwijssysteem waar ieder 
kind op zijn eigen manier en niveau kan 
leren. Bij de laatste bijeenkomst een paar 
jaar geleden hebben we gekeken naar an-
dere scholen waar ze dit systeem al han-
teren. Dat was fantastisch om te zien en 
maakte me ontzettend enthousiast. Maar 
toen kwam eigenlijk direct de presentatie 

van het masterplan en als reactie daarop 
de opstand tijdens de raadsvergadering 
van de gemeente in de Calixtuskerk. In het 
masterplan stond dat er van de 12 basis-
scholen nog maar 5 over bleven. 3 in Lich-
tenvoorde en 2 in de kernen. Dorpsraden 
gingen protesteren omdat ze hoe dan ook 
hun eigen school wilden behouden en flo-
ten de MR’s terug. Uiteindelijk is er nu met 
de dorpen afgesproken dat iedereen toch 
gaat voor behoud van eigen school. Zeer 
jammer. 

Maar er bestaat toch een keer een om-
mekeer, dat je een minimaal aantal 
moet houden? 

Landelijk is bepaald dat elke gemeente 
een opheffingsnorm moet hanteren. Daar 
mag je een paar jaar onder zakken, maar 
niet structureel. Als dat je overkomt kun je 
een kleine scholen toeslag krijgen. Daar-
mee kun je langer openblijven dan de norm 
voorschrijft. Voor de gemeente Oost Gelre 
geldt een opheffingsnorm van 75. Stichting 
Lima heeft besloten dat we niet onder de 
80 leerlingen mogen komen, zodat je mini-
maal met 4 combiklassen kunt blijven wer-
ken. Het is de vraag of de wal in sommige 
dorpen het schip niet gaat keren. 

Wie gaat er over het behouden van de 
school in Zieuwent? 

Uiteindelijk bepaalt het bestuur van LIMA. 
Ik denk wel dat je er in deze tijd niet onder-
uit kunt om samen te werken met andere 
dorpen. Ik vind het daarom ook een gemis-
te kans dat bijvoorbeeld de voetbalvereni-
gingen niet samen zijn gegaan. Als je nou 
met meerderen de faciliteiten verdeeld, 
dus bijvoorbeeld de volleybal in Mariën-
velde en de handbal in Zieuwent. Dan heeft 
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gen en activiteiten en wordt een vereniging 
weer groter en levendig. Toch gebeurt het 
niet. Wat ik zie is dat er veel emotie is en 
dat is erg lastig tijdens gesprekken. Maar 
als je elkaar echt goed aankijkt, dan denk 
ik dat het beter is om toch echt samen te 
werken. Uiteindelijk zullen de financiën een 
rol spelen en dat is waar het LIMA bestuur 
naar kijkt. Je kunt hele verhalen houden 
over kwaliteit, maar als een school finan-
cieel niet meer kan bestaan, dan houdt het 
echt op.

Verwacht je grote onrust binnen de 
Zieuwentse gemeenschap mocht blij-
ken dat Lima de Zieuwentse school wil 
sluiten?
 
Dan verwacht ik zeker grote onrust en 
dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar 
ik blijf voorstander van het samenwerken 
met andere scholen, met een nieuwe lo-
catie en dus een nieuw gebouw. Voor de 
komende 30 jaar lijkt het mij fantastisch 
om een nieuw onderwijsconcept in gang 
te zetten met de plannen die ik eerder 
noemde op een mooie, nieuwe en cen-
trale locatie. Maar evenzeer ben ik realist 
genoeg om te zien dat dat zeer moeilijk 
gaat worden met de huidige emoties. Dus 
blijven we in Zieuwent en ik verwacht ook 
wel dat we in Zieuwent boven de 100 leer-
lingen blijven. 

Je bent ook directeur van de Ludgerus 
school. Betekent dit dat je meer invloed 
hebt op het behoud van de school in Zieu-
went? Of werkt dat juist tegen?  

Dat weet ik niet. Maar als ik geloof in een 
plan en dat is dus het plan met de samen-
werking met de andere scholen, dan gooi 
ik wel her en der een balletje op. Ik denk 
wel dat de directies invloed hebben op het 

bestuur, er is geen hiërarchische schikking. 
Integendeel.  Er wordt erg goed geluisterd.

Had je verwacht ooit zo over de school 
te moeten beslissen voor je directeur 
in Zieuwent werd? 

Niet verwacht, maar ik houd wel van ver-
andering, vernieuwing en modernisering. 
Juist in dorpen moet je dat stimuleren en 
niet vasthouden aan het oude. Ik ben ver-
antwoordelijk voor goed onderwijs voor de 
leerlingen in Zieuwent. En als dat betekent 
dat we moeten verhuizen en samenwer-
ken met andere dorpen, dan sta ik daar 
helemaal achter. Ons huidige gebouw is 
overigens erg goed onderhouden en een 
prachtig groot gebouw. We gebruiken in 
principe alle lokalen. Het biedt mogelijk-
heden om kinderen apart te laten werken, 
ook in de nieuwe onderwijsvorm. Maar het 
kan allemaal natuurlijk wel beter, lichter en 
moderner. Met een nieuw energie neutraal 
gebouw blijft er simpelweg veel meer geld 
over om aan het onderwijs te besteden.

Hoe lang denk jij nog de directeur van 
de basisschool te zijn? 

Toen ik 40 was dacht ik dat ik op mijn 65e 
met pensioen zou mogen. Maar de over-
heid schuift die leeftijd steeds verder op. Ik 
ga echter nog met zoveel plezier en passie 
naar school dat me dat niet kan schelen. 
Zolang ze me nog willen hebben, heb ik 
genoeg ambitie om nog erg lang door te 
gaan. 
 
Als redactie zijn we erg enthousiast en ver-
rast door dit interview. We bedanken Teun 
voor zijn open, duidelijke, heldere mening 
en kijk op het onderwijs in Zieuwent.  

Stefan, Johnny en Nienke.



In deze profielschets maken we nader 
kennis met Elise Roelofsen. 49 Jaar en 
getrouwd met Sjef Roelofsen. Samen 
zijn ze de trotse ouders van 3 zonen 
(Kees, Willem en Luuk). Zij is actief 
in zangkoor “Noir”, taxichauffeuse en 
sinds kort op parttimebasis werkzaam 
bij José de Boer : Uitvaartverzorging.

1. Meest favoriete sport:
Heb ik niet. Ik ben meer van transport.

2. Minst favoriete sport:
Voetbal. Ik heb er niets mee en kijk er dus 
nooit naar.

3. Mooiste sportherinnering:
Wandelen in een mooi gebied. En dat is 
Zieuwent. Het is hier zo mooi !!

4. Favoriete sportman/vrouw:
Maarten van der Weijden. Olympisch en 
wereldkampioen open water zwemmen. 
Ik heb diep respect voor zijn prestaties na 
zijn ziekte. 

5. Lekkerste eten:
Ik lus alles, maar Italiaans is mijn favoriet.

6. Beste boek/schrijver:
Ik krijg boeken van mijn vriendin die 
ik op aanraden van haar moet lezen. 
“Haar naam was Sarah” van “Tatiana de 
Rosnay” vond ik zeer indrukwekkend.

7. Mooiste Film:
“Schindler’s List”. Alleen als 
ik er al aan denk, schieten de 
tranen in mijn ogen.

8.  Beste Nederlandstalige 
lied:

“Kan ik iets voor je doen” van 
“De Dijk”. Dat gaat ook over 
verlies.

9.  Mooiste cadeau dat je 
ooit kreeg:

Onze drie kinderen. Dat dit ons 
gegeven is.

10. Grootse miskoop:
Van alles en nog wat. Allemaal 
prutsdingen (die toevallig heel 
vaak € 19,95 kosten) en het 
niet doen of heel snel kapot 
gaan. Goedkoop is duurkoop.

11. Omscholen tot:
Dat heb ik zojuist gedaan tot 
uitvaartverzorgster. Heel mooi 
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dankbaar werk. Overigens geef ik in de 
avonduren ook workshops “Make-Up”. Een 
uit de hand gelopen hobby, maar erg leuk.

12. Tent opzetten in:
Ik ga liever “All-Inclusive”, maar als het 
toch moet dan in een warm land. In ieder 
geval niet in Assen (TT). We zijn te vaak 
natgeregend. 

13. Hekel aan mensen die:
Niet doorrijden tot aan de stopstreep bij 
verkeerslichten.

14. Uit bed te halen voor:
Nergens voor. Laat mij maar lekker liggen.

15. Welke droom is wederkerend:
Ik droom heel veel en van alles door 
elkaar. Meestal ben ik dan iets vergeten.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

Lang geleden, toen onze zoon Willem (1 
jaar oud) heel benauwd was en bijna geen 
lucht meer kreeg. Bleek achteraf een 
flinke longontsteking.

17.  Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:

Mooi “blèzi snuutje”. (Red. : voor de niet-
kenners : “blèzi” is een cosmeticamerk.) 

18.  Als je een uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:

Wandelen met de honden.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Ik vind het altijd interessant om nieuwe 
mensen te ontmoeten. Iedereen heeft wel 
iets moois.

20.  Wiens Zieuwents huis zou je van 
binnen willen zien en waarom:

Géén. Daar ben ik niet mee bezig.

21.  Met welke vrijwilliger zou je wel 
eens een dagje mee willen lopen:

Met vrijwilligers van organisaties die in 
arme ontwikkelingsgebieden hulp bieden. 
Bijvoorbeeld “Cordaid”.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
Ik heb nergens spijt van. En van fouten 
leer je.

23.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

Ik heb géén bucketlist. Ik geniet elke dag.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Vriendelijk, vrolijk, spontaan, eigenwijs en 
mensenmens.

Huub Wopereis.
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OLIEBOLLENACTIE 
van handbalvereniging Pacelli!

Op zaterdag 30 december tussen 
10.00 en 12.30 uur, komt de jeugd 
van HV Pacelli bij u aan de deur 

voor onze heerlijke oliebollen. We 
hebben ook een kraam op het 

dorpsplein, geopend van 9.30 tot 
13.00 uur. We wensen iedereen 

een gezond, sportief en smakelijk 
2018!

Handbalvereniging Pacelli

PROFIELSCHETS 
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WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Reunie JO9-1 : 5-2
DOELPUNTENMAKERS: Tim (3x), Roy (1x) en Rein (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Tim. Afstandsschot strak erin.
MOOISTE MOMENT: 2e Helft. Super samenspel. Team was echt een team.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lasse. Topkeeper !!

WEDSTRIJD :  UITSLAG: FC Winterswijk JO9-1 – RKZVC JO9-1 : 2-8 
DOELPUNTENMAKERS: Roy (3x), Tim (2x), Wout (1x) en Friso (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Roy.
MOOISTE MOMENT: Solo van Rein.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Varsseveld JO9-2 – RKZVC JO9-2 : 3-4
DOELPUNTENMAKERS: Joes (2x), Lynn (1x) en Jurre (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jurre. Mooi strak ingeschoten.
MOOISTE MOMENT:  In de laatste seconden begonnen ze weer samen te spe-

len en Jurre maakte het winnende doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jurre Spexgoor.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2 – AD’69 JOG-1 : 3-3
DOELPUNTENMAKERS: Joes (1x), Jurre (1x) en Pim (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Pim. Door zelf heel goed spelen, kwam er een heel mooi 

doelpunt.
MOOISTE MOMENT: De hele wedstrijd ging gelijk op. Super gespeeld allemaal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joes Penterman.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-2 – FC Eibergen JO9-4 : 5-2
DOELPUNTENMAKERS: Roy (3x), Joes (1x) en Lynn (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Lynn.
MOOISTE MOMENT: Allemaal heel goed gespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn Wolterink.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: FC Winterswijk JO9-5 – RKZVC JO9-2 : 3-3
DOELPUNTENMAKERS: Pelle (2x) en Pim (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Pelle.
MOOISTE MOMENT: Allemaal super goed gevoetbald. Samen zijn ze sterk.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Pelle Kolkman.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – Reunie JOG-? : 3-6
DOELPUNTENMAKERS: Fedde.
MOOISTE DOELPUNT:  Mooie voorzet van Thijmen waardoor Fedde de bal mooi 

laag in de hoek in schopte.
MOOISTE MOMENT:  Dat de bal over de goal werd geschopt en vast in de rai-

ling zat. Dikke schik hadden ze !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toon. Echte bikkel. Gaat altijd door.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Ratti JO9-1 – RKZVC JO9-3 : 3-9
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (4x), Senna (2x), Romy, Jana en Fedde.
MOOISTE DOELPUNT:  Van Jana. De keeper houdt hem tegen en hij gaat er toch 

in !
MOOISTE MOMENT: Gillen onder de douche !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijmen. 4x Gescoord en 2e helft super gekeept.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – FC Winterswijk JO9-? : 10-2
DOELPUNTENMAKERS:  Thijmen (6x : 1 samen met Toon), Fedde (2x), Romy (1x) 

en Tygo (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Van Thijmen samen met Toon. Thijmen schoot de bal op 

de lat, ging er in, en Toon knalde hem er nog een keer in 
en toen werd de goal geteld.

MOOISTE MOMENT:  Ondanks de harde schop die Romy kreeg ging ze toch 
door !

MAN v.d. WEDSTRIJD: Senna.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-3 – VIOS B. JO9-2 : 6-4
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (3x), Fedde (2x) en 1 eigen doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT: Van Thijmen. Via binnenkant lat.
MOOISTE MOMENT: De keeper van VIOS B. trapt de bal uit in eigen doel.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Ruben. Ingevallen vanuit de Mini-F. 2e Helft goed ge-

keept.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Ruurlo JO11-1 : 4-6
DOELPUNTENMAKERS: Jip (2x), Jochem (1x) en Storm (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Jip. Eén streep boven in de goal.
MOOISTE MOMENT:  De hele tweede helft. Keihard gewerkt met veel mooie 

aanvallen. We hadden zeker één punt verdiend !!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jaap Domhof.

VOETBAL : RKZVC
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WEDSTRIJD :  UITSLAG: Grol JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 7-1
DOELPUNTENMAKERS: Storm.
MOOISTE DOELPUNT:  Goed samenspel van Jochem op Storm en schiet hem 

netjes binnen in de kruissing.
MOOISTE MOMENT:  De eerste helft snel vergeten en goed terugkomen na de 

rust met een 6-0 achterstand.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Milan ter Bogt.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Winterswijk JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 3-1
DOELPUNTENMAKERS: Jordi.
MOOISTE DOELPUNT:  Jordi tikt de bal buitenkantvoet in één keer binnen uit een 

hoekschop van Milan.
MOOISTE MOMENT:  De blijdschap na het doelpunt van Jordi. Als team het 

doelpunt gevierd.
MINSTE MOMENT:  Helaas de tweede helft niet leuk kunnen voetballen na 

partijdig fluiten van de scheids !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jordi.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – DZSV JO11-2 : 0-5
DOELPUNTENMAKERS: Er vielen slechts tegendoelpunten te betreuren.
MOOISTE DOELPUNT:  We konden niet kiezen uit de 5 doelpunten van de tegen-

stander….
MOOISTE MOMENT 1:  Mylan “Ramos” Kolkman: gedurende de hele wedstrijd, 

de kurk waar onze verdediging op drijft. Achter deze ui-
terst vriendelijk ogende verdediger schuilt een “spijker-
harde” sluitpost.

MOOISTE MOMENT 2:  Als Gijs al eens wordt gepasseerd in een duel, dan kom 
je hem altijd nog een 2de, 3de of zelf 4de keer tegen. Er 
gaan verhalen dat hij zijn directe tegenstander ooit tot in 
de kantine is blijven volgen…..

  Zodoende gaat hij bij ons door het leven als Gijs “Chiellini” 
Stortelder, vernoemt naar de hardwerkende en knoesthar-
de centrale verdediger van Juventus, Giorgio Chiellini.

MOOISTE MOMENT 3:  Noure “Iniesta” Mul is veelal het brein achter onze aanval. 
Zij mengt zich in alle duels op het middenveld. Wat zeg 
ik? Zij heerst daar vaak! Haar rechterbeen lijkt bij tijd en 
wijle zelfs uitschuifbaar…..

MOOISTE MOMENT 4:  Door een blessure aan z’n rechter enkel is Emiel ineens 
tweebenig gebleken!! De bijnaam Emiel “Maldini” Dop-
pen is dan snel geboren.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Ties “Gianluigi” Kampshof. Nadat Gianluigi Buffon, die al 
enige generaties lang ongenaakbaar onder de lat staat bij 
de hoofdmacht van Juventus en “La Squadra Azzura”, te 
kennen heeft gegeven dat hij komende zomer stopt met 
keepen, prijzen wij ons gelukkig met Ties, een jonge loot 
van de nieuwe generatie wereldkeepers. Hij heeft van-
daag een monster-nederlaag voorkomen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Varsseveld JO11-2 – RKZVC JO11-2 : 4 -1
DOELPUNTENMAKERS: Stijn “Zlatan” Kampshof.
MOOISTE DOELPUNT:  Emiel verovert de bal en legt af op Ben. Er volgt een 

steekbal van onze geniale spelverdeler Bennie “Modric” 
Domhof op Eef “Zinedine” Klein Holkenborg, die met één 
enkele kapbeweging zijn 2 verdedigers het bos in stuurt 
(zie daar z’n bijnaam). Stijn weet het voorbereidende 
teamwerk op waarde te schatten en rondt knap af, onder 
een vrijwel onmogelijke hoek, een echte “Zlatan-goal”.

MOOISTE MOMENT:  Van begin tot eind gaan we, in deze wedstrijd tegen de 
koploper, voor elkaar “door het vuur”. Winnen doen we 
samen, maar verliezen ook! Er bestaat geen twijfel: hier 
staat een prachtig team!

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Dries “Dybala” Domhof. Vooral de 2de helft dartelde hij 
frivool met de bal aan de voet rond, alsof er geen tegen-
standers op het veld stonden. Zich niets aantrekkend van 
een paar serieus harde, naar wij denken uit pure frustra-
tie en onkunde geboren, overtredingen. Eénmaal sloeg hij 
zelfs over kop. Ook de landing na deze overtreding, was 
van ongekende schoonheid: een dubbele flikflak met tot 
slot een volmaakte Rietberger. Dries reageerde koeltjes 
op deze zoveelste harde charge door op te krabbelen en 
verder te voetballen: spelplezier ten top!

  (Zijn tenuetje  met nummer 7, moest ‘s middags overi-
gens 2 keer grondig in de Witte-Reus-voorwas…)

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Grol JO11-4 : 1 - 6
DOELPUNTENMAKERS: Dries Domhof.
MOOISTE DOELPUNT:  Eef “Zinedine” Klein Holkeborg wordt bij één van zijn on-

navolgbare acties lomp neergelegd door zijn tegenstan-
der. Ben “Modric” Domhof neemt de meer dan terecht 
gegeven vrije trap. De bal ligt op 17,5 meter van het doel. 
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Ben trapt de bal met een formidabel schot op het doel. 
Door goed positie te kiezen raakt Dries “Dybala” Domhof 
de bal met de buitenkant van zijn fluwelen linker poot, net 
voordat de keeper hem kan wegwerken. De ban is gebro-
ken: 1-4

MOOISTE MOMENT:  Nadat we in de eerste helft door rommelig spel en op 
schlemielige wijze, op 0-4 waren komen te staan, begon 
het na rust zowaar te draaien! Het was nog niet direct 
de dodelijk effectieve doelpuntenmachine, waarvan we 
allemaal weten dat het erin zit, maar er gloren warempel 
sprankjes hoop!

MAN v.d. WEDSTRIJD:  De inmiddels (….) tweebenige Emiel “Maldini” Doppen. 
Heeft het verdedigen tot kunst verheven en wordt daar-
naast net zo gemakkelijk ingezet in de aanval. Zijn bij-
naam dank hij overigens aan de legendarische en even-
eens tweebenige linksback van AC Milan, Paolo Maldini. 
Een andere doorslaggevende overeenkomst is een abso-
luut unicum in de voetbalwereld. Maldini is een man met 
clubliefde tot in zijn diepste vezels. Hij heeft zijn gehele 
voetbalcarrière op zeer hoog niveau voor één en  dezelf-
de club, AC Milan, gevoetbald. 

  Datzelfde doet Emiel ook al een jaar of 5. Hij speelt name-
lijk al zijn hele voetballeven bij RKZVC!!!

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa JO11-5 – RKZVC JO11-2 : 1 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Eén der oranje- tompoezen…
MOOISTE DOELPUNT:  Het doelpunt van Longa was niet alleen het enige doel-

punt, maar ook veruit het mooiste….
MOOISTE MOMENT:  De gevolgen van de historische 5-0 winst van RKZVC 1 

tegen Longa 1, waren nog steeds voelbaar. Er hing op 
deze verder ijskoude mistige zaterdagochtend in Lichten-
voorde een ronduit broeierige sfeer op “de Treffer”! Longa 
had duidelijk de opdracht meegekregen iets “recht” te 
zetten. Anders dan de uitslag doet vermoeden, was ook 
in deze wedstrijd RKZVC de betere ploeg. Door een knul-
lige rommelgoal kwamen we op achterstand. Een daarop 
volgend, langdurig spervuur op het doel van Longa, met 
ballen die op de paal en op de lat stierven in schoonheid, 
mocht niet baten. Wij vergaten onszelf domweg te belo-
nen voor al het harde werken onder deze ronduit barre 

omstandigheden! Het leek alsof ook de bal een eigen op-
dracht had meegekregen:  die bal ging vandaag niet in!

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Mylan “Ramos” Kolkman.  Daar waar zijn naamgever Ser-
gio Ramos bij Real Madrid “nog wel eens” een rode kaart 
pakt …., heeft Mylan dit totaal niet nodig en beheerst hij 
het vak van verdedigen tot in de puntjes door alles over-
zichtelijk en voetballend op te lossen.

VROUW v.d. Wedstrijd:  Noure “Iniesta” Mul. Qua inzet en gehardheid een voor-
beeld voor velen binnen de club en zij wordt daarin 
slechts door een enkeling geëvenaard. Onder de meest 
winterse omstandigheden worden de mouwen opge-
stroopt en neemt zij het hele team op sleeptouw.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – Erix JO11-1 : 4-1
DOELPUNTENMAKERS: Niels (2x), Lars (1x) en Toby (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Toby kreeg ineens de bal en zonder na te denken schoot 

hij hem in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Len, was zeer belangrijk want hij gaf 3 voorzetten waaruit 

gescoord werd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs, de stille kracht achterin. Onmisbaar voor het team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-3 – Neede JO11-3 : 3-2
DOELPUNTENMAKERS: Len (2x) en Tom (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Len. Omspeelde heel makkelijk zijn tegenstander en met 

een harde pegel schoot hij de bal in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Lars die met een mooie hakbal de tegenstander voorbij 

ging en Sven de bal gaf, die goed voorzette waardoor 
Niels op de lat schoot.

MAN v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team. Veel op lat, paal en keeper geschoten. Had 
wel 10-2 kunnen worden.



Biografie:

Catweazle is de nieuwe rock-cover band 
uit Zieuwent. De ervaren en gelouterde 
muzikanten Tom Holkenborg (gitaar–zang) 
Carlo van den Putte (bas–zang) Eugenè 
Rouwhorst (zang) en Stef Hoitink (drums) 
hebben elkaar in het voorjaar 2017 gevon-
den. Na de try-out op koningsdag, is het 
repetoire uitgebreid tot een avondvullend 
rock-cover programma. Op 26 december 
is de vuurdoop en speelt Catweazle op 
eigen bodem, in het oude café van Het 
Witte Paard te Zieuwent. Aanvang 21.00 
uur, zaal open 20.00 uur.

We stellen de bandleden aan u voor. 

Tom Holkenborg: 
Geboren in 1966 en opgegroeid in Zieu-
went aan de Dorpsstraat. Muziek was al-
tijd ruim aanwezig in huize Holkenborg. 
De vader van Tom, Bennie Holkenborg, 
was muzikant en bespeelde een aantal 
instrumenten.
Bennie had een uitgebreide LP collectie 
van Chicago, The Stones & Beatles, Ste-
vie Wonder ,The band enz. Deze werden 
dan ook met regelmaat op standje 10 af-
gespeeld.
Tom had al op jonge leeftijd interesse in 
de gitaar, leerde een aantal loopjes en 
akkoorden en dat ging eigenlijk best wel 
goed. De muziekschool, wat een desillu-
sie was, daar kwam het niet verder met 

het moderne gitaarwerk. Dat was nou net 
wat Tom wilde, net als Jimi Hendrix, Ferdi 
Joly en andere helden wilde Tom “brek-
ken op de gitaar”. Besmet met het gitaar 
virus, begon hij rond zijn 14de weer din-
gen voor zichzelf uit te zoeken. Na een 
poosje, vroeg een bekende uit Zieuwent 
of Tom het zag zitten om mee te doen 
in een band, Double Cross Messenger. 
Hierna volgden er nog vele bands meer, 
Brainstorm, Soep met Ballen, Tsja, Fis-
cuzz, Super Hoover, Constant Sorrow en 
Catweazle natuurlijk. Daarnaast speelde 
Tom in vele muziekprojecten waarvan 
Zieuwent Live! er één was. 

Eugenè Rouwhorst:
Geboren in 1962, vanuit kerkkoor lid-
maatschap uitstapjes naar open podium 
Fratsen en 10 jaar deelnemer aan Zieu-
went Live!. Liefhebber van rockmuziek, 
maar zanger, frontman in een echte band, 
moest er nog een keer van komen. Con-
tact gezocht met diverse plaatselijke mu-
zikanten en zo is Catweazle ontstaan.

Het repetoire van Catweazle bestaat uit 
nummers van o.a. Led Zeppelin, The Po-
lice, Stray Cats, Queen, Steve Miller Band 
en Status Quo. Ook worden nummers ge-
speeld van bands van eigen bodem zoals 
Vitesse, The Pilgrims en Normaal.

Carlo van den Putte:
Geboren in 1969 en opgegroeid in Ber-
geijk (Nbr). Als 15 jarige, samen met een 

buurjongen een bandje begonnen, met 
een geleende gitaar. Toen het allemaal 
wat serieuzer werd en met name op de 
middelbare school, toch maar eens zelf 
een basgitaar aangeschaft en aan de 
slag gegaan als bassist in de band Uncle 
Benz. Het repertoire bestond hoofdza-
kelijk uit rock-covers en behoorlijk wat 
eigen nummers, die geschreven werden 
door de toenmalige zanger. Garagerock 
kwam nog voorbij in de band The Wom-
bats. 3 accoorden rock met een knipoog 
naar Dick Dale. In 1997 verhuisd naar 
Zieuwent en niet lang daarna in contact 
gekomen met Tom Holkenborg. Het mu-
zikale balletje kwam weer aan het rollen 
en wederom werd er een bandje samen-
gesteld met de naam Binnenband. Dit 
veranderde later, met een iets andere 
samenstelling in Fis-
cuzz, Superhoover en 
het huidige Constant 
Sorrow. Catweazle zag 
het levenslicht in janu-
ari 2017.

Stef Hoitink:
Geboren in 1972 en 
opgegroeid in Beltrum, 
waar hij drummer was 
van de rock-coverband 
Fets and the Beau-
tifuls. Gespeeld in 
voorprogramma’s van 
o.a. De Dijk, Normaal 
en Rowwen Heze. De 
band was populaire op motortreffens, 
kermissen, in bruine kroegen, feestzalen 
en dancings in de begin jaren 90. Na een 
rustperiode kwam in 2005 Muziekvrien-
den van Beltrum Live! op Stef zijn pad. 
Een geweldige concept, waar een diver-
siteit aan muzikanten van jong tot oud, 
na maanden van repeteren een avond-
vullend programma op de planken werd 

gezet tijdens de jaarlijkse Beltrumse ker-
mis. Direct een groot succes, wat ook in 
andere omliggende plaatsen is uitgerold. 
In 2010 is dit nogmaals herhaald met Bel-
trum on Stage. Stef heeft het virus over-
gebracht naar Zieuwent, waar hij tevens 
Tom, Carlo en Eugenè tijdens Zieuwent 
Live! heeft leren kennen. 10 jaar lang was 
Zieuwent Live! een feit. Voor velen een 
geweldige muzikale ervaring, waaruit tal 
van bands zijn ontstaan.         

Tot slot:
Catweazle is bekend als de Engelse tv-
kinderserie, met hoofdrolspeler Geoffrey 
Bayldon, die in mei 2017 van ons is heen 
gegaan. Voor ons aanleiding om door 
onze muzikale jaren te vliegen als Cat-
weazle The Band, met als motto: Salmay, 
Dalmay, Adonay.  

Namens Catweazle wensen 
wij iedereen fijne feestdagen 
toe en een muzikaal 2018! 

Boekingen en inlichtingen: 
Tom Holkenborg
M: 06-23459289
E: holke044@planet.nl

18 19

26 december, 2de Kerstdag
Oude café

Het Witte Paard 
Zieuwent

Aanvang 21.00uur



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP

Datum : wedstrijd : uitslag 04-11-2017 : Mevo 1 - TOHP 1 : 0 - 2
 Niveau 6 : 1e set 24-25 : 2e set 18-25
WEDSTRIJDVERLOOP: Spannende wedstrijd. Veel aces geslagen.
MOOISTE MOMENT:  Gijs die een prachtige snoekduik maakt om de bal te on-

derscheppen en daarna het punt ook nog maakt.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Gijs Hendriks-Vettehen.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-11-2017 : TOHP 1 – Bovo 2 : 2-0
 Niveau 6 : 1e set 25-7 : 2e set 25-8
WEDSTRIJDVERLOOP:  De wedstrijd verliep voor ons heel goed. Met dik verschil 

gewonnen.
MOOISTE MOMENT:  Malou heeft vandaag een scherpe serve op het net. De 

bal valt kort achter het net bij de tegenstander op de 
grond.

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Malou Luesink.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-11-2017 : Bovo 2 – TOHP 1 : 0-2
 Niveau 4 : 1e set 12-25 : 2e set 14-25
WEDSTRIJDVERLOOP:  De start was even wat minder, daarna kwamen de meiden 

er al snel in. Opslag verliep super deze wedstrijd.
MOOISTE MOMENT:  Linde zette de bal een aantal keren mooi op, hoog en niet 

te dicht op het net.
Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Linde Spekschoor.

Datum : wedstrijd : uitslag 04-11-2017 : TOHP 1 – Brevolk 2 : 2-0
 Niveau 4 : 1e set 25-8 : 2e set 25-5
WEDSTRIJDVERLOOP:  Deze wedstrijd ging voor ons heel goed. Al was de opslag 

niet altijd goed. Het verschil vandaag was te groot, wij 
zaten er goed in en de tegenstander niet.

MOOISTE MOMENT:  De meiden stonden af en toe met de handen in de zij om-
dat ze niets te doen hadden. Ja…..dat kan natuurlijk niet! 
Wel een feestje gemaakt van elk punt. Dat houden we 
erin!!

Vrouw v.d. WEDSTRIJD: Maud Nienhuis, een verre bal in de hoek goed gevangen.

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 22 dec. 20.00 uur Buurtvereniging ’t Hoenderboom : Kerstbingo.

Di. 26 dec. 21.00 uur Optreden “Catweazle” bij HWP.

Wo. 27 dec. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.

   (Extra avond : iedereen kaart voor zich.)

Do. 28 dec. ---------- Stamppot Kaarten.

Vr. 29 dec. 19.30 uur Kruisjassen bij ’t Kevelder.

Za. 30 dec. 09.30 uur HV Pacelli : Oliebollen-actie : Dorpsplein.

Ma. 1 jan. 01:00 uur Oud en Nieuw bij HWP : optreden van DJ Piet.

Zo. 7 jan. 12.00 uur RKZVC / Perfect Running : Nieuwjaarsrun.

Ma. 8 jan. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Wo. 10 jan. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.

Do. 11 jan. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 12 jan. 19.30 uur “t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard.

Ma. 15 jan. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Vr. 26 jan. 19.30 uur Kruisjassen bij ’t Kevelder.

Za. 27 jan. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo. 28 jan. 14.00 uur Stevo 1 – RKZVC 1 (Speelronde 13).

Zo. 28 jan. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Vr. 2 febr. 18.30 uur Stichting Fratsen : Vollemaanwandeling :

   Start bij Het Witte Paard.

Vr. 2 febr. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Za. 3 febr. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo. 4 febr. 14.00 uur RKZVC 1 – BWO 1 (Speelronde 14).

Za. 24 feb. 20.00 uur Stichting Fratsen : Dienstenveiling.

72120
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Afgelopen november vloog ik samen met 
mijn moeder voor een paar dagen naar 
Malta, even weg van het druilerige Ne-
derland en op citytrip naar de zon. Hoe-
wel Malta officieel een onafhankelijk land 
is en je dus niet echt van een citytrip kun 
spreken doe ik dat voor het gemak toch 
maar. Malta is 1.5 keer zo groot als Texel, 
en het doel was dan ook om het hele ei-
land te bekijken binnen de 3 dagen dat 
we er waren. 

Ook op vakantie vergeet ik mijn roots 
niet, ik ben een echte Nederlander en het 
liefst bezichtig ik steden op de fiets. Lek-
ker achter zo’n gids aanhobbelen en de 
mooiste plekjes en bijbehorende verha-
len ontdekken. Daarentegen heb ik een 
enorme hekel aan Hop-on Hop-off bus-
sen. Vooral wanneer zo’n bus, volgepakt 
met Japanners, met 60 km per uur langs 
alle gebouwen scheurt en al die Japan-
ners bijna van de bus af flikkeren omdat 
ze zo nodig moeten gaan staan om foto’s 
te maken van dat gebouw en de bus net 
op dat moment een bocht neemt of remt. 
Ook wel vermakelijk trouwens… Uitzon-
dering op mijn bussen-haat is de streek-
bus van de Timp. Daar ben ik wél fan van.

Aangezien we voor de uitdaging stonden 
om het hele eiland te bekijken binnen 2 
dagen en fietsen geen optie was, want 
fietsen op 80-wegen tussen de auto’s 
vond ik iets teveel uitdaging… Kwamen 
we uiteindelijk toch terecht bij het alter-
natief: de Hop-on Hop-off bus. Met een 
Noord- en een Zuid-route zouden we het 
hele eiland kunnen bezichtigen. Het doel 
heiligt de middelen, dus ik ging overstag 

en stapte in de bus. Tijdens de ritjes heb 
ik mijn mening toch iets bij moeten stel-
len. Ik heb het hele eiland kunnen zien, 
we kwamen op allerlei mooie plekjes en 
er was een prima schema waardoor we 
toch zelf onze gang konden gaan. 

Zo’n tour is natuurlijk ook supergoed voor 
het toerisme en de plaatselijke econo-
mie. En daar zie ik kansen voor Zieuwent! 
Hop-on Hop-off tours door Zieuwent! Zie 
je het voor je? De Streekbus van de Timp 
die je meeneemt door het mooiste dorpje 
van Nederland? Nou, ik wel! Dus laat me 
je meenemen door het prachtige land-
schap en de hotspots die Zieuwent rijk is.

We stappen natuurlijk op bij het Witte 
Paard, waar mensen eerst onder het ge-
not van een kopje koffie een presentatie 
kunnen volgen over het ontstaan van de 
Streekbus, want dat is natuurlijk veel bij-
zonderder dan zo’n achterlijke Hop-on 
Hop-off bus. Daarna mag iedereen de 
bus op en begint de rustgevende tour 
door Zieuwent. Eerst langs de kathe-
draal van de Achterhoek en wie wil kan 
uitstappen voor een audiotour door de 
kerk. Vervolgens door het winkelcentrum 
(de Dorpstraat) richting het Kevelder en 
camping Woltas en vervolgens weer te-
rug, via de Kevelderstraat richting de 
Greune Weide waar men uiteraard ook 
kan uitstappen om het stadion van RK-
ZVC te bekijken. Met wat geluk is het 
eerste elftal aan het trainen en kunnen ze 
daarna in de rij staan voor een fotosessie 
met het vlaggenschip van het Zieuwents 
voetbal. Daarna zal de bus weer klaar 

De co lumn
HOPPEN
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staan voor een vervolg van de rondrit 
langs de tennisbanen, over de dan ver-
nieuwde Zegendijk, naar het hypermo-
derne sportcentrum: het Sourcy Center. 
De tour zal zich dan voortzetten richting 
het Brook, langs het Thialf van Zieuwent, 
door de prachtige en rustgevende na-
tuur. Men kan onderweg uitstappen voor 
een wandeling of een picknick en later 
de tour weer vervolgen. Richting Hoge-
nelst Hop en voor de liefhebbers een 
kijkje bij motorcamping het vuur. Daarna 
via de Boekelderweg langs de Timp en 
de Wopa. Waar het startpunt van een 
optionele tour langs de boerderijen van 
Zieuwent is. Niet met de streekbus maar 
met de trekker. Daarna gaan we verder, 
binnen de bordjes van Zieuwent, langs 
de nostalgische basisschool en de ruïnes 
van wat ooit de Welkoop was, terug naar 
het Witte Paard.

Eenmaal terug op het startpunt kan men 
nog genieten van heerlijke Zieuwentse 
producten; verse friet van de Timp met 
een schnitzel van Inge of een hamburger 
van slager Herman op een broodje van 
Bakker Jos en een biertje gebrouwen van 
de hop van Hogenelst.

Iris.


