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Zoals de waard is……..
Toen Anton en Annie Stoverink hun bedrijf al jaren te koop hadden staan en er ook
al geluiden waren dat zij het konden verkopen aan pro-wonen of aan het asielzoekerscentrum, heb ik dat nooit echt serieus genomen. Ik heb altijd het gevoel gehad
dat het wel los zou lopen. En zie, Jan-Willem en Karen Mulder namen de boel over
en er was meteen geen reden meer tot paniek. Dat zij andere dingen van plan waren
dan Anton en Annie, maakte eerder nieuwsgierig dan paniekerig. De kroeg, en de
behoefte aan een kroeg, zouden altijd wel blijven bestaan. Het werd echter allemaal
iets minder logisch toen bleek dat de Herberg zijn eerste prioriteit niet had liggen
bij het café, maar meer bij het restaurantgedeelte. Iets wat ook goed aansluit bij de
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geweldige kookkunsten van Karen, maar het echte dorpscafé kwam enigszins in de
verdrukking. Tel daar bij op dat inmiddels ook Bongers dicht ging en het is logisch
dat de echte kroegtijger zich wat voelde aangetast in zijn bestaan.
De paniek sloeg echter ﬁnaal toe met het bericht dat Jan-Willem en Karen het
pand verkocht hadden aan pro-wonen en dat ze binnen het jaar het bedrijf zouden
beëindigen.
OOH, MY GOD. Hoe moet dat nu? Wat moet Zieuwent zonder kroeg. Het schaamrood
stond op m’n kaken als ik het er met collega’s over had. Wij in Zieuwent, wij die alles voor elkaar krijgen, wij die alles zelf oplossen. Wij komen zonder café te zitten.
Gelukkig hebben we genoeg mensen die zich niet zo maar hoeven en willen neerleggen bij de ontstane situatie en zo kwam het geweldige nieuws dat Jan Cuppers het
pand had overgenomen van pro-wonen en dat Inge Bruntjes (Ja, nieuwe Zieuwentenaren, eigenlijk Kolkman) het café gaat uitbaten. Prachtige ideeën heeft ze.
Een zucht van verlichting was in heel het dorp hoorbaar. Afgelopen weken wordt er
regelmatig gezegd dat mensen dan nu de ogen moeten openen en het café weer
eens in moeten gaan. Maar iedereen weet best dat er in Zieuwent veel ruimtes zijn
waar een biertje gedronken kan worden of een feestje gegeven, waarbij je je kritisch
zou kunnen afvragen of het wel helemaal zuiver is dat daar het geld wordt uitgegeven
en niet in de daarvoor bestemde horeca. Vaak is er wel een recht te vinden waaraan
je het kan ontleden, maar is het ook zuiver aan je geweten?
Ach, mensen hoeven eigenlijk helemaal niets. Het zou ook te gek zijn dat je het
café in moet. Veel belangrijker is het dat je bij binnenkomst het gevoel hebt dat je
welkom bent en dat je je er thuis voelt.
Met Inge en Joost aan het roer is dat dik in orde.
En ben je nieuwsgierig naar die leuke ideeën dan vraag dat maar aan ze als je bij
hen aan de bar zit.
Mark Lankveld
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Harm788
Er wordt zo vaak gezegd dat je niet

en Velver kom ik bij Hummelink. “Van

teveel terug moet kijken in de tijd, ook

welke Hummelink bun i`j?”, vraagt mijn

niet te ver vooruit. Leef in het NU en pluk

gastheer. “van Hummelink Harry en Riky

de dag. Toch vind ik een kijkje terug in

Bekkenringels”. Vanaf het moment dat

de tijd ook altijd erg interessant. Johnny

ik kon praten heb ik dit zo vaak moeten

en ik gingen afgelopen week op bezoek

zeggen, dat het nog steeds vloeiend

naar de oude huiskamer van Herman

klinkt. Johnny en ik bekijken de kamer

en Annie Holweg. Als kind was ik nooit

vol dozen, archiefkasten en boeken.

verder gekomen dan het voorhuis waar

Deze oude woonkamer is nu in gebruik

ik in het café regelmatig een ijsje kwam

genomen door de Oudheidkundige

halen. Wanneer ik binnen kom trekt de

Vereniging. Aan de keukentafel nemen

historische kaart van Zieuwent meteen

we plaats en maken kennis met Harry

mijn aandacht. Deze enorm grote kaart

Spekschoor. Hij is de voorzitter van deze

is eigenhandig getekend en ingekleurd.

vereniging die zondag 16 november a.s.

Meteen zoek ik de plek op waar ik mijn

zijn 25-jarig jubileum viert. Tot vorig jaar

jeugd heb doorgebracht, via t Rolder

was Harry leraar levensbeschouwelijke
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vorming en docent Nederlands op het

www.zuwent.nl

Marianum. Al tijdens het inschenken van

Hoe komen jullie aan materiaal?

de kofﬁe vertelt Harry honderduit over

Jan en Raymond Boekelder waren bezig

zijn grote hobby. Mijn laatste slok kofﬁe

met een stamboomonderzoek van de

was koud..

Boekelders. Ze snuffelden in boeken

Waarom een oudheidkundige vereni-

en spraken met mensen die veel over

ging?

Zieuwent weten en zo verzamelden ze

We willen de geschiedenis van Zieu-

veel over de geschiedenis van Zieuwent.

went en Mariënvelde bij een zo breed

Voor de geschiedenis van vóór 1810

mogelijk publiek bekendheid geven.

moesten ze zoeken in de archieven van

Sinds 1986 geven we een blad uit “Het

het rijksarchief Arnhem. Nadat in 1810

Hoenderboom” , hierin staan allerlei

Napoleon de mens verplichte tot het aan-

oudheidkundige thema`s beschreven.
We hebben nu 66 nummers uitgegeven.
Deze kun je terugvinden op onze website
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nemen van een achternaam is het wat makkelijker zoeken in de gemeentearchieven.
Er is vooral veel te vinden over “slechte” mensen, de boeven. In de archieven zijn
namelijk vooral veel rechtbankverslagen te vinden over ruzies over erfenisverdeling,
grondverdeling e.d. Er gaat veel tijd zitten in het ontcijferen van deze verslagen. Ook
hebben we veel ﬁlm- en beeldmateriaal, deels zelf gemaakt en deels gekregen. Toen
we nog geen eigen ruimte hadden lag al het materiaal bij de verschillende leden
thuis op de zolders, maar ook bij t Witte Paard en het Parochiehuis. Wanneer er in
die tijd iemand naar me toe kwam met een vraag over iets dan zei ik; “Joa, ik heb
daar wel iets over, moar woar?!” Nu is het meeste materiaal hier en zijn we bezig
met het archiveren en digitaliseren hiervan. Het documenteren van foto`s is lastig,
we hebben vaak problemen met het achterhalen van de namen van de foto`s. Een
foto mag volgens ons nooit anoniem worden. Daarom beleggen we regelmatig een
avond; Wie is Wie? Bij `t Witte Paard of Heutinck in de zaal projecteren we dan de
foto`s zodat mensen ons hiermee kunnen helpen. Het is een hele grote klus, maar we
willen graag alles op orde brengen, voordat jongere mensen het op de duur van ons
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over gaan nemen. De gemiddelde leeftijd

VUT komen, ze hebben dan meer tijd en

van onze vereniging ligt hoog. Zelf was ik

beginnen terug te denken aan het verle-

38 toen bij mij het vlammetje ging bran-

den en komen met vragen hierover. Elke

den voor de vereniging. Tegenwoordig is

woensdag van 10 tot half 1 ben ik hier om

er een lawine aan beeldmateriaal, denk

mensen te helpen met het zoeken naar

maar aan alle YouTube-ﬁlmpjes, ﬁlmpjes

materiaal. Daarnaast kunnen mensen

die met de mobiele telefoon gemaakt

ook op afspraak komen. Iedereen die

worden. Van mijn kleindochter van 2 heb

belangstelling heeft voor de historie van

ik al zo`n 300 foto`s op mijn computer

Zieuwent-Mariënvelde is welkom. Bijna

staan. Van mezelf heb ik de eerste foto

al het materiaal over de historie van

pas wanneer ik 8 jaar oud ben.

ons dorp ligt hier, in andere archieven is

Hoe groot is de club

weinig nieuws meer te vinden.

Het bestuur bestaat uit 4 leden, Lucia

Wat zijn de clubactiviteiten?

Beerten, Bennie Rouwhorst, Ben Wee-

In 1985 hebben we een tentoonstel-

link en ikzelf. Een club mensen met al-

ling gehouden over de oorlogsjaren 40

lemaal verschillende kwaliteiten. Onze

-45. Hier kwamen zo`n 1300 bezoekers

vereniging telt 180 leden. Vaak worden

op af. Hieruit bleek dat veel mensen

mensen lid wanneer ze bijvoorbeeld in de
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behoefte hadden om beelden over de
oorlog terug te zien, dit was een schot
in de roos, het leverde ons geld op en
vooral ook naamsbekendheid. 10 jaar
later hebben we een reünie gehouden
voor onderduikers en evacués die in
Zieuwent onderdak hebben gehad. Hier
kwamen 200 onderduikers op af en ook
de gastgezinnen waren aanwezig. Het
NOS-journaal wilde toen graag een reportage maken over “een ontmoeting na
50 jaar”. Dat is gelukt, deze reportage is
terug te zien op onze dvd die we tijdens
ons jubileum uitbrengen. Ook brengen
we een jubileumnummer van “Het Hoenderboom” uit met daarin 80 pagina`s over
25 jaar Zuwent in woord en beeld. Verder
hebben we in het verleden 2 nummers
van “Het Hoenderboom” gewijd aan de
100-jarige Werenfriduskerk. Ook is het
boek “De Historie van Zieuwent” door
het Staringinstituut in Doetinchem uitgegeven, een belangrijke mijlpaal in ons
bestaan. Een van de activiteiten was ook
de ‘Boerenbroedlachte” rond het thema
trouwgebruiken.
Vinden jullie dat je voldoende aandacht
krijgt van Zieuwent?
Dat vind ik een moeilijke vraag. We
krijgen wel veel aandacht van oudere
mensen, maar van de jongere categorie
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mensen niet zo veel. Zij zijn nog veel

aan de moeders uit de periode van het

bezig met huisje-boompje-beestje, ze

Rijke Roomse leven. De vrouwen uit die

leven in het hier en nu. Wel herinner ik

tijd hadden het moeilijk, de kindersterfte

me nog een leerling op school van de

was hoog. Dit bronzen beeld willen we

afdeling metaal die alle boekjes van “Het

plaatsen in de pastorietuin van Zieuwent.

Hoenderboom” had gelezen en hier op

De tuin wordt een openbaar park dat voor

school regelmatig vragen over stelde.

iedereen toegankelijk is. We hebben nog

Dat vond ik altijd prachtig. We kwamen

wat geld nodig voor het beeld, dus we

ook heel lang niet voor op lijsten van

hebben een subsidie gevraagd aan het

verenigingen. We willen graag naar de

Prins Bernhard Cultuurfonds.

200 leden, dus geïnteresseerden zijn

Tot slot bekijken we samen met Harry de

van harte welkom. Als we dit pand niet

website van de vereniging, www.zuwent.

hadden gevonden weet ik niet of we

nl. Te lezen in het Zuwents of in het Ne-

het 25-jarig jubileum hadden gehaald.

derlands, toegankelijk voor iedereen en

Dit onderkomen op `t Kevelder is een

een aanrader. Heb `s avonds thuis zelfs

lot uit de loterij, we hebben een eigen

nog een keer gekeken, en kwam een

opgang met een eigen sleutel en een

prachtig ﬁlmpje tegen van het afscheid

zolder voor opslag. We krijgen steun van

van meester Molleman in 1944.

de sponsorbundeling en de Rabobank,

Het toesturen van het interview naar

waar we erg blij mee zijn. In 2006 is

Harry doe ik digitaal, maar met een link

het boek “Woar bu`j van” uitgegeven,

naar zijn verleden; het melkbusnummer

geschreven door Mr. A.A Wopereis en

van zijn oudershuis boerderij Kolkharm:

de opbrengst van dit boek gebruiken

Harm788

we voor een beeld ter nagedachtenis

Johnny en Wendy
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag
MOOISTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:
VROUW vd WED-STRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
MOOISTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
MOOISTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
MOOISTE PUNT:

01-11-2008 : Wivoc 5 - TOHP 1 : 5 - 3
Het is spannend, maar als het 3-3 wordt is dat het
mooiste punt.
Met kriebels in de buik en in onze nieuwe t’shirts
beginnen we aan dit toernooi. We zien er super uit!
Allemaal; Yasmin Krabbenborg, Silke Hoender-boom,
Soﬁe Doppen, Anouk Luesink, Femke Heutinck en
Anne ten Have. Een nieuw team en toch goed samengespeeld.
01-11-2008 : KSV 2 - TOHP 1 : 8 - 1
Door het team wordt hard gewerkt, maar helaas maar
1 punt.
Er wordt super goed gevangen door Anouk en Anne
en dat is mooi om te zien. Er wordt ge-zocht naar
de gaatjes, maar de tegenpartij is ons toch steeds
te snel af.
Er is hard gewerkt door iedereen.
01-11-2008 : BOVO 3 - TOHP 2 : 5 - 4
Door de goede opslag van Silke Wopereis pak-ken
we een aantal mooie punten.
We moeten even wennen in het begin maar dan
begint het te lopen. Kim te Molder is vandaag de
duikkampioen. Ze heeft veel ballen.
Sanne Heutinck. De hele wedstrijd heeft ze veel
mooie punten gescoord.
01-11-2008 : TOHP 2 - VOLGA 1 : 4 - 0
De 1e en 2e wedstrijd hebben we verloren, maar in
de 3e en 4e wedstrijd komen onze kwaliteiten weer
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MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

boven. Laura Huinink doet voor het eerst mee op
niveau 3 en maakt mooie punten.
Het is spannend, helaas Kim te Molder moet er-uit,
nu staat Floor Hermans alleen in het veld. De bal
komt en YES ze toetst de bal goed en vangt de bal
ook weer. Er mag weer 1 speler te-rug in het veld.
Sanne Heutinck.

HANDBAL : PACELLI
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
VROUW vd WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

28-09-2008 : Reehorst D1 - Pacelli D1 : 11 - 2
Suzan.
De doelpunten waren identiek, bal afpakken, tip-pen,
scoren.
Er waren eigenlijk weinig echte mooie momen-ten.
Reehorst had veel jongens en waren veel fysieker.
Zij pakten en duwden regelmatig. Reehorst heeft
echter verdiend gewonnen.
Suzan.
05-10-2008 : Pacelli D1 - AAC D1 : 9 - 5
Suzan.
Van Suzan, schijnbeweging met passeren en dan
afronden onder in de hoek.
Toen Pien, keeper, de bal tegen hield en per ongeluk
door haar eigen benen het doel in werkte.
Suzan.

VROUW vd WEDSTRIJD:

12-10-2008 : Pacelli D1 - Gazellen D1 : 6 - 5
Marloes en Suzan.
Mooie harde schot van Marloes.
De actie van Esmee, bal vangen, draaien, tippen
richting doel en afronden. (Helaas geen doel-punt,
maar dat komt nog wel.)
Romee, keeper.

Datum : wedstrijd : uitslag

26-10-2008 : Flyers D1 - Pacelli D1 : 6 - 6
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DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
VROUW vd WEDSTRIJD:

Anne, Pien, Esmee en Suzan.
Esmee, goed richting doel gegaan, het gat ge-zien
en met een mooie sprong gescoord.
Dat Suzan na een aantal ballen op de paal toch wist
te scoren en ons daarmee op 6 - 6 bracht.
Anne, zij weet nou ook het doel te vinden.

VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:
Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

13-09-2008 : RKZVC E1 - Witkampers E1 : 3 - 4
Björn Doppen, Maurice Paul en een eigen doel-punt
van Witkampers.
De eigen goal van Witkampers (prachtig in eigen
doel gekopt).
Voor de eerste competitiewedstrijd van het sei-zoen
in de 1e klasse waren de jongens een klein beetje
zenuwachtig. In de eerste helft (1-2) ging het gelijk
tegen elkaar op en mede door een paar goede reddingen van keeper Phillipe Freij en knappe acties in
de verdediging van Bram Nijen-huis bleef het nog
spannend.
In de tweede helft hadden de Witkampers de meeste
kansen en kwamen ze al snel op 1-4. In de laatste
minuten en toegevoegde speeltijd (vanwege het
mooie weer) kwam RKZVC nog terug tot 3-4 maar
kon de wedstrijd niet met een gelijk spel beëindigen.
Het hele team heeft hard gewerkt.
16-09-2008 : RKZVC E1 - AZSV E1 : 4 - 8
Björn Doppen, Maurice Paul, Jeroen Jansen en
Mart Gebbinck.
Jeroen Jansen, met een mooie kopbal vanuit een
goede voorgezette corner van Maurice.
We begonnen de wedstrijd meteen met een vroege
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voorsprong, maar die werd al snel weer gelijk gemaakt door AZSV die steeds beter be-gonnen te spelen. Onze “balgoochelaars” Sven, Björn en Lorenzo
kwamen met mooie actie niet meer langs de stugge
verdediging heen zodat we onze voorste spelers niet
konden bereiken, daarentegen had onze verdediging
met Mart en Berend het heel druk.
Mede door het aanmoedigen van de ouders langs de lijn hebben ze er een leuke
wedstrijd van gemaakt en vooral het penalty’s schieten na de wedstrijd is altijd vermakelijk om te zien,
zeker wanneer Bram Nijenhuis de bal “snoei-hard”
in het goal schiet. (De keeper bukt liever dan dat die
de bal tegenhoudt.)
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Berend Domhof, door zijn verdedigde acties en zijn
“messcherpe” slidings.
Datum : wedstrijd : uit-slag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

25-10-2008 : RKZVC E1 - DZSV E1 : 6 - 2
Björn Doppen en Sven Huinink.
Björn Doppen, al na 20 seconden 1-0 maken.
Na een aantal nederlagen was het nu eens tijd om te
winnen. De wedstrijd was nog geen 5 mi-nuten oud
en we stonden al met 2-0 voor, waardoor de jongens
doorhadden dat het van-daag tegen Dinxperlo wel
eens kon lukken. Er werd goed samengespeeld,
waardoor we diverse kansen kregen die benut werden door Björn en Sven. Op het middenveld werden
veel duels gewonnen door Jeroen en Maurice zodat
de verdediging, wie die dag uit Berend, Bram en
Mart bestond, het eens een keer rustig aan kon-den
doen.
Na de dik verdiend gewonnen wedstrijd werd er in de kleedkamer een feestje gevierd
op de eer-ste overwinning en kijken vol goede moed
uit naar de komende wedstrijden.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Lorenzo Krabbenborg, hij ging als een Edgar Da-vids
(maar dan zonder gele kaarten) op het mid-denveld
tekeer, en veroverde bijna elke bal van de tegenstander.
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Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:

04-10-2008 : Bon Boys F4 - RKZVC F3 : 17 - 1
Thijmen Doppen.
Thijmen Doppen; na goed samenspel perfect gescoord.
Met de penalty’s ronde waren wij stukken be-ter, ook
dankzij goed keeperswerk van Elise.
Elise Stemerdink heeft veel ballen tegengehou-den.
Super gekeeped.
11-10-2008 : RKZVC F3 - Ruurlo F3 : 4 - 2
Hugo Hoenderboom, Thijmen Doppen, Lot Dom-hof
en Jarno Stoverinck.
Jarno Stoverinck.
Dat iedereen ervoor gevochten heeft!
Sven Doppen. Heeft veel ballen achter wegge-schopt,
waardoor Ruurlo géén kans kreeg om te scoren.

MAN v.d. WEDSTRIJD:

25-10-2008 : RKZVC F4 - MEC F2M : 9 - 0
Jord Krabbenborg (3x), Ticho Rouwhorst (2x), Jelmer
Harbers (2x), Flip Mulder (1x) en Jelle Krabbenborg
(1x).
Jord Krabbenborg. Na slalom, strak in het net.
Flip Mulder. Na 7 gemiste kansen scoorde hij de 9e
treffer.
Flip Mulder. De aanhouder wint. Goede instel-ling.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

25-10-2008 : AZSV F8 - RKZVC F5 : 11 - 2
Bram Stortelder en Jord Waalderbos.
Bram Stortelder.
Blijdschap van het hele team.
Pim Klein Goldewijk. Sterk gekeept.

Datum : wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

01-11-2008 : KSH F3 - RKZVC F5 : 9 - 1
Teun Maatkamp.
Teun Maatkamp: door de benen van de keeper.
Teun Maatkamp: door de benen van de keeper.

MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
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MAN v.d. WEDSTRIJD:
Datum:
Wedstrijd:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment:.

Teun Maatkamp.
25-10-08
RKZVC E1- DZSV E1
6-2
Bjorn Doppen, Sven Huinink
Bjorn Doppen, al naar 20 seconden 1-0 maken.
Na een aantal nederlagen was het nu eens tijd om
te winnen.De wedstrijd was nog geen 5 minuten oud
en we stonden al met 2-0 voor, waardoor de jongens
doorhadden dat het vandaag tegen Dinxperlo wel
eens kon lukken.Er werd goed samengespeeld,
waardoor we diverse kansen kregen die benut werden door Bjorn en Sven. Op het middenveld werden
veel duels gewonnen door Jeroen en Maurice zodat
de verdediging wie die dag uit Berend, Bram en Mart
bestond het eens een keer rustig aan konden doen..
Na de dik verdiende gewonnen wedstrijd werd er
in de kleedkamer een feestje gevierd op de eerste
overwinning en kijken vol goede moet uit naar de
komende wedstrijden.

Man v/d wedstrijd:

Lorenzo Krabbenborg, hij ging als een Edgar Davids
(maar dan zonder gele kaarten) op het middenveld
tekeer, en veroverde bijna elke bal v/d tegenstander.

www.zieuwent.info / www.zieuwent.com
Al maanden wordt er druk gewerkt aan een nieuwe informatiesite voor Zieuwent.
Ofﬁcieel zijn we nog niet begonnen, maar u kunt al wel een kijkje nemen op de site.
Hier vindt u o.a. nieuwsberichten, verslagen van activiteiten, algemene informatie
over het dorp met haar verenigingen/stichtingen en nog veel meer.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek de site; ‘Van Zieuwent voor Zieuwent!’
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To h p Vo l l e y b a l m e i s j e s C 2
Het seizoen is al weer even begonnen. Voor de meisjes
van C2 is dit zeker even wennen. Vorig seizoen speelden
ze nog niveau 5 circulatievolleybal. Hiermee zijn ze bij de
regiokampioenschappen hoog geëindigd. Maar omdat er
enkele meisjes kozen voor een andere sport bleven er te
weinig over om 2 teams te maken voor niveau 6. Vandaar
dat we deze 2 teams hebben samengevoegd, en ze zijn
begonnen in de jeugd C volleybal. Ze krijgen training van
Ben en Hedwig. Dit vinden ze leuk maar wel pittig. Het
is ook wel even wat anders. Ze zijn gewend om met z’n
vieren in het veld te staan en nu moeten ze met 6 in het
veld. Het lengte verschil bij de meiden is ook groot en dat
merk je vooral voor aan het net.
Het team bestaat uit 10 meiden. 4 wissels, dat is veel. Het
is ook een gepuzzel om iedereen te laten spelen.
Maaaaaaaaaaaar……..het gaat super! Boven verwachting
hebben de meiden tot dusver alles gewonnen. Ze spelen
mooi samen, heel rustig en proberen echt 3x te spelen voor
de bal over het net gaat. Hieronder nog enkele reacties
van de meiden zelf.
Jeannet Stoverinck
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heej
wij hebben nu 2 westrijden gehad.
ze gingen allebei wel goed.
en allebei gewonnen.
de eerste 3-1 gewonnen.
toen moesten we tegen vios uit beltrum
de tweede 3-2 gewonnen.
dat was tegen tornado uit laren.
en nartuurlijk heel blij!!
XxX Sabine
Vandaag 11 oktober hebben we onze derde wedstrijd gespeeld.
We moesten tegen Harfsen en hebben met 3-2 gewonnen.
Het was een spannende wedstrijd, vooral de vijde set.
Het ging eerst gelijk op maar we waren toch sterker.
Groetjes Maartje
zaterdag weer gewonnen.
Het was wel een leuke wedstrijd maar echt moeilijk ging het niet.
met 4-0 gewonnen dus dat is leuk. Maar we staan nog geen eerste dus we
gaan er tegen aan.
Groetjes Lisa
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P R O F I E L S C H E T S
Marloes Brundel, bekend van vele culturele dingen: zit bij de harmonie, het koor
Noir, is bestuurslid van Stichting Fratsen en is vrijwilliger van Paaspop.
Ze is 28 jaar, woont samen met Björn Domhof, heeft een zoon Dries en is werkzaam als verloskundige in de praktijk Aalten- Varsseveld.

Meest favoriete sport:

Ik ben helemaal niet sportief. Maar als ik iets moet
kiezen dan zijn het de teamsporten. Niet om de
sport zelf, maar om het teamverband, het onderling
kletsen en samenzijn.

Minst favoriete sport:

Vechtsporten. Dit heeft geen nut. Vreselijk om te
zien.

Mooiste sportherinnering:

…….”mag dit ook”. Ik ben een keer mee geweest
naar het Nederlands elftal. Alles er omheen: de
bus, de stad, de sfeer en gezelligheid, alle mensen,
dat vond ik geweldig. De wedstrijd zelf die komt er
dan nog bij.

Favoriete sportman/vrouw:

Ik heb vooral respect voor mensen die een enorm
doorzettingsvermogen hebben (iets wat ik op sportgebied niet heb). Mensen die door een terugslag
toch weer aan de top proberen te komen, zoals:
Michael Boogerd of Lance Armstrong.
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Lekkerste eten:

biefstuk met patat.

Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
Extreme make-over en Make me beautiful. Ik vind
het heel erg dat je jezelf zo laat verbouwen. Er is
toch altijd wel iets goeds aan jezelf?
Beste boek/schrijver:

“De kraaien zullen het zeggen”, van Ann-Marie
MacDonald.

Mooiste ﬁlm:

Zwartboek

Politieke kleur:

Rechts van het midden.

Beste Nederlandstalig lied:

“Avond” van Boudewijn de Groot.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Een dansende struisvogel, van Luuk en Marijke,
voor onze verhuizing naar Maastricht. Je kan hem
aanzetten en dan zingt en danst hij. Misschien vindt
Dries hem ooit wel leuk?
Grootste miskoop:

Niets. Als ’t niet bevalt, breng ik het weer terug.

Omscholen tot:

Ik heb het mooiste beroep dat er is.

Tent opzetten in:

Nederland.Er zijn nog veel plekken waar ik niet
geweest ben. Ik ben niet echt een kampeerder en
Björn in elk geval niet. Maar nu met Dries lijkt het
me erg leuk.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Ja, een alcoholcontrole. Niets spectaculairs.
Hekel aan mensen die:

Commentaar leveren op van alles en vooral zelf
niets doen dat bijdraagt!! En daarbij: anoniem commentaar vind ik echt super laf!! Dat geroddel….
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Uit bed te halen voor:

Een bevalling. Anders liever niet! Als vrouwen bellen zo voor 02:00 uur dan baal ik wel even, haha….
Dan lig je net in je eerste diepe slaap. Dan heb
ik liever dat het na 03:00 uur is, dan is het alweer
dichter bij de ochtend.

Waar droom je over:

Een boerderijtje bouwen/ of kopen met Björn. (kopen zit er vast niet in denk ik).

Wanneer was je voor het laatst bang:
Toen Dries na de geboorte naar de couveuseafdeling moest, omdat zijn zuurstofgehalte in het bloed
te laag was. Achteraf viel het mee.
Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Gewoon, prima. Ik ben wie ik ben. Geen make-up
en niet teveel gedoe met m’n haar.
Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
Niets.
Wie zou je nog willen ontmoeten:
Maxima. Een bijzondere, spontane en mooie
vrouw. Leuke persoonlijkheid.
Wat zou je geen 2e keer doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Een busreis naar Frankrijk. Björn is dan gewoon te
lang. De hele weg, toch 1.300 km, zat hij opgevouwen. (zegt ze dubbelliggend van het lachen, redactie)

Vrolijk, enthousiast, rustig, sociaal, “alles op ’t laatste nippertje doen”.

Marloes, bedankt voor het openhartige interview.
Namens de redactie, Tanja.
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PA A S P O P - Z I E U W E N T 2 0 0 9
Weinig zo irritant als in de herfst je nek al breken over de pepernoten, banketstaven
en kerstballen. Laat staan dat Pasen dan al wordt opgedrongen. Toch kun je komend
jaar je voordeel doen met deze vroege berichtgeving…
30e verjaardag
Waarschijnlijk zijn er nog niet veel mensen met een agenda voor 2009, maar als je
er al wel een hebt kun je op 11, 12 en 13 april PaasPop noteren. Ons eigen popfestival viert dan haar 30e verjaardag. Deze verjaardagseditie zal een extra feestelijk
karakter krijgen.

Paas-partout
Om het jubileum met zoveel mogelijk enthousiaste bezoekers te vieren, hanteert
stichting PaasPop voor de editie van 2009 zeer feestelijke entreeprijzen. De losse
kaarten zijn speciaal voor deze gelegenheid in prijs verlaagd en kosten slechts €15
per dag. Maar de echte klapper is de herintroductie van het Paas-partout, drie dagen
feest en muziek voor €30.

Voordeel
De kaartverkoop voor PaasPop 2009 begint extra vroeg. En hier komt het voordeel
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om de hoek kijken. In plaats van een koddige sjaal, het zoveelste stuk halfbakken gereedschap of de laatste druk van het grote boek met onverteerbare
hapjes van Sonja Bakker, kun je nu een Paas-partout onder de kerstboom
leggen. Of nog beter: Zet hem op je eigen verlanglijstje.
Op 15 november 2008 opent de voorverkoop. Het Paas-partout is vanaf dan
verkrijgbaar bij de VVV Lichtenvoorde, de Spar in Zieuwent en Grols Gemack
in Groenlo. Ook via de website www.paaspop-zieuwent.nl kunnen kaarten
besteld worden.

21

Opgelet
Muzikanten, zangers en zangeressen uit Zieuwent, OPGELET.
Bespeel je een instrument of hou je van zingen, dan heb je een geweldige hobby. Lijkt
het je leuk om eens met anderen te musiceren, maak dan gebruik van dit aanbod!
We garanderen je een halfjaar lang plezier, met als hoogtepunt een live optreden
voor eigen publiek.
Jazeker, ook in 2009 krijgt Zieuwent Live! een vervolg. We hebben de afgelopen
jaren gezien dat er veel muzikaal talent is in ons dorp en we vinden dit live spektakel een perfecte start van de Zieuwentse kermis. We zoeken daarom enthousiaste
deelnemers. Twijfelaars halen we graag over de streep want, heb je één keer een
repetitie meegemaakt, dan wil je de volgende echt niet missen is onze ervaring. Dus,
ben je geboren en/of getogen in Zieuwent of er woonachtig, aarzel niet en geef je
op. Je kunt dit doen via de site
www.zieuwentlive.nl of stuur een mail naar fetso@planet.nl. Hier kun je ook terecht
voor verdere informatie.
Nadat de te spelen nummers bekend zijn, volgt er een indeling voor de repetities. Je
zult in het najaar misschien maar 2 repetities hebben maar naar mate de maand juni
2009 nadert zal er vaker gerepeteerd moeten worden(maximaal 1x per week).

Muziekliefhebber OPGELET
Wil jij weer net zo’n spetterende en swingende avond beleven, als vorig jaar met
Zieuwent Live! ? Ga dan nu naar de speciale site. Onder de button Top 20/Uw stem,
kun je je favoriete nummer aanmelden voor de setlist van Zieuwent Live! 2009. Met
zijn allen organiseren we zo een geweldige avond.
Laat je horen via www.zieuwentlive.nl
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RKZVC Nieuwe wedstrijdkleding
RKZVC E3

PUPILLEN VAN E3, F1 EN
F5 ONTVANGEN NIEUWE
WEDSTRIJDKLEDING
Het afgelopen weekend werden maar liefst 3 pupillenelftallen van RKZVC gesponsord
met nieuwe wedstrijdshirts. De
E3 werd verblijd door Cuppers
Carrosserieën. Café De Schatberg stak de F1 in het nieuw en
het jongste elftal, de F5, spelen
voortaan in de shirts van Het
Stylinghuis (interieurontwerp
en adviesbureau : Cynthia
van Wijngaarden). Zowel de
vereniging, als natuurlijk ook
alle jonge spelertjes en hun
begeleiders, zijn ontzettend
ingenomen met deze ﬁnanciele steun en apetrots op hun
nieuwe shirts en zullen alles in
het werk stellen om de namen
van hun sponsoren in positieve
zin naar de buitenwereld uit te
dragen.

RKZVC F1

RKZVC F5
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Sour cy Center Spor tnacht
4eNieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooien
en 19e Sourcy Center Sportnacht
Zaterdag 10 januari – Zondag 11 januari
De 4e Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooien starten beide om 12.00 uur s’middags.
Ook
dit maal spelen de D en E pupillen Speedsoccer en gaan de B en C junioren
Zaalvoetballen. Beide toernooien duren tot 18.00 uur.In beide toernooien wordt er
gespeeld in twee poules van 5 teams. Ook meisjes teams zijn welkom,maar voor
hen geldt dan dat het D/C jeugd voor het speedsoccer en zaalvoetbal voor A/B
jeugd mag zijn.
Zoals U weet bevat het Speedsoccerveld kunstgras en daarom is dit toernooi voor
die jeugd een leuke invulling van de winterstop.
Uitnodigingen voor deze jeugdtoernooien gaan naar alle verenigingen in de regio
en de verwachting is dat de wens om hieraan deel te nemen groot zal zijn.
De organisatie voor dit jeugdvoetbal berust bij RKZVC Jeugdbestuur.
De kosten voor het zaalvoetbaltoernooi als het speedsoccertoernooi bedragen €
25 per team.
Dit jaar wordt er alleen op die zaterdag gespeeld en daarom geldt wie het eerst
komt het eerst maalt.
’S Avonds ook Speedsoccer voor B/C Jeugd jeugd tijdens de Sourcy Center Sportnacht!!!
De Sportnacht start om 18.00 uur met het Seniorenzaalvoetbal en hieraan kunnen
net als in voorgaandejaren 15 teams aan mee doen.Verdeeld over drie poules van
vijf.
Daarnaast is er een Speedsoccer toernooi voor de B/C jeugd,waaraan 10 teams
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aan mee kunnen doen verdeeld over twee poules van 5.
Het Jeugd speedsoccertoernooi is van 18.00 tot c.a. 24.00 uur.Ook hier mogen
mix of meisjesteams deelnemen.Voor meisjesteams geldt dan de A / B jeugd.De
organisatie hiervan berust weer bij RKZVC.
De Kosten zijn € 25 per team.Ook hier geldt wie het eerst komt het eerst maalt
Voor de senioeren zaalvoetballers zijn de ﬁnales gepland om 2.30 uur
Deelname kosten voor de senioren is € 35 per team.
Voor de organisatie van het senioren voetbal zorgt de zaalvoetbalver. ZVZ.
Om 20.00 uur starten in de Sportnacht ook de vaste onderdelen als Kruisjassen
,Klaverjassen ,Darten en Bowling.
Omdat het aantal deelnemende teams bij het zaalvoetbal en speedsoccer beperkt is
en om te voorkomen dat we diverse Zieuwentse teams bij hun aanmelding moeten
teleurstellen,zoals voorgaande jaren bij de senioren zaalvoetballers en door de te
verwachte grote belangstelling voor het jeugdzaalvoetbal- en speedsoccertoernoie
n,daarom nu reeds deze aankondiging in de Piot.
Verdere mededelingen over de bijzonderheden en uitleg van deze sportnacht volgen
in de volgende Piot en andere media.
Wel kan men zich vanaf nu reeds opgeven voor de diverse voetbaltoernooien via.
Vooral voor het senioren zaalvoetbal is de opgave nu reeds bijna vol.Dus wees er
nog snel bij.
info@sourcycenter.nl. of bij B.ten Bras tel. 351257
Daarbij dient men dan te vermelden aan welk tornooi men wenst deel te nemen en
in welke leeftijdscategorie bij de jeugd.
Voor overige informatie kunt U bellen met B.ten Bras tel 351257 of het Sourcy
Center tel 352222.
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E ve n e m e n t e n a g e n d a
Wo. 10 december. 20.00 uur PIOT Uiterlijk inleveren PIOT-kopie.
Vanaf : 2008-11-16 14:00 Tot : 2008-11-16 16:00 25-jarig jubileum Oudheidkundige Vereniging “Zuwent”
Vanaf : 2008-11-17 20:00 Tot : 2008-11-17 23:00 Kruisjasavond Schutterij.
Schutterij St. Sebastiaan organiseert een kruisjasavond
in het Parochiehuis. Aanvang om 20.00 uur. Voor
iedereen die graag een plezierige avond wil hebben
en kans wil maken op heerlijke vleesprijzen.
Vanaf : 2008-11-23 11:00 Tot : 2008-11-23 12:30 Sinterklaasintocht Zieuwent 2008
Vanaf : 2008-11-26 20:00 Tot : 2008-11-26 23:59 KLAVERJASSEN
een klaverjasavond t.b.v. “Jong Nederland” (‘t Gilde).
Vanaf : 2008-12-15 20:00 Tot : 2008-12-15 23:30 Kruisjasavond Schutterij.
Vanaf : 2008-12-17 20:00 Tot : 2008-12-17 23:59 KLAVERJASSEN
een klaverjasavond t.b.v. “Jong Nederland” (‘t Gilde).
Vanaf : 2008-12-21 19:00 Tot : 2008-12-21 20:30 Harmonie Kerstconcert

Vanaf : 2009-01-01 20:00 Tot : 2009-01-01 23:59 NIEUWJAARSGALA
Stichting FRATSEN organiseert opnieuw op 1 januari
in het Parochiehuis het Nieuwjaarsgala. Om 20.00 uur
barst het feest los met o.a. “Bell Pepper” en “Aftershock”.
Gepaste kleding is gewenst. Kaarten à €10,- vanaf
1 november verkrijgbaar bij het Parochiehuis en de
Spar. Toegang uitsluitend vanaf 16 jaar.
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E ve n e m e n t e n a g e n d a
Vanaf : 2009-01-12 20:00 Tot : 2009-01-12 23:59 Kruisjasavond RKZVC
Vanaf : 2009-01-17 08:30 Tot : 2009-01-17 16:02 Aanmelddag voor de peuterzaal op de
Waareise

Vanaf : 2009-01-19 20:00 Tot : 2009-01-19 23:30 Kruisjasavond Schutterij.
Vanaf : 2009-01-28 20:00 Tot : 2009-01-28 23:59 KLAVERJASSEN
een klaverjasavond t.b.v. “Jong Nederland” (‘t
Gilde).
Vanaf : 2009-02-06 20:03 Tot : 2009-02-08 16:00 Postzegel tentoonstelling “Achterhoek
2009”
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De Amerikanen waren in alle staten. Kiezen
tussen een veterane opa en een zwarte
neger is ook geen gebruikelijke usance.
En het wordt nog lastiger als je in datzelfde

die na jaren zijn ambtsketen te dragen nog
geen woord plat verstaat, is terecht een kakker. En een opgelegd pastores-team trekt niet
zomaar volle kerkzalen.

stemhokje mag kiezen voor je rechter, de
burgemeester, je arts, de buurtwerker, je
badmeester, … enzovoort. Ga er maar aan
staan als de moeilijkste keuze die je in het
dagelijks leven moet maken, die tussen een
Quarter Pounder en een cheeseburger is.
Een standaard president was eigenlijk niet
verkiesbaar. En de risico’s van de back-up,
mocht de uitverkorene tijdens zijn termijn
het loodje leggen, waren aanzienlijk. In het
ene geval zou Barbie de spreekpop aan het
roer komen, in het andere alsnog een veterane opa. De angst voor het vreemde en de
onwennigheid aan de andere kant van de
wereld waren dusdanig, dat het voelbaar was
door de beeldbuis.
Die xenofobie verdween als sneeuw voor
de zon toen na een felle campagne op 4
november 2008 Barack Obama de globe
toesprak. Alsof alles en iedereen met een
schone lei beginnen kon. De man die voor
terrorist en allochtoon werd aangezien was in
één klap de absolute koning der ongekende
mogelijkheden.
In de Achterhoek is men ook onwennig wanneer een vreemde zijn intrede doet. Wij zijn
niet zomaar benieuwd. Sterker nog, we zijn
eerder schuchter en wantrouwend. Nieuwelingen worden geacht zich rap aan te passen.
Nu valt daar wel wát voor te zeggen; we
houden vast aan onze cultuur en gewoonten,
en we gaan op een vertrouwde manier om
met mensen, maar dat vertrouwen moet wel
eerst gewonnen worden. Een burgervader,

Ontegenzeggelijk kijken Achterhoekers niet
reikhalzend uit naar een Hollandse Nieuwe
of iemand uit nog verdere oorden. De mores, gewoonten en sociale verhoudingen
zijn rete rigide. Dat moet ook onze (!) voormalige herbergier hebben gedacht toen hij
zeer gedurfd zijn droomtoko in de steigers
zette. Of u, beste lezer, vriendelijke waardering of spijkerharde kritiek hebt gehad op het
pad dat ons Witte Paard heeft bewandeld,
doet er nu niet toe. Er is wat in beweging
gebracht, oude gebruiken doorbroken en
zaken veranderd.
Juist daardoor is er nu een moment om te
bezien hoe het verder moet. De huiskamer
van Zieuwent zal, nu het weer in “autochtone” handen valt, niet hetzelfde worden
als bij Anton en Annie. Wellicht wordt teruggegrepen op de stokoude situatie van een
café aan de voorkant, en komen de gore
wollen matjes weer op tafel. Hoe dan ook
is het aan de bevolking om te laten zien hoe
graag we een kloppend hart hebben. We
zijn toch niet zo’n slaapdorp als bijvoorbeeld
f*ck*ng Neede!
Nu is Karin geen Hillary en Jan Willem geen
McCain, en we willen hen bedanken voor
hun diensten, gezelligheid en nieuwe visies
op ons dorp.
Goddank, lijkt Inge in geen velden of wegen
op Sarah Palin (dat spreekt in het voordeel
van Bruntjes) en wij bulderen haar uit volle
borst toe: Yes you can!
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Toon & Johan

XENO-WAT?

