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Opruimen
Afgelopen vrijdag gingen we met alle kinderen van de st. Jozefschool opruimen! De 
kerkepaden,  de bermen, en de bloemperkjes in Zieuwent moesten afvalvrij worden 
gemaakt. Deze actie was een onderdeel van de Nationale Schoonmaakweek, welke 
jaarlijks plaats vindt. Een initiatief van de gemeente Lichtenvoorde; alle scholen in 
de gemeente deden hier aan mee. Om aan dit karwei te beginnen kregen we vrij-
dagmorgen 200 petjes, 200 paar handschoenen, 200 hesjes en 200 flesjes Fristi, 
keurig verpakt in plastic, in de hal van de school te staan. Daarmee produceerden 
we zelf al zo`n 20 vuilniszakken afval. De vrijwilligers van de Stichting Kerkpaden 
waren gekomen om de groepen samen met de leerkracht te begeleiden. Het zonnetje 
scheen, dus de kinderen gingen vol goede moed op zoek naar afval. Op onze route 
lag weinig rommel, maar de kinderen wilden toch de prikstok gebruiken en begon-



2     

nen zo af en toe blaadjes en takjes op te 
prikken. Enthousiast zochten ze verder 
naar afval en hoopten hun vuilniszak snel 
vol te hebben. De grote stukken afval die 
ze af en toe onder luid gejuich vonden 
moest ik eerlijk verdelen over de zakken 
om zo geen onderlinge strijd te krijgen. 
De kern van Zieuwent was al keurig, en 
is nu na de afvalopruiming klaar voor 
de lente. Groep 8 kwam met een heel 
ander verhaal terug op school. Zij had-
den langs het fietspad van Zieuwent 
naar Lichtenvoorde moeten opruimen. In 
tegenstelling tot mijn kinderen hoefden 
zij niet te zoeken naar afval. Zakken vol 
moesten ze langs de kant laten staan, 
zodat het door de gemeente opgehaald 
kon worden. Titel van dit verhaal had 
kunnen zijn; “basisschooljeugd ruimt 
afval op van Marianumjeugd”. 

Wendy
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Rectificatie
Door een opmaakfout is het redactiewoord van de vorige keer niet compleet 
geplaatst. Hierbij alsnog de laaste alinea. excuses voor het ongemak

Gauw terug naar Zieuwent, waar inmiddels getennist kon worden op gravel-
banen. En juist dat tennis, wat ik als kind ook een paar jaar gedaan had, heb 
ik nu weer opgepakt. Dat stukje competitiedrang is altijd gebleven. Heerlijk 
nu op kunstgras een balletje slaan wanneer het mij uitkomt. Kinderen op 
school en moeders op de baan. De liefde voor het tennis wordt steeds meer. 
Ik kan er mijn ei in kwijt. Het ABN Amro toernooi in Rotterdam mocht ik graag 
volgen. Bovendien is met zo’n Rafael Nadal niets mis. Ik had me er dan ook 
al helemaal op verspitst, toen ik hoorde dat hij kwam naar dit toernooi. Want 
vorig jaar oktober hadden we al kaarten besteld om vrijdag 13 februari te 
gaan kijken. Vorig jaar vloog de beste man er in de 2e ronde al uit. Gelukkig 
nu niet en werden vrijdag de kwartfinales gespeeld. Echter we hadden toch 
nog pech, want het speelschema was zo, dat de heer Nadal voor de avond 
werd ingepland. Wij hadden alleen kaarten voor de middag! Toch was het 
weer een zeer geslaagde dag. We hadden mooie plaatsen in de 1e ring. En 
om 11:00 konden we meteen al genieten van een prachtig staaltje tactiek bij 
de halve finale dubbelspel bij de heren. Alleen al door te kijken kun je zoveel 
leren. Jammer dat je tussendoor niet even kunt vragen waarom ze nou juist 
die positie ver achterin het veld kiezen of juist voorin. De bal vliegt van links 
naar rechts in sneltreinvaart en is soms bijna niet te volgen. Zo anders is dan 
het heren enkelspel. Dan zie je de klasse van de techniek die de mannen 
beheersen. Op een gegeven moment kwam het voor dat er 5 keer een slice-
backhand achter elkaar werd gespeeld. Wauw, dat is genieten.
Wanneer je hier dan zit te tikken en die tennisbeelden me nog voor de ogen 
flitsen, bedenk ik mij dat het niveau wel heel erg ver bij mij vandaan ligt. Maar 
goed ook, anders waren de zondagen weer niet voor mezelf. 
Volgend jaar gaan we weer kijken. En ja daar heb ik nu al weer zin in. Hopelijk 
is Nadal er dan weer, op de middag dit keer!

Tanja Huinink.
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Deze keer hebben we een interview gehouden met moeder Annemarie en zoon 

Douwe Hummelink. Zij zijn beide leider bij het ‘t Gilde in Zieuwent.

Even voorstellen:

Annemarie Kolkman: getrouwd met Martin Hummelink (Stieneman). Ze heeft hem 

bij ‘t Gilde leren kennen. Ze werkt bij de Timp en heeft veel kinderen opgepast. 

Douwe Hummelink:19 jaar en is de jongste van het gezin. Hij doet de opleiding MBO 

bouwkunde en zit bij voetbal.

Leider

alleen in Zieuwent en komt verder veel 

in Brabant en Limburg voor. Vroeger zat 

het ook nog in Mariënvelde. In andere 

buurtplaatsen zijn wel  vergelijkbare ver-

enigingen, maar daar wordt het anders 

genoemd.

‘t Gilde hoort bij Jong Nederland, dit is 

Wat is het ‘t Gilde?
‘t Gilde is een soort scouting, maar dan 

zonder regels en ‘apenpakkies’. De 

strengere regels van school hoeven 

hier niet gehanteerd te worden. Het is 

allemaal wat losser.

‘t Gilde is, voor zo ver wij het weten, hier 
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de overkoepelende organisatie. Hierbij 

zijn wij ook verzekerd en moeten geld 

afdragen. Via deze organisatie worden 

ook cursussen gegeven, zoals een intro-

ductiecursus voor leiders. Ook worden er 

thema-dagen (kaderschouw) georgani-

seerd en soms een weekend met allerlei 

leiders van verschillende verenigingen 

om ideeën uit te wisselen. Kaderschouw 

is ook eens in Zieuwent geweest, toen 

hadden ze er een tent met een band 

bij. Hieruit is ook Paaspop ontstaan. De 

toenmalige leiders van ‘t Gilde hebben 

ongeveer een half jaar later het eerste 

Paaspop georganiseerd. 

Hoe is de structuur van ‘t Gilde?
We hebben binnen ‘t Gilde een bestuur 

met als voorzitster Anita Domhof. Voor 

het kamp hebben we een andere hoofd-

leider en dat is Joris Beerten. Verder 

hebben we een heel aantal leiders in ver-

schillende leeftijden en nog de bekende 

kookstaf voor het kamp dat bestaat uit 

Gretha, Karin en Jette.

De groepen bij ‘t Gilde zijn ingedeeld 

naar de basisschoolgroepen, namelijk:

de minioren: groep 1 en 2 

de maxioren: groep 3, 4 en 5

de junioren: groep 6, 7 en 8

de senioren: als men van de basisschool 

af is. (de toekomstige leiders)

Verder organiseert ‘t Gilde klein- en 

grootkamp, de playbackshow, Carna-

val, Koninginnedag en ouderkamp (dit 

jaar georganiseerd door Annemarie en 

Douwe)

Hoe lang ben je al lid? En leider?
Douwe: Ik ben met ‘t Gilde opgegroeid. 

Ben al lid vanaf de kleuterschool. Ik ben 

er nooit meer weg geweest. Vanaf mijn 

16e ben ik leider en tot mijn 18e lid ge-

weest. Ik zou het nog best leuk vinden 

als er een groep van onze leeftijd zou 

zijn. Maar dan wel alles op één avond, 

anders wordt het teveel. Zelf ben ik leider 

bij groep 3-4.

Annemarie: Ik weet niet hoe lang ik al lid 

ben, maar al heel lang. Ik ben minimaal 

al 30 jaar leidster. Vroeger was je wat 

ouder (ongeveer 10-11 jaar) voordat je bij 

‘t Gilde mocht. In die tijd zal ik er wel bij 

zijn gekomen. Ik ben leidster van groep 

5-6, dus ik krijg de kinderen die Douwe 

hiervoor heeft gehad. Ik doe dit samen 

met mijn andere dochters (zij doen dit 

om de beurt) en met Thijs.   

Wat betekent ‘t Gilde in jouw ogen 
voor de Zieuwentse kinderen?
Douwe: Het is een leuke plek om samen 
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te komen, waar de regels van school niet 

gehanteerd worden. Het is iets vrijer en 

losser. Zo heb ik het zelf altijd ervaren. 

Annemarie: Ik ben het deels met Douwe 

eens. Ik vind ook dat meedoen belang-

rijker is dan winnen. Bij spelletjes maak 

je juist groepen met allerlei niveaus bij 

elkaar in, niet alleen de betere bij elkaar 

en de mindere bij elkaar. Iedereen moet 

mee kunnen doen.

Het is een leuke ontspanning in Zieu-

went.

Is er veel verschil tussen vroeger en 
nu?
Annemarie: De groepen zijn nu veel gro-

ter. Eerst had je gemiddeld 15 kinderen in 

een groep, nu zijn dat soms wel 30 kinde-

ren per groep. Eigenlijk is dat te groot om 

iets te kunnen doen. Als er meer leiding 

zou zijn, dan kunnen we de groepen 

opsplitsen in kleinere groepen.

Douwe: Niet iedere groep heeft elke 

week een avond gilde. Dit is eigenlijk 

wel het streven. Het gebouw wordt niet 

optimaal gebruikt door ons. Maar ook dit 

komt weer door gebrek aan leiders. We 

kunnen niet alles vullen. 

Annemarie: De kinderen zijn tegenwoor-

dig veel brutaler. Hebben een grotere 

mond tegen de leiders en tegen elkaar.

Douwe: Daar weet ik niets van. Al denk 

ik wel dat wij in die tijd meer respect 
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hadden voor de leiders dan de kinderen 

nu hebben.

Annemarie: Sommige dingen veran-

deren ook helemaal niet. In het begin 

van het jaar mag iedereen een lijstje 

maken met welke dingen ze het liefst 

willen doen. Sommige spelletjes staan 

daar nog steeds op, zoals vossenjacht 

en buske-trappen. Dat was vroeger ook 

al zo.

Douwe: De meeste dingen komen toch 

wel weer terug, zoals bepaalde voor-

stellingen. Wij hebben een klapper met 

allemaal voorbeelden en ideeën, maar 

deze gebruiken wij haast niet.

Vroeger maakten we meer gezamenlijke 

programma’s, vooral als er veel nieuwe 

leiders waren. Nu zorgt iedere groep 

voor zijn eigen programma. 

Is ‘t Gilde overgebracht van moeder 
op zoon?
Ze beginnen te lachen. ‘t Gilde is met 

de paplepel ingegoten. Iedereen van 

het gezin is of was lid en leider van ‘t 

Gilde. Ook Martin is dat jaren geweest, 
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tot de kinderen erbij kwamen. Toen vond hij het genoeg. Het is wel een echte 

familie gebeurtenis.

Annemarie: Ik heb de kinderen nooit gepusht om bij ‘t Gilde te gaan. Dat ging 

eigenlijk vanzelf en ook dat ze erbij zijn gebleven.

Douwe: Ik voelde me verplicht om te leider te worden, iedereen was dat thuis. 

Nee, dat is een geintje. Ik heb het er meer met de jongens van de groep over 

gehad wie ook leider zou worden. Zo ben ik met een andere jongen samen 

leider geworden.

Eenmaal op kamp, zien jullie elkaar dan als leiders of meer als moeder/
zoon?
Douwe: Vroeger gingen we beide op kamp, ik als kind en mijn moeder als 

leiding. We deden dan net of we elkaar niet kenden. 

Annemarie: Nu zijn we beide leiding op het kamp. Ieder heeft een eigen pro-

gramma met zijn groep, dus overdag zie je elkaar haast niet. ‘s Avonds dan 

wel, maar dat voelt niet anders voor mij.

Douwe: Alleen als Annemarie niet luistert, roep ik wel eens “Hé mam” en dan 

luistert ze meteen. Geeft trouwens wel leuke reacties van de kinderen: “Is 

dat jouw moeder”.  Meestal kunnen ze zich dat niet voorstellen, want in hun 

ogen zijn we beide ‘groot’. 

Zouden jullie elkaars groep overnemen als het nodig is?
Annemarie: Als Douwe niet kan, doe ik dat wel. Dat is nu één keer voorgeko-

men. Douwe kon het allemaal niet redden en zou dan te laat komen. 

Douwe: Het is nog niet voorgekomen dat ik de groep van Annemarie moest 

overnemen, maar als dat nodig zou zijn doe ik dat zeker wel. 

Het is ook vaak zo dat andere leiders gauw hierheen bellen, omdat hier 

meerdere mensen in huis zijn die ook leiding zijn. Vaak kan iemand dan wel 

invallen. Zelf bel ik gauw ook naar een familie waar meerdere bij ‘t Gilde zijn, 

dan kan bijna altijd wel iemand iets overnemen.
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Zit er verschil in leiding geven?
Annemarie: Ik ken Douwe niet als leider. 

Hij kent mij wel als leidster, want hij heeft 

bij mij in de groep gezeten.

Douwe: Annemarie heeft een bonk aan 

ervaring en ik ben net 3 jaar leider. Ik ben 

waarschijnlijk een stuk soepeler dan mijn 

moeder. Nu leer je het wel kennen.

Annemarie: Ik denk dat ik vroeger ook 

wel zo was. Na 30 jaar weet je wel hoe 

je het moet aanpakken. Douwe is inder-

daad wat makkelijker. In het begin moet 

je wat strenger zijn en dan kun je het later 

in het jaar wel wat laten vieren. Je moet 

wel voorkomen dat het een puinzooi 

wordt. Ik vind ook dat kleinere kinderen 

en de oudere kinderen ook iets beter 

luisteren dan de leeftijd er tussenin.

Wat zijn je sterkste punten als leider?
Douwe: goede leider? Ik ben leider van 

het jaar!! Elk jaar is dat iemand anders, 

maar dat zegt toch eigenlijk niets. Kin-

deren krijgen bij mij geen opvoedkundig 

standje als ze iets doen wat niet hoort. 

Ik zeg het gewoon, maar dan is het ook 

goed. Ze krijgen niet heel gauw straf. Ik 

denk dat de kinderen daar wel blij mee 

zijn. Ook vinden ze het wel fijn dat er een 

jongen is. Jongens van ‘t Gilde praten dan 

wat makkelijker over ‘jongens dingen’. En 

de leiders vinden het ook wel fijn dat er 

een jongen is. 

Ik moet wel van meiden alles leren. Dus 

misschien ben ik wel een ‘verwijfde’ leider 

(haha).

Annemarie: Douwe is heel rustig, dat is 

ook wel belangrijk. Zelf ben ik ook heel 

rustig. Raak niet gauw in paniek als er 

iets is of iets niet lukt. Ik kan mensen goed 

geruststellen. Ik denk dat er niet zoveel 

verschil zit tussen ons, hetzelfde karakter. 

Dat zou bij mijn dochter wel anders zijn.

Maken jullie gebruik van elkaars kwa-
liteiten?
Annemarie: Over de programma’s wel 

eens. We gebruiken ideeën van elkaar. 
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Maar je bent niet alleen leider in de 

groep. Je moet het samen doen met de 

anderen. De programma’s zet je ook met 

je groep in elkaar.

Douwe: We hebben het niet over kin-

deren, bv als er een lastig is, wat ik dan 

moet doen. Dat los je samen met de 

leiders van je groep op. Het is ook niet 

de hele dagen ‘t Gilde bij ons thuis. Vaak 
denk ik na het eten pas aan ‘t Gilde, dus 
tijdens het eten hebben we het er ook 
niet gauw over. Soms wel, maar dan 
meer de algemene dingen van wat je die 
avond gaat doen. Ik maak niet echt veel 
gebruik van Annemarie’s kennis. Je doet 
het echt samen met je groep.
Wel gaan we vaak samen naar de ver-
gaderingen.

Zijn er voordelen en/of nadelen dat 
moeder en zoon leiders zijn?
Annemarie: Soms wel. Ik doe samen met 
mijn dochters een groep. Dan kun je wat 
makkelijker dingen afspreken. Je zet sa-
men wat sneller een programma in elkaar. 
Je hoeft niet extra bij elkaar te komen of 
langer te blijven zitten om iets te regelen. 
Douwe: Je wordt ook niet gecontroleerd 
door elkaar. Je kunt doen en laten waar 
je met je groep zin in hebt. Mijn moeder 
zal niet zeggen dat moet je niet of wel 
doen. Nadelen kan ik me helemaal niet 
bedenken.

Annemarie: Ik kan ook geen nadelen 
bedenken.

Hoe zie je jezelf over 10-20 jaar bij ‘t 
Gilde?
Douwe: Over 20 jaar ben ik nog wel 
leider, waarom niet...? Het zit zo in mijn 
leven ingebakken en ik vind het ook heel 
leuk om te doen.
Annemarie: Ik denk niet dat ik over 10 
jaar nog bij ‘t Gilde ben. Dan ben ik 
ongeveer 60 jaar. Ik moet er nu nog niet 
aan denken om te stoppen, maar 10 
jaar dat is nog wel heel lang. Het hangt 
er ook vanaf wat andere leiders in mijn 
leeftijdscategorie doen. Als er kleinkinde-
ren zouden komen en die gaan erbij, dan 
wordt het wel hoog tijd om te stoppen.

Wat willen jullie zelf nog kwijt?
Douwe: Het is echt een super gezel-
lige, informele groep. Een hechte club 
samen. En we kunnen nog wel leiding 
gebruiken!
Annemarie: Bij ‘t Gilde zijn we beide lei-
ders en hebben daar geen moeder/zoon 
relatie. We zijn dan gelijk. En nieuwe 
leiding is hard nodig, dus meld je aan!!
 
Annemarie en Douwe bedankt voor het 
interview.
Tanja en Nienke
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Voetbal RKZVC
Datum : wedstrijd : uitslag 07-03-2009 : RKZVC E3 - VVG ’25 : 5 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Marn (2x), Tim (1x), Joost (1x) en Joram (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Joost Hendriksen; stond op de juiste plaats bij elke beslis-

sende goal.
MOOISTE MOMENT: Joram, die als middenvelder/spits ook een goede wedstrijd 

als verdediger speelde. En we kunnen hem ook in de goal 
zetten.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim Hermans; hij wist zelf ook niet dat hij zo goed kon 
voetballen.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-02-2009 : VIOS B. F4 - RKZVC F3 : 0 - 15
DOELPUNTENMAKERS: Lot Domhof (5x), Jarno Stoverinck (3x), Thijmen Domhof 

(4x) en Sven Doppen (3x).
MOOISTE DOELPUNT: Sven Doppen; vanuit achteren 3 mensen gepasseerd en 

scoren met een hard schot.
MOOISTE MOMENT: Er werd door iedereen ontzettend goed samengespeeld 

en daardoor gescoord.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lot Domhof; laat zich niet aan de kant zetten en scoort ook 

gemakkelijk.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-03-2009 : Spcl. Neede F5 - RKZVC F3 : 3 - 4
DOELPUNTENMAKERS: Hugo Hoenderboom (2x), Jarno Stoverinck (1x) en Thijmen 

Domhof (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Allemaal even mooi en zeker verdient.
MOOISTE MOMENT: Elise stapte goed uit en was precies op tijd om de bal tegen 

te houden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sven Doppen; zorgde er de 2e helft voor dat het achter 

goed dicht zat.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-03-2009 : RKZVC F3 - FC Trias F10 : 1 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Sven Doppen (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Sven Doppen; hard schot van afstand over de keeper 

heen.
MOOISTE MOMENT: De gehele wedstrijd. Het ging mooi tegen mekaar op. 

Helaas scoorden hun 1 goal meer dan ons.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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MAN v.d. WEDSTRIJD: Jord Waalderbos; hard gewerkt in de verdediging.

Datum : wedstrijd : uitslag 08-11-2008 : RKZVC F4 - FC Trias F6 : 9 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Gijs Krabbenborg (5x), Jelle Krabbenborg (2x) en Jord 

Krabbenborg (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Jelle met een lange rush vanaf eigen helft en koelbloedig 

afgerond.
MOOISTE MOMENT: Met z’n allen de spitsen Krabbenborg in stelling brengen, 

met als resultaat een doelpuntenregen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs Krabbenborg met een volle hattrick in de 2e helft.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-02-2009 : RKZVC F4 - AZSV F4M : 0 - 2
DOELPUNTENMAKERS: -----------
MOOISTE DOELPUNT: Penalty van Remco rechtsboven in de kruising.
MOOISTE MOMENT: De jongens waren erg onder de indruk van de meiden uit 

Aalten. Hier valt niet op te trainen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Na een zwaar bevochten potje voetbal met soms te veel 

ontzag voor de meiden gingen de punten naar Aalten.

Datum : wedstrijd : uitslag 28-02-2009 : RKZVC F5 - SC Neede F6 : 2 - 6
DOELPUNTENMAKERS: Rijk Voogel en Bram Storteler.
MOOISTE DOELPUNT: Rijk maakte zijn eerste. Een strakke schuiver in de verre 

hoek.
MOOISTE MOMENT: Joël stopt een penalty klemvast en schiet later zelf hoog 

onder de lat.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joël Payers.

Datum : wedstrijd : uitslag 14-03-2009 : RKZVC F5 - Longa ’30 F11 : 0 - 7
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Drie passes voor de goal, maar helaas niemand om in te 

tikken.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joël Payers; keepte geweldig.

Datum : wedstrijd : uitslag 21-03-2009 : RKZVC F5 - Grol F11 : 5 - 0
DOELPUNTENMAKERS: Bram, Dave, Koen, Jasper en Rijk.
MOOISTE DOELPUNT: Jasper.
MOOISTE MOMENT: Goal Dave. Vaste plek bij goal tegenstander.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim Klein Goldewijk.
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P R O F I E L S C H E T S
Judith Doppen. 37 jaar. Vrouw van René, moeder van Björn en Sven. Doktersas-

sistente bij kazerne Kamp Holterhoek. Jeugdcoördinator F-pupillen, Vrijwilliger 

Jeugdhonk en lid Jeugdbestuur RKZVC. Verzorgt magazine voor stichting Kerke-

paden. Lid werkgroep 1e communie. Handbalt recreatief bij Pacelli.

Meest favoriete sport: Om te doen, handbal. Om te zien, voetbal.

Minst favoriete sport: Alle gemotoriseerde sporten.

Mooiste sportherinnering: Kampioen ’90 met dames 1 Pacelli. Van de 2e 
naar de 1e klasse. Voor Pacelli op dat moment het 
hoogste ooit.

Favoriete sportman/-vrouw: Marian Wensink, handbalt al voor het 50e en he-
laas laatste seizoen. Erg knap.

Lekkerste eten: Lasagne.

Welk tv-programma moet onmiddellijk van de buis:  
Alle reallifesoaps en talentenshows. Boeit me niets.

Beste boek/schrijver: ‘Komt een vrouw bij de dokter” van Kluun.
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Mooiste film: ‘Silence of the lambs’. Sterk spel van Foster en 
Hopkins.

Politieke kleur: Grotendeels rechts met een tikje links.

Beste Nederlandstalige lied: Marco Borsato, vaak een gevoelig begin met een 
heerlijk bombastisch einde.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:  
Kerstpakket van defensie; een leger-trainingspak 
waarbij vooral niet op de maat was gelet. Ligt nog 
ergens op het werk.

Grootste miskoop: Een witte Ford Escort. Stond meer bij de monteur 
dan bij mij thuis.

Omscholen tot: Ooit gestudeerd en stage gelopen in de kraamzorg. 
Het onregelmatige werk was niet te combineren 
met de sport, dus binnen de zorg een andere rich-
ting gekozen. Had het beroep wel leuk gevonden.

Tent opzetten in: Echt nergens. De eerste vakantie met René was in 
een tentje in België. Nooit meer weer. Ik heb meer 
luxe nodig.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:  
Afgezien van een keer blazen, nooit.

Aan welke mensen erger je je: Aan dié stuurlui aan wal die alleen maar commen-
taar hebben.

Uit bed te halen voor: Bed is heilig. ’s Morgens meer dan ’s avonds.
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Waar droom je over: Geen idee. Ik kan mij m’n dromen ’s morgens niet 
herinneren.

Wanneer was je voor het laatst bang:  
Geen angst, alleen zorg voor het gezin. Bang dat 
ons iets ergs overkomt.

 

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: 
 Als ik me te veel op mijn hals haal en wat hyper 

wordt: “Maak je niet druk”. Het komt ook altijd wel 
goed.

Welke zin of woord gebruik je te veel: 
 ‘Jongens, rustig’.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
  Marco Borsato, is hij zo echt als ik denk dat hij is?

Wat zou je geen tweede keer meer doen: 
 MR-lid worden in zo’n log apparaat als defensie. 

Het moet wel meerwaarde hebben en er gebeurde 
eigenlijk niets.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Actief, eigenwijs, sportief, behulpzaam, gezellig.

Judith, bedankt.

Mark Lankveld
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Passie in Zieuwent

Succesformule PaasPop Klassiek op herhaling

Stichting PaasPop-Zieuwent gaat voor de tweede maal klassiek. Op tien april 
2009 zal in de Werenfriduskerk te Zieuwent de Johannes Passion van Johann 
Sebastian Bach ten gehore gebracht worden. De doorgaans goedgevulde pas-
siekalender is dit jaar schrikbarend leeg. Het concert in Zieuwent is één van de 
weinigen in de regio.
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Divers programma
PaasPop-Zieuwent streeft naar een breed programma. Naast alle muziekstijlen 
die jaarlijks in de festivaltent te horen zijn, is in 2007 ook het klassieke genre aan 
het rijtje toegevoegd. Een daverend succes met lovende kritieken in de krant en 
positieve reacties op de website. Dat smaakt naar meer. In 2009 zal daarom de 
passie weer door de Werenfriduskerk te Zieuwent klinken. Jong en oud, klassiek 
en pop worden door het Zieuwentse PaasPopfestival samengebracht.

Johannes Passion
De Johannes Passion is Bach’s muzikale vertaling van de lijdensweg van Jezus, 
zoals die in het evangelie van apostel Johannes is opgetekend. Bach componeer-
de de Johannes Passion in 1724. Sindsdien wordt de passie van Johannes traditi-
oneel op Goede Vrijdag ten gehore gebracht. Goede Vrijdag markeert in Zieuwent 
ook het begin van een muzikaal paasweekend. Zieuwent beschikt met de We-
renfriduskerk over een zeer mooie plek met een uitmuntende akoestiek. Met een 
uitvoering van Bach’s meesterwerk krijgt het weekend een passende start.

Authentieke uitvoering
De Johannes Passion wordt uitgevoerd door Ex Arte uit Enschede onder leiding 
van dirigent Emile Engel. Ex Arte zal begeleid worden door Barokorkest Il Concerto 
Barrocco. Dit ensemble is gespecialiseerd in muziek uit de zeventiende en achttien-
de eeuw. Naast het koor en het orkest heeft Engel een aantal zeer aansprekende 
buitenlandse solisten gecontracteerd. Met deze mensen streeft hij ernaar om de Jo-
hannes Passie van Bach zo authentiek mogelijk ten gehore te brengen. De hoofd-
rollen zullen vertolkt worden door onder anderen Dirk Snellings (Christus), Hilde 
Coppé (sopraan) en Patrick van Goethem (altus), een topsolist die momenteel door 
Europa trekt met dirigent Frans Brüggen en het orkest van de 18e eeuw.

De voorverkoop begint al vroeg. Vanaf 15 november zijn kaarten verkrijgbaar bij 
de VVV en La Lygne in Lichtenvoorde, de Spar in Zieuwent en Grolsch Gemack 
in Groenlo. Kijk voor meer informatie op www.paaspopklassiek.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Cilia Stortelder
T: 0544-376530
E: a.verheijen@planet.nl 
W: www.paaspopklassiek.nl
W: www.exarte.nl
W: www.ilconcertobarocco.nl
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E v e n e m e n t e n a g e n d a
Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 10 -apr 20.00 uur Paaspop klassiek
Za. 11-apr 20.00 uur PaasPop.
Zo. 12-apr 20.00 uur PaasPop.
Ma. 13-apr 12.00 uur PaasPop.
Wo 22 apr PIOT Kopie inleveren
Ma. 20-apr 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).
Ma. 27-apr 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis)

Wo. 29-apr 20.00 uur
Jong Nederland : Klaverjassen (Het 
Witte Paard)

Za 30 mei Sourcy Center Jeugdtoernooi
Zo 31 mei Sourcy Center Jeugdtoernooi
Vr. 5-jun Jong Nederland : Klein Kamp.
Za. 6-jun Jong Nederland : Klein Kamp.
Zo. 7-jun Jong Nederland : Klein Kamp.
Vr. 12-jun 20.00 uur Zieuwent LIVE !
Za. 13-jun Kermis.
Zo. 14-jun Kermis.
Ma. 15-jun Kermis.
Za. 11-jul Jong Nederland : Groot Kamp.
Zo. 12-jul Jong Nederland : Groot Kamp.
Ma. 13-jul Jong Nederland : Groot Kamp.
Di. 14-jul Jong Nederland : Groot Kamp.
Wo. 15-jul Jong Nederland : Groot Kamp.

Voor gedetailleerde informatie: zie  www.zieuwent.com
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Hallo,

Op Zaterdag 17 januari hadden de 
mini’s een mini-handbaldag. Dat is een 
toernooitje dat de mini’s vier keer per 
jaar hebben. Dit keer was de organi-
satie van dit toernooitje in handen van 
Pacelli en kwamen de mini’s van andere 
verenigingen naar het Sourcy Center in 
Zieuwent. 
Tijdens dit toernooitje werden niet al-
leen wedstrijdjes gespeeld maar je kon 
ook allerlei andere dingen doen zoals je 
laten schminken, sjoelen, Twister spelen 
en op het grote goal gooien. Toen wij 
aan de mini’s vroegen wat ze van die 
dag vonden zeiden de meesten meteen 
‘Leuk!!’
Nou vinden deze kinderen handbal erg 
leuk, maar zij gaan het volgende seizoen 
naar de D jeugd. We zouden het erg leuk 
vinden dat we volgend jaar weer mini’s 
hebben. 
Zit je nu in groep 3 en wil je graag op 
handbal? Kom dan gerust een keertje 
mee doen. In de maanden februari tot 
en met mei mag je mee trainen om te 
kijken of je het leuk vind. De mini’s trai-
nen op vrijdagmiddag van 16:00 uur tot 
17:00 uur.

We vroegen aan de mini’s: Waarom moet 
je op handbal gaan?
Emma: ‘Omdat je altijd leuke dingen 
doet!’ ‘Vooral lijn tikkertje is leuk!’
Eva: ‘Omdat anders jullie (Kaily en Mir-
the) niets te doen hebben.’
Evie: ‘Omdat het gezellig is.’
Lotte: ‘Omdat het dan nog gezelliger 
word.’
Meike: ‘Omdat het een leuke sport is.’
Pien: ‘Omdat je altijd leuke spelletjes 
doet.’
Pleun: ‘Omdat je dan sportief blijf!’
Ilse: ‘Omdat je dan wedstrijdjes kan 
doen.’
Dat zijn toch genoeg leuke redenen om 
op handbal te komen, toch?

Hopelijk zien we jullie een keer op vrij-
dag.

Groetjes
Kaily en Mirthe en de mini’s

P.s. kijken jullie ook eens op onze web-
site: www.pacelli.nl voor onder andere 
leuke foto’s van deze mini handbaldag 
in Zieuwent!!

Mini handbaldag
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Soms zou je willen dat je je vrienden uit kon 
kiezen. Eén keer in het jaar kan er met pijn 
en moeite nog tien man worden opgetrom-
meld om een middag in Bottrop onderaan 

60 FEET WILLY ON THE ROOF
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anders is er nog al snel sprake van een 
verbandkoning…
Leuke verhalen, maar enige faam heeft 
het niet opgeleverd. Er zijn daarom wel 

de piste een biertje te drinken. De overige 
364 dagen komt men maar mondjes maat 
van het nest af om de geneugten des levens 
te proeven. Boe boe boe! Zeker als de kin-
derkamer is ingericht, is het spotten van een 
wisent (dat beest met dat ene been midden 
onder) een makkie vergeleken bij het ont-
moeten van je vroegere kroegmakkers. Je 
weet wel, die gasten met wie je eerdaags 
schouder aan schouder de slijtsleuven in 
het schap schuurde. Op een zeker moment 
slinkt helaas de frequentie van losbandige 
uitschieters van een vriendengroep.
Juist die uitschieters zorgen voor de mooi-
ste verhalen op verjaardagen en op dat ene 
middagje in Bottrop. Verhalen over hoe 
vriend 1 in een doorschijnende zwembroek 
het kinderbadje van een vakantiepark 
betrad en over hoe vriend 2 om vier uur ‘s 
nachts na het stappen een kliko meenam 
op een enkele reis Groenlo-Zieuwent. En 
natuurlijk de verhalen over het onvergete-
lijke tuintje verwisselen (bonsai en nieuwe 
grasmat incluis). En over vriend 3, die wel 
erg lang ‘wat ging eten’ op de Wallen. Of 
de hele vriendenclub die de niets vermoe-
dende klandizie van een gay bar op een 
weinig verhullende striptease trakteerde. 
En natuurlijk het beruchte, inmiddels ietwat 
uit de gratie geraakte, maar nimmer over-
troffen zandkoningen. Even op de knieën 
gaan zitten achter een staand persoon, je 
vriend geeft van voren een zetje, en de 
wereld is weer een zandkoning rijker. Het 
beste is wel de zandkoning op te vangen, 

gasten te bedenken die je ook in de vrien-
dengroep had willen hebben. Zo verwierf 
een Nederlandse jongen wereldfaam met 
het swaffelen van de Taj Mahal. Nadien 
moest de puber wel zijn opleiding vroegtij-
dig verlaten, want zijn school zwaaide ook 
af. De eeuwige roem viel hem natuurlijk 
wel ten deel.
Eén van de beste stunts van de afgelopen 
jaren werd onlangs uitgehaald door Rory 
McInnes. Met een pot witte verf volbracht 
hij zijn masterpiece op het dak van het 
ouderlijk huis. Om precies te zijn: De beel-
tenis van een meer dan levensgrote fal-
lus – formaatje diplodocus – vertrouwde 
hij toe aan het bitumen dak van vaders 
villa (over een plat dak gesproken). Zijn 
meesterstreek was een jaar lang te zien 
op Google Earth. Ma kwam er pas achter 
toen een helikopter vol gillende vrouwen 
boven het huis hing om foto´s te maken 
van het reusachtige gevaarte.
Wel bijzonder natuurlijk. In Zieuwent heb 
je alleen rond 5 december een Piet met 
een zak op het dak. Een Willy op je platte 
dak zou nog wel kunnen, maar waar-
schijnlijk is die dan maar zo’n 6 feet lang 
en werkt hij voor een dakdekkersbedrijf.
Op het moment dat zijn ouders de ja-
loersmakend grote creatie van hun zoon 
op het dak ontdekten, was Rory zelf op 
wereldreis. Heel misschien komen we 
hem daarom dit jaar in Bottrop nog wel 
tegen, terwijl hij mooie verhalen op loopt 
te hangen tegen zijn reisgenoten, die hem 
ongelovig aanstaren…


