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Alle joar in ‘t Sowent
Behalve dat de Marienveldse kermis voor mij een extra zakcentje betekent, is het 
voor mij ook de aftrap van “onze” kermis. De eerste telefoontjes tussen Jan Schop-
pen mij en de rest van de Sprenkelderhookleiding worden alweer gevoerd en we 
spreken af snel te beginnen met de bouw van de zeskampspellen die ons een week 
geleden ten gehore zijn gebracht door de Feestcommissie. De eerste krabbels over 
het fenomeen hyves komen aan met daarin de vraag: wanneer beginnen “we” met 
oefenen??? Wat een fanatisme dat hele zeskamp. En waarom? Voor de roem. Heb 
mijn klasgenoten al eens geprobeerd uit te leggen wat de zeskamp in Zieuwent 
inhoudt maar als ik dan uit probeer te leggen hoe fanatiek dat gaat vragen ze altijd, 
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waarom dan?? En ja hoe ga je dat dan 
weer uitleggen. Ook ben ik altijd wel 
benieuwd hoe dit georganiseerd word. 
Ja zelf kan ik verzinnen dat de feestcom-
missie er een tent neer zet maar daarna 
word het ook al een groot zwart gat. Wat 
een mooie voorzet om aan te kondigen 
dat er in deze PIOT ook aandacht word 
besteed aan één van de feestcommis-
sieleden.
Rest mij verder jullie een fijne kermis te 
wensen! Ik zal naar jullie zwaaien als 
we met Sprenkelderhook op het podium 
staan met de beker boven ons hoofd!

Stefan Beerten

RKZVC F1 BEKERKAMPIOEN!!

Jongens, trainers, leiders, begeleiding van harte gefeliciteerd met deze geweldige pres-
tatie!! Namens alle supporters tevens hartelijk dank voor het prachtige seizoen!!
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Huub en ik komen wat te vroeg aan de 
deur bij Jan Doppen, maar dat is geen 
enkel probleem, want trots vertelt hij dat 
hij zich al goed heeft voorbereid op onze 
komst. “Ik kan alleen geen antwoord ge-
ven op de vraag waar ik ̀ s morgens voor 
wakker te maken ben…” Wanneer we 
Jan vertellen dat hij deze vragen uit de 
profi elschets niet krijgt, omdat we voor 
een interview komen, kijkt hij bedenkelijk 
en zegt; “..dan heb ik me dus niet voor-
bereid” Voor ons geen probleem, want 
het lijkt ons niet moeilijk om Jan aan de 
praat te krijgen. 
Jan Doppen is 51 jaar, getrouwd met 
Marlies en vader van Rik en Carleen. 
Hij is ICT-medewerker bij Dusseldorp. 

Een polonaise doe je 
        met z’n allen

In zijn vrije tijd is hij secretaris van de 
feestcommissie en doet hij aan hardlo-
pen en fi etsen.  
Secretaris van de feestcommissie
Toen ik in Zieuwent kwam wonen wilde ik 
graag iets doen, de volleybalvereniging 
vond ik iets te vrijblijvend, het Zieuwents 
belang wat te serieus. Lid worden van de 
feestcommissie leek me een goede optie 
en ik ben er naartoe gegaan om te vra-
gen of ik lid kon worden. Ik heb hiermee 
gekozen voor de gezelligheid, hoewel de 
commissie zich met belangrijke zaken 
bezig houdt. Na een aantal jaren gaf de 
secretaris Henny Elschot aan ermee te 
willen stoppen. Hoewel ik zelf dacht aan 
een functie als penningmeester, heb ik 
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de functie als secretaris sinds een paar maanden aangenomen. Als secretaris houd 
ik me bezig met o.a. notuleren, uitnodigingen maken en vergunningen aanvragen. Ik 
onderhoud veel contacten met de buitenwereld. We vergaderen niet zo vaak, veel 
zaken worden geregeld via email en telefoon. Mijn mailbox telt enorm veel mailtjes 
van Rene Spekschoor. Als we vergaderen overlegt het dagelijks bestuur voorafgaand 
aan de vergadering, waarna we met de hele feestcommissie bij elkaar komen. Je 
maakt beslissingen voor het hele dorp, dus het is belangrijk dat beslissingen breed 
gedragen worden. We zijn nu ook aan het praten over een eventuele verplaatsing 
van de ijsbaan. Ik wil hier nog niet zoveel over kwijt, want we zijn nog bezig met het 
onderzoeken van de mogelijkheden en het verkrijgen van subsidies. 
Het loopt allemaal goed binnen de feestcommissie, al gaat er een hoop tijd zitten in 
het organiseren van de jaarlijkse activiteiten. Natuurlijk kan alles sneller, makkelijker 
en efficiënter, maar ik vind het gewoon mooi om te doen. We zijn nog op zoek naar 
een PR-medewerker, ook vrouwelijke leden zijn welkom om de feestcommissie te 
versterken.  Een aantal jaren geleden kregen we veel kritiek, gelukkig krijgen we nu 
vooral veel complimenten. Het verplaatsen van de kermis naar de Mollemansweide 
was een zet in de goede richting. We proberen van alle kanten de jeugd en de oude-
ren bij de activiteiten te betrekken. Zo is er tijdens de kermis een kaartavond voor de 
ouderen en is er voor de jeugd een Happy-Hour. Iedereen heeft er weer zin in. Ik ook! 
Ik houd van horeca-activiteiten en ga graag naar het café of een goed restaurant. Ik 
drink graag een biertje en ben gek op lekker eten. Dat is niet gezond, dus dan wordt 
bewegen een noodzakelijk kwaad. Ronald Oolthuus zegt altijd: “als je tussen de 20 
en 30 jaar bent, is sporten jammer van de tied, doarboaven mo`j wal”. 
Lopen en fietsen
Ik was vroeger geen sportfiguur, tegenwoordig fiets ik veel. In mijn werk zit ik graag 
in mijn eentje voor het computerscherm, doe ik mijn eigen ding. Maar sporten wil 
ik in groepsverband doen, ik ga niet in mijn eentje mijn benen laten verzuren. Op 
tv zag ik mensen die klassiekers fietsen, en ik las er ook over. Eigenlijk wilde ik 
wel eens weten wat mensen meemaken die zulke tochten fietsen. Ik vond het toch 
wel mooi wat die mensen deden, zo kwam ik ertoe om ook te gaan fietsen. Ik heb 
de toerversie van de Luik-Bastenaken-Luik gefietst samen met Ronald Wopereis 
(Oolthuus) en Jos Meulenbeek. De gezelligheid was erg belangrijk; “anders was `t 
ok niks geworden”. Het was een tocht van 240 km, daar ben je een hele dag mee 
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bezig. Het mooiste moment van die tocht 
was het moment dat mijn gezin onver-
wacht bij de finish stond. Ze hadden al 
de hele middag staan wachten, ze waren 
te optimistisch over mijn fietsprestaties, 
lacht Jan. Er doen veel mensen mee, het 
is heel massaal maar daar heb ik geen 
moeite mee. “Als je een polonaise doet, 
moet je het ook met z`n allen doen!” Ik 
vind het mooi om extremen op te zoe-
ken, te ervaren wat zo`n afstand met je 
lichaam en geest doet. Je kunt erover 
lezen, of je gaat het zelf doen. Na de 
Luik-Bastenaken-Luik heb ik ook nog 
meegedaan aan de Amstel Gold-race, 
de ronde van Parijs Roubaix en de ronde 
van Vlaanderen
Huub herinnert zich dat Jan ook ooit een 
rondje IJsselmeer heeft gefietst.. Jan 
lacht en vertelt over een avondje in café 
De Timp. Daar vertelden wat mensen 
dat ze in 5 dagen om het IJsselmeer 
hadden gefietst, een tocht van 410 km. 
Ik zei hun dat ik dat wel in 24 uur kon op 
een gewone fiets en ben om 12 uur `s 
nachts vertrokken en heb de hele nacht 
doorgefietst, maar ben om half6 toch 
maar even gaan liggen langs de kant van 
de weg. Ik heb het wel gehaald, maar niet 
binnen de 24 uur.. 
Zo ben ik ook lang geleden eens recht-
streeks vanuit de kroeg samen met 
Ronald vertrokken richting Spanje. “wi`j 

goat noar Spanje”, zongen we terwijl we 
vrij onvoorbereid het dorp uitliepen met in 
de hand een halve liter en een bolderkar. 
We zijn een paar maanden onderweg 
geweest, een mooie ervaring.
Toen ik 48 jaar was wilde ik graag een 
marathon lopen; ik wilde op dit gebied 
ook grenzen verkennen. Jos Meulen-
beek wilde de marathon van New York 
lopen, “de nieuwe wereld”, terwijl ik 
de marathon van Athene verkoos, “de 
oude wereld”.Het verhaal achter deze 
klassieke marathon vond ik zo mooi 
dat ik hem heel graag wilde lopen. De 
marathon van New York en Athene wor-
den in hetzelfde weekend gehouden. 
De Gelderlander bood de uitkomst; ze 
adverteerden met een groepsreis voor 
33 mensen die de Olympische marathon 
in Athene wilden lopen. De Gelderlander 
volgde de lopers tijdens de training en de 
marathon. Samen met Jos ben ik gaan 
trainen, we volgden het trainingsschema, 
opgesteld door de Gelderlander. Hier 
zijn we toch wel een jaar mee bezig ge-
weest, een hele intensieve tijd. Tijdens 
“Het”evenement was de romantiek van 
deze klassieke tocht ver te zoeken; je 
loopt gewoon over de autobaan. Er de-
den 2800 deelnemers mee aan de tocht 
van 42 km die eindigt in het Panathinaiko 
stadion. Ik heb de tocht in 4 uur en 53 
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minuten uitgelopen, ruim binnen de tijd.  
Voor mij is sporten niet verslavend, wel 
voel je je heel fijn het eerste uur na het 
sporten. Afgelopen winter heb ik er nog 
over gedacht om de marathon in Rot-
terdam te lopen, maar ik kon me er niet 
toe zetten. Wel heb ik nog aan kleine 
wedstrijden meegedaan. Op dit moment 
verkies ik het fietsen boven het lopen. 
Elke zondag fiets ik met Velocé zo`n 90 
km en op dinsdagavond fiets ik met een 
club uit Lichtenvoorde. Mijn hele gezin 
doet aan paardrijden, dat heb ik 2 jaar 
geleden ook nog even gedaan om een 
beetje contact te houden met mijn fami-
lie, maar paardrijden is niks voor mij. Jan 
komt toch nog even terug op een vraag 
uit de profielschets waar hij al een mooi 
antwoord op had bedacht. “Mien minst 
favoriete sport is darten, moar ik vleuk 
op peerdrieden,want ik bun zo`n peer-
denweduwnaar”
Jan, bedankt voor het gesprek en heel 
veel succes met alles wat je doet!
(Huub en Wendy) 
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Het enige team bij de jeugd, dat speelt met 
een uit en thuis tenue. De eerste helft van de 
competitie speelden we alle wedstrijden in RK-
ZVC wit, van onze sponsor Rijschool Kolkman. 
De tweede helft van de competitie speelden 
we de thuiswedstrijden in MARIËNVELDE en 
dus in ons andere sponsortenue, namelijk in 
Marienveld rood van sponsor Cuppers Car-
rosserieën .
D2 van het afgelopen seizoen bestond uit 8 
spelers uit Zieuwent en 6 spelers uit Mariën-
velde.
Het was een geweldige vriendenclub vanaf 
dag één, het was dan ook geen straf om van 
dit team leiding te zijn. De jongens konden of 
ze nu wonnen of verloren altijd na de wedstrijd 
een feestje bouwen.
Het was een bewogen seizoen, we speelden 
vaak tegen D1 teams en werden dan ook 
wel van de mat gespeeld, ook hebben we 
zeer spannende wedstrijden op het nippetje 
gewonnen, vaak was het billenknijpen tot de 
laatste minuut bij ons.  Maar het mocht elke 
keer de pret niet drukken, we gingen met een 
lach op ons gezicht onder de douche . Stef, 
onze trainer, zei voor de wedstrijd hoe we 
moesten spelen, maar we luisterden volgens 
hem niet altijd even goed, vaak kregen we dit 
in de rust dan nog even haarfijn uitgelegd, en 
werd er een speech gehouden. Bij achterstand 
van de oeze, kon hij toch te keer goan, de 

planken in Mariënvelde die rammelden dan in 
het plafond en onze oren begonnen spontaan 
te fluiten. Weer in de weide liepen we elkaar 
maar voor de voeten, Zelfs de bal ging richting 
tegenstander, maar hij ging niet het doel in, 
wel tegen paal, keeper, lat of tegenstander, 
het leek wel of dat ding was dichtgespijkerd.  
Vele wedstrijden gingen dan ook verloren. 
Maar bij elke thuiswedstrijd en vele uitwed-
strijden stonden onze supporters aan de lijn, 
te genieten van ons leuk  team. Vooral op de 
woensdagavonden in Marienvelde stond het 
vaak zwart van de supporters . Dus bij deze 
vaders, moeders, opa’s en oma’s, broers en 
zussen en vele bekenden daarvoor dank, de 
jongens vonden het elke keer weer geweldig. 
Rest ons nog een felicitatie naar de jongens, 
want het toernooi in Winterswijk werd door hen 
gewonnen. Het feestje voor dit gaan we vieren 
op ons Kampweekend (20 juni) samen met de 
Sponsors.  Bram Kolkman, Roel Bokkers, Mart 
Domhof, Tom Schepers, Thymen Paul, Tim 
Buiting, Stijn Papen, Thijs kl Goldewijk,  Bram 
te Molder, Gijs te Molder, Daan Hulshof, Niels 
Stoverink, Douwe Wolters en Daan Nieuwen-
huis,  Jongens bedankt voor het geweldige 
jaar,  en we maken er een geweldig kamp van. 

groet, Linda, Stefke en Paula
 

D2 in 2008-2009
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VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd : uit-slag 09-05-2009 : RKZVC E3 - VIOS B. E4 : 2 - 5
DOELPUNTENMAKERS: Joram Nieuwenhuis (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Joram zij voor de wedstrijd al dat hij ging sco-ren.
MOOISTE MOMENT: Stijn te Molder; met zijn tomeloze inzet kon hij 

helaas niet voorkomen dat we verloren.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Arne Klein Goldewijk; hij speelde zijn laatste wed-

strijd voor Zieuwent en gaat bij Longa voet-ballen. 
Arne, bedankt en veel plezier bij Longa.

Datum : wedstrijd : uit-slag 09-05-2009 : DEO F2 - RKZVC F5 : 0 - 4
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Grandioze “safe” van Rijk bij de penalty’s. Hij 

plukte de bal met één hand uit de hoek.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Rijk Voogel.

Datum : wedstrijd : uit-slag 25-04-2009 : RKZVC F3 - Bon Boys F11 : 10 - 4
DOELPUNTENMAKERS: Jarno Stoverinck (4x), Thijmen Domhof (3), Lot Domhof 

(1x), Lucas Kolkman (1x) en Sven Doppen (1x)
MOOISTE DOELPUNT: Sven Doppen. Cornerbal in één keer op doel.
MOOISTE MOMENT: Het goede doorgaan van Jarno en Thijmen, waar-

door ze toch nog scoorden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jarno en Thijmen. Geweldige inzet.

Datum : wedstrijd : uitslag 18-04-2009 : SVGG F2 - RKZVC F4 : 2 - 9
DOELPUNTENMAKERS: Gijs Krabbenborg (4x), Jelle Krabbenborg (2x), 

Ticho Rouwhorst (1x), Jord Krabbenborg (1x) en 
Jelmer Harbers (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Gijs Krabbenborg; na een verre uittrap van de 
keeper Thijs een sprint van Jelle en Gijs op de 
bal. Gijs wint het duel met zijn broer en scoort.

MOOISTE MOMENT: Jelle en Gijs proberen de leider te misleiden door 
van voetbalschoenen te wisselen.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jelmer Harbers.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
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P R O F I E L S C H E T S
Sinds kort hebben we in Zieuwent een nieuwe service bij de Rabobank. Het is niet 
haalbaar om de verschillende loketten open te houden voor weinig vragen en om ie-
dereen toch in de gelegenheid te stellen om contact met een medewerker te krijgen 
is er een interactief servicepunt. Je pakt de hoorn van de haak en krijgt een mede-
werker aan de telefoon en op je beeldscherm.
Nieuwsgierig geworden wie er dan te voorschijn komt, hebben we de stoute schoe-
nen aangetrokken en contact gezocht met de nieuwe onbekende bekende Zieuwen-
tenaar. 
Hoe ging dit? Stefan, Norbert en ik zijn met wat stoelen naar de Rabobank getogen. 
Het was de vrijdag na hemelvaart. Omdat het kantoor in Zieuwent open was  heb-
ben we maar even gemeld wat we gingen doen, een profieschets afnemen van de 
mens achter het interactieve servicepunt. Het personeel was enthousiast en we 
gingen op onze stoelen zitten met pen, papier en fototoestel in de aanslag voor de 
webcam. Om ons heen was het een komen en gaan van klanten voor het kantoor en 
voor het pinapparaat.  Als dan ook nog Inge Bruntjes komt met een thermoskan kof-
fie voor ons,  zijn we er helemaal klaar voor.
“Hallo, welkom bij de rabofoon, wat kan ik voor u doen?” vraagt een vriendelijke 
vrouw die ons op het scherm wat wantrouwend aankijkt. Wat wil je ook, 3 mannen 
elkaar verdringend voor de webcam. We leggen haar uit wat onze bedoeling is, 
maar Tineke, zo heet ze, vraagt zich af of ze zo maar mee mag doen en verwijst ons 
naar de PR-afdeling. Na wat heen en weer gebel, is het voor elkaar. Als Tineke het 
wil, mogen we haar bevragen.Dus hier volgt de Profielschets van : Tineke Baarslag, 
46 jaar, uit Groenlo. Ze is getrouwd en heeft 3 kinderen van 20, 18 en 
15 jaar. Ze werkt bij de Rabo, allicht. Haar hobby’s zijn lezen, 
reizen en internationaal volksdansen.

Meest favoriete sport: Voetbal.

Minst favoriete sport: Darten.
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Mooiste sportherinnering: Mijn dochter werd 2e bij 
de Gelderse kampioen-
schappen dressuur te 
paard.

Favoriete sportman of –vrouw: Dennis Mentsjov.

Lekkerste eten: Indonesisch.
 
Welk TV-programma mag onmiddellijk van de buis:
 Alle Big Brother-achtige 

programma’s.

Beste boek of schrijver: Huis met de geesten, van 
Isabel Allende.

Mooiste film: La vita e bella.

Politieke kleur: Geen, hooguit  Rabo-
oranje.

Beste Nederlandstalige lied: De pastorale van Ramses 
Shaffy en Liesbeth List

Meest afschuwelijke kado dat je ooit kreeg:
 Weinig, kan ik me niet 

herinneren.

Grootste miskoop: Niets.

Omscholen tot: Ik blijf gewoon zitten. (Dat 
kunnen wij ons wel voor-
stellen als je steeds van 
die leuke vragen krijgt, 
red)

Tent opzetten in: Dat hebben we wel ge-
had. Mij krijg je niet meer 
in een tent.
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Ben je wel eens aangehouden door de politie:
 1 keer. Moest ik overdag 

blazen. Natuurlijk mocht ik 
gewoon doorrijden na het 
blazen.

Aan welke mensen erger je je: Aan mensen die altijd maar 
roddelen.

Uit bed halen voor: Nergens voor, laat mij maar 
liggen.

Waar droom je over: Lekker lang op vakantie naar 
een warm land.

Wanneer was je voor het laatst bang:
 Dat kan ik me zo niet voor de 

geest halen.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
 Dan sla ik helemaal stil.

Welk woord of welke zin gebruik je te veel:
 ‘Welkom bij de Rabofoon’.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
 Marco Borsato.

Wat zou je geen tweede keer meer doen:
 Skiën.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Spontaan, hard werkend, 
vrolijk, sportief.

Tineke, bedankt dat je zo spontaan en onvoorbereid aan 
deze profielschets hebt meegewerkt.  Mark en Stefan
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Kermis Zieuwent 

Bier kratstapelen
KERMIS ZIEUWENT 12, 13, 14, 15 JUNI 2009

Na het succes van vorig jaar gaan we dit jaar op zaterdagmiddag tijdens de Zieu-
wentse Kermis opnieuw BIERKRATTEN STAPELEN organiseren.

Een team bestaat uit 2 personen, die met lege bierkratten een zo hoog mogelijke 
toren maken. Minimum leeftijd is 16 jaar. Wie denkt dat dit eenvoudig is? De spelregel 
dat men op de kratten moet staan terwijl men stapelt maakt het niet eenvoudiger! 
Een super spectaculair spel voor de echte lefgozers en lefmeiden. Deze topper is 
niet alleen leuk om aan mee te doen, maar ook gewoon leuk om van een afstandje 
naar te kijken. 
Één persoon staat op de kratten en is verankerd met een valtuig aan een verreiker. 
De andere persoon takelt of gooit de kratten naar de persoon die op de kratten staat. 
Ieder team krijgt 5 minuten tijd om de hoogste stapel te maken.
De prijzen zijn niet mis: de teams die 1, 2 en 3 zijn, krijgen respectievelijk 5, 3 en 1 
euro per gestapeld krat. Daarnaast krijgt de winnaar een zak vol consumptiemunten, 
gesponsord door de gezamenlijke horeca.
 
Voor opgave stuur een e-mail met naam, adres en telefoonnummer naar 
zieuwent@gmail.com. Het inschrijfgeld is 10 euro per team. Degene die zich het 
eerst opgeeft, is het laatste aan de beurt. Maximaal 20 teams. Opgave mogelijk tot 
12 juni 2009.

Feestcommissie Zieuwent
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Kermis Zieuwent 

Voor elk wat wils op Zieuwentse kermis
KERMIS ZIEUWENT 12, 13, 14, 15 JUNI 2009

De Zieuwentse bevolking raakt lang-
zaam maar zeker weer in de ban 
van de aanstaande jaarlijkse kermis. 
De buurten zijn druk aan het trainen 
voor de voor de zeskampspelen. Er 
worden ideeen ontwikkeld voor de 
aankleding van de zeskampwagens. 
Het Parochiehuis heeft sinds het 
begin van het seizoen een nieuw 
terras en ook het Witte Paard heeft 
het terras voorzien van een nieuwe 
tegelvloer. 
De kermis wordt dit jaar gehouden 
van zaterdag 13 juni t/m maandag 15 
juni.Voor de derde keer op rij wordt 
de avond voorafgaand aan de kermis 
Zieuwent Live gehouden. Deze avond 
vindt plaats in de feesttent en er wer-
ken meer dan 50 muzikanten, allen 
afkomstig uit Zieuwent, aan mee. Zij 
brengen een gevarieerd repertoire 
met steeds wisselende en vaak ver-
assende combinaties van artiesten. 

De vorige afleveringen waren een 
groot succes.
De eigenlijke kermis wordt traditio-
neel zaterdagochtend geopend met 
een eucharistieviering met mede-
werking van Schutterij en Harmonie. 
Hierna is het drie dagen feest met 
zaterdag de jeugdzeskamp en maan-
dag de volwassenen zeskamp. Op 
zondag vindt het vogelschieten en   
vogelgooien plaats. Net als vorig jaar 
is er zaterdag weer een bierkratten 
stapel wedstrijd. Dit belooft opnieuw 
een sensationeel onderdeel van de 
kermis te worden. 
Een kermis is pas een echt dorps-
feest als het voor iedereen in het 
dorp iets te bieden heeft. Uiteraard 
is dit altijd het doel geweest van de 
organiserende feestcommissie en 
gezamenlijke Zieuwentse horeca. 
De opkomst van de oudere inwoners 
kon de laatste jaren beter. Om deze 
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groep wat extra aandacht te geven is het 
kermiskaarten geintroduceerd. Zaterdag 
avond wordt er een kruisjasavond in 
het parochiehuis georganiseerd. Pieter 
Rebergen zal deze avond muzikaal on-
dersteunen. Op de zondagavond staat 
er voor deze groep een ouderwetse en 
gezellige dansavond in het parochiehuis 
op het programma.  
Een andere groep die de laatste jaren 
wat minder vertegenwoordigd is, is de 
groep jongeren van groep 8 van de ba-
sisschool t/m klas 4 van het voortgezet 
onderwijs. De organisatie hoopt deze 
jongeren over de streep te trekken met 
een Happy Hour speciaal voor deze 
groep op de zaterdagavond bij het Witte 
Paard.
Het programma in en rond de feesttent 
is gevarieerd en voor elk wat wils. Naast 

het reeds genoemde Zieuwent Live en 
het bierkratten stapelen staan DJeroen 
(zaterdagmiddag), Fashion Showband 
(Zaterdagavond),  Kiek Now Us (zondag-
middag), Alphalive (zondagavond) en de 
Perfect Showband (maandagmiddag en 
maandagavond) garant voor een aantal 
dagen uitbundig kermisplezier. In het 
Parochiehuis zullen op zondagmiddag 
en avond de Goldstars acte de presence 
geven. Voor de maandagmiddag zijn de 
Shampoos gecontracteerd.
Voor het eerst is het dit jaar mogelijk 
om een passe-partout te kopen. Deze 
is geldig op de drie avonden (niet geldig 
vrijdagavond bij Zieuwent live) en de 
prijsstelling is zo dat bij bezoek van twee 
avonden deze passe-partout voordeliger 
is dan het aanschaffen van afzonderlijke 
toegangskaartjes.

Feestcommissie Zieuwent
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E v e n e m e n t e n a g e n d a
Datum Aanvang Activiteit

Vr. 5-juni Jong Nederland : Klein Kamp.
Za. 6-juni Jong Nederland : Klein Kamp.
Zo. 7-juni Jong Nederland : Klein Kamp.
Ma. 8-juni 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen  

(Het Witte Paard).
Vr. 12-juni 20.00 uur Zieuwent LIVE !
Za. 13-15 juni Kermis.
Di. 16-21 juni Zieuwents Tennis Vereniging : 

“Zieuwent Open”.
Zo. 28-juni Fratsen : Vertelfestival

1-juli 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.
Za. 4-juli 15.00 uur Buurt Sprenkelderhook : 30 jarig 

jubileumfeest.
Ma. 6-juli 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte 

Paard).
Za. 11-15 juli Jong Nederland : Groot Kamp.
Ma. 3-aug 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte 

Paard).
Za. 22-24 aug Fratsen : Openlucht Bioscoop.
Vr. 23-24 okt Fratsen : Houtdorp.
Za. 7-nov 20.00 uur Harmonie : “Another Night of 

Söwent”.
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Jeugd Biljartteam ’t Kevelder  deelnemer Finale van het 
Nederlands Kampioenschap.

Komend weekend 6 en 7 juni mag het jeugdteam van ’t Kevelder in Rosmalen met nog 7 
andere  teams strijden om het Nederlands Kampioenschap in Sportfoyer De Hazelaar.
De Jongens Thijmen Doppen,Jeffrey Elschot en Han Wopereis wisten zich hier voor te 
plaatsen dank zij de eerste plaats in de Gewestelijke kampioenschappen ,waar ze de teams 
City Dibo uit Deventer,tw Haagje 1 uit Goor en De driehoek uit Lichtenvoorde allen met 4-2 
wisten te verslaan.
Daarvoor waren ze in normale kompetitie in hun eigen district dat de Achterhoek en een groot 
gedeelte van Overijssel beslaat verdienstelijk op de derde plaats geëindigd ,die recht gaf op 
die deelname aan dat Gewestelijk Kampioenschap
a.s Weekend strijden ze met nog 7 andere gewestelijke kampioenen om het Nederlands 
Kampioenschap.
De acht teams zijn in twee poules verdeeld te weten:
Poule 2      Poule 1
BC Zeeland BV Veemarkt
BV ’t Kevelder BV Rosmalen
BV VOP/DWH BV Horna
BV Jong NHD JBV. WWB

Zaterdag om 10 uur s’morgens beginnen de eerste wedstrijden die tot zeker 18.00 uur zullen 
duren. Zondag worden de laatste poule wedstrijden gespeeld en vervolgens de kruisfinales.De 
uiteindelijke finale staat gepland om ongeveer 15.00 uur. Het beloofd een spannend weekend 
te worden voor onze jongens en we wensen hen hierbij veel succes.

Biljartteam ‘t Kevelder
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Mooi mazzel dat ik  
         Zieuwentse ben...

Een heleboel hobby’s heb ik: muziek, 
wandelen, tuinieren, zelf kleding ma-
ken. Ik ben ook erg blij met m’n gezin, 
huis, familie en baan. Ga niet vaak met 
vakantie, hooguit eens een weekendje. 
(hoef niet zo neudig, ik bun graag thuus). 
Zoals je ziet heb ik een gewoon leventje, 
en net zoals iedereen kom ik nogal eens 
tijd tekort om bovenstaande dingen te 
doen.
Maar als ik iets écht leuk vindt, dan máák 
ik tijd, dus daarom (bijna) elke vrijdag-
avond vanaf november tot 12 juni naar 
het oefenhok van Zieuwent Live!.

Toen ik twee jaar geleden het enthousi-
asme van heel veel van mijn familieleden 
zag, wilde ik ook erg graag bij deze club 
horen. Jos, Stef en Tom hadden de or-
ganisatie en het draaiboek goed op orde, 
maar ze konden nog wat hulp gebruiken 
en dat zag ik wel zitten. Vaak stond 
ik met verbazing te kijken hoe zoveel 
verschillende mensen samenwerken, 
elkaar uitleg of aanwijzingen geven, en 
uiteindelijk met zijn allen op een zeer 
acceptabel muzikaal niveau uitkomen 

en daar ook nog eens erg veel plezier 
in hebben.
Verbazingwekkend snel zie je de mu-
zikanten groeien in de nummers die ze 
spelen.
Mooi om te zien dat ze hun eigen taaltje 
spreken: “na de bridge gaat hij naar 
F”…… of “wej mot moar uns efkes 
zeen….dat losse wej in ’t wark wal 
op…….”

In de gezellige oefenruimte is het wel 
eens een beetje krap. Als er van nummer 
gewisseld moet worden lopen diverse gi-
taristen, toetsenisten en drummers langs 
een heleboel microfoons en standaards, 
meestal gaat dat zonder problemen. Aan 
de ronde tafel met barkrukken wordt 
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de week doorgenomen maar vooral 
geluisterd en regelmatig klinkt er een 
geweldig applaus. De sfeer is goed, 
dat vinden ook de nieuwkomers. We 
hebben er een toetsenist, 2 gitaristen, 
een saxofonist en 2 drummers bij. 
Leuk om van hen te horen dat zij ook 
zo verbaasd zijn over de geweldige 
organisatie, het niveau en de gezel-
ligheid. Volgens André W. is het een 
combinatie tussen gezelligheid en 
kwaliteit, bovendien is hij blij met de 
nieuwe contacten. André v.G. is van 
mening dat het na twee jaar kijken 
wel eens tijd wordt om zelf mee te 
doen, hij vindt het wel eens lastig 
om het dialect te volgen maar heeft 
gemerkt dat het niets uitmaakt dat je 
niet in Zieuwent geboren bent. Sjaak 
werd aangespoord door een ander. 
Hij vindt het leuk, het is niet moeilijk 
en het zijn leuke nummers van nu. 
Pim leek het wel “vet”, zijn ouders 
zeiden, “gewoon gaan!”. “Na één keer 
repeteren wilde ik niet meer anders. 
Iedereen is goed gemotiveerd en 
als het nodig is nemen ze elkaar op 
sleeptouw bij de moeilijke stukken”. 
Maddy vindt het een gunst om deel 

te nemen, het geeft haar een positief 
gevoel te delen in de enorme energie. 
“Soms moet je je grenzen verleggen” 
is haar mening.
En Pieter, die swingt er op los, past in 
elk muziekgenre, hij vindt het niveau 
hoog.  

De posters hangen overal in het dorp, 
polsbandjes liggen bij de verkoop-
adressen. Nog een paar repetities, 
de puntjes op de iiiiiiii, nog één laatste 
hit erbij. We zijn er bijna klaar voor. 
Nog een paar tips van muziekgoeroe 
Bennie, die met zijn jarenlange band 
ervaring, een belangrijke invloed 
heeft. Joris, die de definitieve setlist 
op de site plaatst zodat iedereen weet 
wanneer hij/zij moet spelen. Het is 
een mega organisatie. Wat geweldig 
dat Jos en Ciel zo gastvrij zijn en 
wat superleuk dat ik ook bij de club 
hoor…..en dit jaar niet alleen achter 
het podium…..hmmm…..spannend. 
Hopelijk hebben we weer een volle 
zaal want een feestje maken kunnen 
we natuurlijk niet alleen. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! 
Tot vrijdag 12 juni.
Riet
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Een opmerkelijk fenomeen: borden. Ze zijn te 
vinden op doorgaans in het oog springende 
plaatsen. Langs snelwegen zijn bijvoorbeeld 
enorm kostbare, lichtgevende signalerings-
borden aangebracht die constant vermelden 

Bord voor de kop?
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lijst de helft van het jaar leeg is, is op zichzelf 
weer een soort van communicatie.
Het dorp heeft een geschiedenis met borden, 
al zijn het vaak meer bordjes. Er zijn al meer-
dere gevaarlijke situaties op de weg ontstaan, 

dat ze ‘buiten gebruik’ of ‘defect’ zijn. Ook ge-
ven ze dikwijls aan dat er langzamer gereden 
moet worden, terwijl de meeste coureurs al 
achter het verkeer aan rijden in plaats van er 
doorheen. De Stau Meisters onder ons weten 
dat het aanspringen van zo’n bord meestal 
de inleiding van een lange file is.
Voorts is de A18 natuurlijk de Highway to Hell 
als het om borden gaat. De enige vierbaans 
asfaltstrook die de Achterhoek rijk is, grossiert 
in billboards, het grote publiek oproepend 
acte de présence te geven bij Swingnights 
in de Olde Beth in het gunstig gelegen en 
zeker niet onkiese Kilder of op te draven bij 
de haute saison aan de lange houten tafel 
van het Poggendam’s Hengstenbal. Er wordt 
mede gedeeld dat er dit jaar weer bosbessen 
te koop zijn, en dat het G-team er zin in heeft. 
Verder valt op zwart koeleplastic te lezen 
dat ‘de Zwarte Cross ook voor blanken’ is. 
Sympathiek, hebben die ook een keer wat 
te doen.
Net als de Grieken hebben Achterhoekers 
een traditie met borden hoog te houden. Ze 
vormen de bouwstenen van een levendige 
cultuur, en zijn een doeltreffend communica-
tiemiddel. Als je een feest geeft en je wilt dat 
er veel mensen komen, dan plant je een stuk 
beschilderd hout op palen langs de snelweg. 
Succes verzekerd.
In Zieuwent is communiceren middels borden 
ook een beproefd concept. Zo staat bij alle 
ingangswegen van het dorp te lezen dat het 
dorp leeft en dat dat beleeft moet worden, met 
daaronder een lijst(je) activiteiten. En dat die 

doordat een automobilist met een uiterste 
krachtinspanning een poging doet een te 
klein uitgevallen PaasPop-bordje langs de 
weg te lezen. Op onverwachte plaatsen 
wordt er dan geremd ten faveure van het 
leesgerief wat de verkeersveiligheid niet 
ten goede komt. De Prins met de Oortjes 
(Onderzoeksraad voor veiligheid) schijnt al 
te zijn ingelicht.
Nieuw in het dorpsbeeld is de, door ons al 
eens onder vuur genomen, oh-zo-informa-
tieve Rabo-zuil. Toegegeven, er zijn stappen 
gemaakt: er lijken minder onwaarheden 
over tijd en temperatuur de Dorpsstraat op-
geslingerd te worden. Dit lijkt echter vooral 
gelegen in het feit dat de temperatuur nu ge-
makshalve achterwege wordt gelaten. Maar 
sinds een maandje zijn ook de dorpsactivi-
teiten erop vermeld. Nog meer plaatsen om 
de schier oneindige activiteitenlijst ten toon 
te spreiden… Erg leuk, maar de lettergrootte 
maakt dat de weggebruiker is afgeleid van 
de weg om één en ander te ontcijferen; en 
wel voor langere tijd. Op zichzelf is dat wel 
slim: mensen zijn nieuwsgierig, niet in de 
laatste plaats in onze kleine nederzetting. 
Maar voor de verkeersveiligheid pleiten wij 
voor een kleine-bordjes-zone, waar van te 
voren, omringt met reusachtige lichtsignalen 
en in flinke chocoladeletters wordt aange-
kondigd: “Rijdt voorzichtig! U nadert een 
klein en lastig leesbaar bord.” 

Toon & Johan


