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GOEDE VOORNEMENS?!
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Hebben we net de kerststress achter de rug 
en dan worden we al weer doodgegooid 
met goede voornemens voor 2019.  Recla-
mefolders staan bomvol met afslankpro-
ducten, sportartikelen en apparaten. Ik kan 
zelfs “met de billen van de bank met Arie 
Boomsma”. “Daardoor val je toch letterlijk 
met je billen van de bank? “Check, doel al 
behaald!”.

“Het is en blijft lastig om de motivatie en het 
doorzettingsvermogen vast te houden om 
je goede voornemens en/of doelen te berei-
ken”: lees ik in een artikel. We weten toch 
allemaal dat we gezond moeten eten, niet 
teveel moeten eten, niet moeten roken en 
genoeg moeten bewegen om onszelf fit te 
voelen. Volgens mij gaat het veel meer over 
de keuzes die je wil maken. Is jouw glas half-
vol of halfleeg? Deze keuzes (of noem het 
doelen) die je jezelf stelt maak je intrinsiek 
en kan je het hele jaar door maken. Daar 
heeft niemand het nieuwe jaar voor nodig. 
We moeten eens meer van het moment zelf 
genieten in plaats van ‘het moet een mooi 
moment zijn’ of ‘het moet gezellig zijn’. Le-
ven in het ‘nu’ betekent meer ontspanning 
en minder zorgen. 

Stress wordt veroorzaakt in je gedachten. 
Je gedachten zijn nooit bezig met het hui-
dige moment, maar met het verleden en de 
toekomst. Op dit moment, terwijl ik aan het 
schrijven ben, is er niets wat mij stress geeft. 
Ik kan mijn zorgen loslaten en genieten van 
dit moment. Even uit de schijnwereld die ik 
creëer met mijn gedachten, wat heerlijk ont-
spannen is. 

Sinds kort heeft mijn oudste zoon Insta-
gram. Hier zie ik teksten voorbij komen uit 
een schijnwereld. De meeste berichten die 
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PAASPOP KLASSIEK.

Eind jaren negentig werd Cilia Stortelder 
(toen voorzitter van PaasPop) benaderd 
door haar goede kennis Emile Engel (o.a. 
dirigent) met de vraag of PaasPop inte-
resse had voor het (mede) organiseren 
van klassieke muziekuitvoeringen in de 
Werenfriduskerk in Zieuwent. Ook ik zat 
toen in het PaasPop-bestuur en ik kan 
me nog herinneren dat dat géén simpel 
verzoek was. Het heeft jaren op de actie-
herinneringslijst gestaan alvorens er een 
beslissing werd genomen. De intenties 
en bedoelingen waren positief, maar met 
name de financiële onzekerheden speel-
den een grote rol.

Pas eind 2007 ging de kogel door de kerk. 
Er werd een aparte stichting opgericht en 
Paaspop Klassiek zag het levenslicht. 
Niet onder de juridische paraplu van 
PaasPop, maar wel nauw verbonden. 
PaasPop ging namelijk haar “zusje” van 
harte welwillend facilitair en financieel 
ondersteunen.

Ik zit aan tafel met Tonnie Peters (pen-
ningmeester) en Alice Waalderbos (se-
cretaris en beheerder van de sociale me-
dia (inclusief Website)) om meer te weten 
te komen over de “in en outs” van Paas-
Pop Klassiek. Naast mijn gesprekspart-
ners zitten ook Cilia Stortelder (voorzitter 
+ PR) en Teun Wassink (algemeen) in het 
bestuur. Emile Engel is als muzikaal ad-
viseur nauw verbonden met de stichting. 
Als uitvoerend dirigent mag hij echter niet 
in het bestuur zitten omdat dit door de 
subsidieverstrekkers als belangenver-
strengeling wordt gezien.

Een eerste vraag die bij mij opkomt is 
“Wat bezielt iemand om zich in te zet-
ten voor deze stichting?” Alice: “Klas-
sieke muziek begint mij steeds meer te 
boeien en ik voelde vorig jaar een be-
hoefte om een bijdrage te leveren aan de 
Zieuwentse gemeenschap. Ik beleef veel 
plezier aan het organiseren van activitei-

verspreid worden komen van de meest fan-
tastische, perfectie gezinnetjes, vriendinne-
tjes, terrasjes, avondjes en ga zo maar door. 
“Voor wie verspreidt men deze berichten?” 
Het is jouw keuze of je jouw geluk spiegelt 
aan dit soort berichten. In de werkelijkheid 
gaan de dingen bij mij thuis heel anders.

Neem sinterklaasavond. Laat thuis, nog snel 
even na het werk een aantal cadeautjes ge-
scoord, oma komt gezellig eten en sinter-
klaas vieren. We eten te laat volgens mijn 
planning, want tussendoor moet ik nog even 
snel een aantal cadeaus inpakken. Na het 
eten snel alles aan kant, koffie zetten, zoete 
versnaperingen klaarzetten en enigszins 
verhit en met rode konen zitten we dan ein-
delijk ‘gezellig’ aan tafel. De cadeaus wor-
den uitgepakt en misselijk van teveel gege-
ten versnaperingen besluiten we het nieuwe 
spel “cluedo” te doen. Dan blijkt dat het best 
lastig is om een nieuw spel te spelen na een 
lange werkdag. Het temperament van mij en 
de rest van de familie (oma uitgezonderd) 
zorgt al snel voor nog meer gezelligheid en 
het volume neemt ook zeer snel toe. Ineens 
schiet ik in de lach en roep: “Nou dat is ge-

zellig even samen een spelletje doen”. Dit 
was niet de meest perfecte, gezellige avond 
zoals ik in gedachten had. Toch werd ik er 
blij van. Ineens zag ik alles even van een af-
standje, doordat iedereen begon te lachen. 
Ik stond ineens stil bij het moment. We wa-
ren even allemaal offline. Geen fortnite, geen 
telefoon, iPad, werk, maar even tijd met el-
kaar. Heerlijk!

“Ga eens wat vaker ‘in het moment staan’, 
geniet ervan en durf eens uit je schijnwereld 
te stappen die je creëert met je gedachten”

Voor mij dus geen goede voornemens, want 
ik heb lekker teveel gegeten met de feestda-
gen, heerlijk uitgeslapen, minder bewogen, 
maar heb tijd gehad met mijn gezin en fami-
lie. Deze week weer begonnen met werken, 
sporten, zingen en ik zie wel welke keuzes 
ik ga maken het komende jaar en wat er op 
mijn pad komt.

Mijn glas is op dit moment ‘half vol’ en ik 
proost met jullie op een gelukkig, gezond, 
liefdevol en sportief 2019!!!

Jill

GOEDE VOORNEMENS?!

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

De redactie
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ten. Dat ik hierdoor ook meer mensen in 
Zieuwent leer kennen is mooi meegeno-
men.” Tonnie: “Mijn grootste drijfveer is 
de leefbaarheid van ons dorp. Er moet 
wat te doen zijn. In het begin had ik ove-
rigens niets met klassieke muziek, maar 
dat is nu absoluut gegroeid. Hoe vaker je 
klassieke muziek hoort, hoe meer je ont-
dekt en hoe mooier je het gaat vinden.”

De stichting had zich bij oprichting 5 jaar 
de tijd gegeven om zich te bewijzen met 
als centrale doelstelling het organiseren 
van klassieke muziekuitvoeringen van 
een hoog professioneel niveau en daar-
mee Zieuwent ook op de culturele kaart 
te zetten. Dit heeft geleid tot (jaarlijkse) 
uitvoeringen van de Johannes Passion, 
Matthaüs Passion, Weihnachts Orato-
rium,  Messiah en meerdere “boerenerf” 
concerten.

De uitvoeringen in de kerk heb ik per-
soonlijk (als vrijwilliger en sinds kort als 
“vriend van”) allemaal gezien en wat op-
valt is het geringe aantal Zieuwentse be-
zoekers. 
Hoe krijg je de plaatselijke bevolking 
in de kerk…?
 “De vraag is niet moeilijk, maar een op-
lossing is lastig en misschien wel gro-
tendeels onmogelijk. Veel mensen heb-
ben bijna nooit de gelegenheid gekregen 
kennis te maken met klassieke muziek 
op professioneel niveau. Voor velen is het 
een “ver van mijn bed show.”
Wellicht kunnen entreeprijzen van invloed 
zijn. Toch is het onze doelstelling om zo-
veel mogelijk Zieuwentenaren kennis te 
laten maken met onze uitvoeringen, in de 
hoop dat ze klassieke muziek gaan waar-
deren. Nieuwe inwoners van Zieuwent 
ontvangen in hun welkomstpakket “Zie-
U-Went” gratis entreebewijzen. Alle leden 
van onze culturele verenigingen hebben 

in het verleden kaarten kunnen bestellen 
tegen een gereduceerd tarief. De ouders 
van de basisschoolleerlingen die meezin-
gen in het openingskoor tijdens de Mat-
thaüs Passion zitten “voor weinig eerste 
rang”. Op deze wijze hebben we al veel 
mensen uit Zieuwent de gelegenheid 
gegeven kennis te maken met klassieke 
muziek. Wij merken dat steeds meer 
Zieuwentenaren niet éénmaal maar vaker 
onze uitvoeringen bezoeken. Voor hen is 
de Matthäus en Messiah een waardevol-
le traditie. Vergelijk het met een traditie 
als bezoek aan de nachtmis in de kerst-
nacht, waar veel mensen ieder jaar weer 
naar toe gaan.”

Terugkomend op de “hoge” en-
treeprijzen (voor de a.s. Matthaüs  
variëren deze van € 22,- voor een 
luisterplek tot € 53,50 voor 1e rang. 
Wat kunnen jullie vertellen over het 

PAASPOP KLASSIEK.



“eeuwige” gevecht om geld?
“Met een professionele productie is een 
hoop geld gemoeid. Om een idee te 
geven, voor de Matthaüs Passion is dat 
€ 36.000,- en voor de Messiah € 29.000,- 
Zoals al verteld gaan we voor een pro-
fessionele uitvoering op hoog niveau. We 
doen iets goed, of we doen het niet. Dit 
betekent wel dat het een constante uitda-
ging is om de exploitatie rond te krijgen. 
We prijzen ons gelukkig met een finan-
ciële ondersteuning door “Sponsorbun-
deling Zieuwent”, een subsidie van het 
Prins Bernhard Fonds en de Gemeente 
Oost Gelre. Gemeente Oost Gelre wil zich 
profileren als evenementengemeente en 
zijn dan ook onze grootste ondersteu-
ner. Daarnaast worden we financieel 
gesteund door een aantal “Vrienden van 
…”. Dat zijn liefhebbers die ons een warm 
hart toedragen met een jaarlijkse bijdra-
ge. Omdat we een ANBI-status hebben, 

heeft dat voor deze “Vrienden van ….” 
fiscale voordelen. We zijn druk bezig om 
te proberen het aantal “Vrienden van ….” 
uit te breiden.”

Tijdens Kerst en Pasen worden op tal 
van plaatsen uitvoeringen gegeven 
van de Matthaüs Passion en Messiah. 
Hoe willen jullie je hierin onderschei-
den?
“Ons uiteindelijk doel is om de uitvoe-
ringen landelijk en Euroregionaal op de 
kaart te zetten. Nu al komen er mensen 
naar onze concerten uit het gehele land. 
(Bron: handtekeninglijsten Amnesty In-
ternational.) Onze concerten hebben een 
zéér hoog kwalitatief niveau, zowel or-
kest, koren en nationale en internationale 
solisten. In onze prachtige imposante 
kerk met een fantastische akoestiek, wil-
len we een unieke sfeer en beleving creë-
ren. Daar ligt vooral ons onderscheidend 
vermogen. Denk daarbij aan een groot 
hoog podium, speciale belichting en 

grote schermen met actieve live close-
up beelden. Bezoekers weten dankzij het 
placeringssysteem bij de online kaartbe-
stelling precies waar ze zitten en worden 
(indien gewenst) naar hun plaatsen bege-
leid. De banken zijn voorzien van vaste 
kussens en de entreeprijs is all-inclusive 
voor wat betreft programmaboekje (in-
tegrale tekst) en een drankje vooraf en/
of in de pauze. We gaan voor een totaal-
beleving van de gasten op basis van een 
perfecte organisatie.

We zijn bij verschillende uitvoeringen in 
den lande geweest, maar daar heerst 
volgens ons een te steriele sfeer. Uiter-
aard zijn er bij onze benadering ook val-
kuilen. We dienen een balans te behou-
den tussen de klassieke benadering en 
een modernere uitvoering. Van oudsher 
is de klassieke wereld nogal behoudend 
en de belichting moet de beleving van de 
muziek verhogen en mag absoluut geen 
disco worden. Een gepaste belichting 
is van enorme meerwaarde. Tijdens de 
Matthaüs Passion wordt op het moment 
van overlijden van Jezus de complete 
kerk verduisterd en schijnt er alleen een 
witte lichtbundel op het grote kruisbeeld 
dat voor in de kerk hangt. Een indrukwek-
kend en emotioneel hoogtepunt. We wil-
len verder perfectioneren en er zijn vol-
gens ons nog meer mogelijkheden om 
de beleving te vergroten en bezoekers te 
verrassen. De preekstoel in de kerk wordt 
nog niet gebruikt tijdens de uitvoering en 
met hydraulische podiumdelen kunnen 
solisten beter onder de aandacht worden 
gebracht. En wat te denken van een toe-
gift … ? Op dit moment nog “Not Done” 
(en dat geldt zeker voor de Matthaüs). 

Een belangrijke component in jullie 
ambities is onze Werenfriduskerk?
“Onze kerk heeft een prachtige akoes-

tiek en draagt door zijn interieur bij aan 
de sfeervolle uitvoering van onze concer-
ten. Wij weten van bezoekers uit het hele 
land dat zij vanwege het interieur van de 
kerk naar onze uitvoeringen komen. Van 
onschatbare waarde is ook de samen-
werking met de locatieraad  Uiteraard 
betalen we een huurvergoeding en is de 
Pastorie (voor zolang daarvoor nog geen 
ander bestemming is gevonden) een ide-
ale plek voor de opvang van alle uitvoe-
rende deelnemers.”

Kunnen jullie met woorden uitleggen 
wat de Matthaüs (of Messiah) voor 
de bezoekers en jezelf zo bijzonder 
maakt?
Alice: “De oorzaak voor een gevoel kun je 
moeilijk beschrijven, maar ik zal het pro-
beren. Het begint met je geestelijk open 
te stellen en in alle rust de beelden, het 
geluid, het licht, de klanken en de sfeer, 
dus eigenlijk het totaalplaatje, tot je door 
te laten dringen. Daar gaat een magische 
werking vanuit en geeft een emotioneel 
gevoel. Hoe vaker je het hoort, hoe meer 
je ontdekt in de muzikale uitvoering, hoe 
mooier je het gaat vinden.

Persoonlijke opmerking : als interviewer 
en schrijver van dit stuk ben ik gekleurd 
en niet geheel objectief. Ik ben geïnte-
resseerd in muziek, maar absoluut niet 
muzikaal. Het enige liedje dat ik ooit op 
een plastic blokfluit kon spelen was “O 
hoofd vol bloed en wonden” en laat dat 
toevallig ook nog afkomstig zijn uit de 
Matthaüs (wat ik vroeger uiteraard niet 
wist).  De Messiah heb ik leren kennen 
en waarderen via “The youngh Messiah” 
, een album uit 1979 van de New London 
Chorale, een Engelse muziekgroep onder 
leiding van Tom Parker, die klassieke mu-
ziek bewerkt tot popsongs. Een persoon-

PAASPOP KLASSIEK.
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ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON

Biljartver. 't Kevelder Willy Eekelder Ruusloseweg 18 A 7136 MD Zieuwent 351664 PIOT Huub Wopereis Harreveldseweg 21 7136 LW Zieuwent 06-12844614

Bridgeclub Zieuwent (B.C.Z.) Gerry Koppenens Rode v. Heeckerenstr. 22 7131 ER Lichtenvoorde 06-17328049 PSV In den Bosch I. Hendriks Misterstraat 58 7126 CE Bredevoort 0543-452351

Buurtver. Ruurloseweg Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029 R.K.Z.V.C. Dick Schieven A. Mollemanhof 34 7136 MS Zieuwent 06-27083077

Buurtver. Sprenkelderhook Wendy Waalderbos Anton Mollemanhof 67 7136 MR Zieuwent 466987 Spirit '90 (Gymvereniging) Jacquelien Wopereis Kard. de Jongstraat 35 7131 XS Lichtenvoorde 377457

Buurtver. 't Hoenderboom Norie Klein Goldewijk Dorpsstraat 10 7136 LK Zieuwent 06-23653184 Stg. Paardrijden Gehandicapten Marietje Nijrolder Wilgendijk 4 7136 JJ Zieuwent 06-20107523

Buurtver. 't Kevelder Peter Groot Zevert De Steege 36 7136 MP Zieuwent 06-20599439 Stichting Fratsen Marijke Domhof Ruurloseweg 4 C 7136 MD Zieuwent 351269

Buurtver. Zegendijk Nanda Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301 Stichting Helpende Hand Mevr. J. Bekken Werenfriedstraat 9 7136 ZG Zieuwent 351461

Charitas Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Stichting Jeugdraad Andre te Molder De Steege 8 7136 MP Zieuwent 351429

Dames gym R. Spexgoor Reindersweg 7 7136 KE Zieuwent 351481 Stichting Jeugdwerk Zieuwent Benno Hulzink De Haare 7 7136 MH Zieuwent 351457

E.H.B.O. Rianne IJzereef Ruurloseweg 17 A 7136 MC Zieuwent 352163 Stichting Kerkepaden G. Molleman Dorpsstraat 32 7136 LM Zieuwent 351598

Feestcommissie Laurens Onstenk Hemmeledijk 4 7137 RB Lievelde 06-22960979 Stichting Kleintje Koepel Hanneke Kolkman Wilgendijk 12 7136 JJ Zieuwent 351558

Gymclub dames R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136 LC Zieuwent 351532 Stichting PaasPop Iris Weelink Schopenweg 8 A 7135 KH Zieuwent 06-25568117

Handbalver. Pacelli Annette Vosters Boersweg 12 7136 KK Zieuwent 487783 Stichting Paasvuur Michiel Verhoeven Rouwhorsterdijk 16 7136 KW Zieuwent 06-45168391

Harmonie Zieuwent Sjaak Kolkman Dorpsstraat 51 7136 LG Zieuwent 06-37330908 Stichting Speelvoorziening Ineke Brundel de Waareise 15 7136 LT Zieuwent 06-14958567

Jong Nederland ('t Gilde) Frank Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301 Stichting Website Zieuwent René Spekschoor Doorndijk 3 7136 KG Zieuwent 352363

K.B.O. Afd. Zieuwent A. Kl. Tuente-Orriëns p.a. Dorpsstraat 25 7136 LE Zieuwent 0545-224467 Stg. Welkom in de Waareise Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 0573-491330

Karateclub MU CHIN Alwin Ikink Kerkhoflaan 26 7131 TD Lichtenvoorde 370794 Stichting Zieuwent Live! Stef Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 377223

Klootschietver. De Hemmele Sabine Spil Kleuterstraat 17 7136 LP Zieuwent ………. Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970

Koor "De Medeklinkers" Henriëtte Hulshof Zieuwentseweg 53 7136 LA Zieuwent 351890 Schutterij St. Sebastiaan Nienke Krabbenborg Vosdijk 19/A 7134 RD Vragender 06-18721065

Koor "NOIR" Elise Roelofsen Brandersdijk 10 A 7136 KV Zieuwent 351416 Sponsorbundeling Zieuwent Angela Krabbenborg Koolsweg 2 7136 JG Zieuwent 06-22834920

L.T.O. Noord afd. Oost Gelre Erica Lensink Lieversdijk 4 7121 KT Aalten 06-46774121 Tennisvereniging ZTV Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029

Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951 Toneelver. Semper Avanti Marja Fuchs Zegendijk 10 7136 LS Zieuwent 06-42055290

Lourdeswerk (N.B.V.) Pastoraatgroep Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Tourclub Velocé Rita Arink Lichtenvoordseweg 83 A 7141 DW Groenlo 06-20418707

M.K.B. (afd. Zie. Ha. Mar.) Thea Wopereis Ruurloseweg 5 A 7136 MC Zieuwent 351928 Volleybalvereniging TOHP Henk Krabbenborg A. Mollemanhof 38 7136 MS Zieuwent 351875

Ouderraad Basisschool Heidi Klein Holkenborg Maatweg 4 7136 KP Zieuwent 352589 Vrouwen Vereniging Zieuwent Paula Bokkers Kunnerij 6 7136 JK Zieuwent 351710

Oudheidkundige ver. "Zuwent" Lucia Beerten Baksweg 4 7156 NG Beltrum 06-53121736 Zaalvoetbal Z.V.Z. Gerdo ten Barge Engelse Schans 14 7137 SE Lievelde 06-12824537

Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Zangkoor R.K. J. Nobbenhuis De Haare 71 7136 MG Zieuwent 351414

PCI Caritas locatie Zieuwent Leo Nijenhuis De Haare 11 7136 MH Zieuwent 351846 Zieuwents Belang Sandra Jansen Grensweg 4 A 7136 KN Zieuwent 352389

Perfect Running Lisa te Molder Dorpsstraat 20 A 7136 LL Zieuwent 06-20744965 Zonnebloem De Arie Groeneweg Hellerweg 3 A 7136 KS Zieuwent 351253

Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 8 7131 BJ Lichtenvoorde 487150 Zonnig Zieuwent Ruud Krabbenborg p.a. Boekelderweg 3 7136 KL Zieuwent 06-20521539

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (13 januari 2019)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl
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lijke aanrader om laagdrempelig kennis te 
maken met klassieke muziek. Sinds kort 
ben ik dan ook “Vriend van…..” gewor-
den. Logisch als je klaverjast met de pen-
ningmeester en een huis hebt verkocht. 
Dit betekent wel dat ik met de afgelopen 
klassieke uitvoering van de Messiah niet 
hoog achter op het zangkoor zat, maar 
een prima plekje voor in de kerk had en 
intens heb genoten zonder dat ik de oor-
zaken van het emotionele gevoel exact 
onder woorden kan brengen.  

De “boerenerfconcerten”.
Tonnie en Alice: “Naast de grote produc-
ties in de kerk organiseren wij in het zo-
merseizoen ook een aantal zogenaamde 
boerenerfconcerten. Een manier om laag-
drempelig en goedkoop (de entréé is een 
vrije gift) kennis te maken met en te ge-
nieten van klassieke muziek. Op unieke 
buitenlocaties worden door professione-

le muzikanten in de buitenlucht concer-
ten gegeven. De muziek is toegankelijk, 
lichtvoetig, sprankelend en herkenbaar.”

Persoonlijke opmerking : Op Goede Vrij-
dag 19 april a.s. vindt de volgende uit-
voering van de Matthaüs Passion plaats. 
De voorverkoop begint al aardig op gang 
te komen. Op het voetbalveld van RKZVC 
wordt op hoog sportief niveau attractief 
geacteerd, maar ook op cultureel gebied 
wordt ons dorp op de kaart gezet. Iets 
waar we als Zieuwentenaren best trots 
op mogen zijn en ik mag daar volop van 
genieten. 

Huub Wopereis.

PAASPOP KLASSIEK.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

Vr. 25 jan. 19.30 uur Buurtvereniging “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Zo. 27 jan. 14.00 uur RKZVC 1 – Hoogland 1 (Speelronde 17).

Zo. 3 feb. 14.00 uur DEM 1 – RKZVC 1 (Speelronde 18).

Ma. 4 feb. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Vr. 8 feb. 19.30 uur  Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelderhoek” 

: Kruisjassen : HWP.

Zo. 10 feb. 14.00 uur RKZVC 1 – MSC 1 (Speelronde 19).

Ma. 11 febr. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 13 febr. 20.00 uur Jong Nederland ’t Gilde : Klaverjassen : HWP.

Do. 14 feb. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 15 feb. 10.00 uur Welkom in de Waareise. Bezoek aan Bakker Jos.

Zo. 17 feb. 14.30 uur Vv Hoogeveen 1 – RKZVC 1 (Speelronde 20).

Vr. 22 feb. 20.00 uur Buurtvereniging “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Ma. 4 mrt. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Vr. 8 mrt. ----- Kaarten voor alle buurten.

Zo. 10 mrt. 14.00 uur RKZVC 1 – Achilles 1894 1 (Speelronde 21).

Ma. 11 mrt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 13 mrt. 20.00 uur Jong Nederland ’t Gilde : Klaverjassen : HWP.

Vr. 15 mrt. 10.00 uur Welkom in de Waareise. Bezoek aan schapenboerderij.

Ma. 18 mrt. 20.00 uur  Jaarvergadering van de Feestcommissie en aansluitend 

Zieuwents Belang. 

Za. 13 april 18.30 uur Open Podium.

Vr. 19 april 19.30 uur Paaspop Klassiek : Matthaüs Passion.



Ditmaal in de profielschets; Hannie 
Bekken. Hannie is 67 jaar en woont 
samen met Wijnand in Zieuwent. 
Hannie heeft heel lang, met veel 
plezier, bij de Hameland gewerkt en 
geniet nu van haar pensioen. Je vindt 
haar ‘s maandags bij het koffie- en 
thee uurtje in de Waareise waar ze 
erg van geniet. Hannie en Wijnand zijn 
balsponsor bij RKZVC 1. Vaak gaat ze 
na de wedstrijd van het eerste naar de 
kantine om daar gezellig een wijntje te 
drinken. Ze geeft niks om het voetbal, 
maar komt voor de gezelligheid. Nu is 
het haar beurt voor de profielschets.

1. Meest favoriete sport:
  Gymnastiek. Dit heb ik vroeger veel 

gedaan.

2. Minst favoriete sport:
  Boksen. Een gevaarlijke sport, dat 

zouden ze moeten verbieden.

3. Mooiste sportherinnering:
  Dat ik vroeger vaak ging zwemmen. 

Goed voor de spieren en het hele 
lichaam.

4. Favoriete sportman/sportvrouw:
  Meneer de Heil. Dat was mijn 

gymnastiekinstructeur.

5. Lekkerste eten:
  Pannenkoek met spek, wel zelf 

gebakken.

6. Beste boek/Schrijver:
 Niet, ik heb niks met lezen.

7. Mooiste film:
  Home alone, die kijken we vaak met 

de kerst.

8. Beste Nederlandse lied:
 Alles van Jannes en Frans Duits.

9. Mooiste Cadeau dat je ooit kreeg:
  Een walkman. Ooit gekregen van mijn 

eerste vriend.

10. Grootste miskoop:
   Een hoop kleding. Ik was wezen 

shoppen en thuis bleek het meeste 
te klein. De bonnetjes had ik al 
weggegooid. “Dat overkomt ons 
nooit, dacht ik nog.”
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11. Omscholen tot:
   Niet. Ik ben tevreden met wat ik heb 

gedaan.

12. Tent opzetten in:
  Opnieuw in Nieuw-Zeeland.

13. Hekel aan mensen die:
   Gauw een oordeel hebben. Je moet 

mensen in hun waarde laten.

14. Uit bed te halen voor:
   Erwtensoep. Met rookworst en 

ribbetjes, heerlijk!

15. Welke droom is wederkerend:
  Niet. Dromen blijven nooit hangen.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

   Toen ik laatst alleen thuis was en het 
keihard begon te onweren. Wijnand 
kwam gelukkig wel thuis toen ik hem 
belde.

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

   Voor mijn leeftijd zie ik er nog goed 
uit. Het mooiste meisje uut Söwent.

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

   Dan ga ik wandelen of even 
computeren.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   Jannes. Ik zou nog graag met hem 

op de foto willen.

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

  Dat interesseert me niet zoveel.

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

   Hennie Veltkamp; hij doet veel voor 
de mensen in de Antoniushove. Ik 
zou wel een dagje met hem mee 
willen lopen. Dat lijkt me dankbaar 
werk.

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

23.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

   Gezond blijven, genieten van het 
leven en oud worden met mijn man.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Rustig, zachtaardig, lief, positief & 

eerlijk.

Ik vond het een gezellig gesprek en 
ik vond het leuk om je beter te leren 
kennen. 

Bob
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Grol JO9-2 : 2-5
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen en Milan.
MOOISTE DOELPUNT: Thijmen.
MOOISTE MOMENT: Met de rust met 2-1 voor.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Friso.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Twenthe JO10-1 – RKZVC JO10-1 : 14-2
DOELPUNTENMAKERS: Toon en Romy.
MOOISTE DOELPUNT:  Mooie pass van Thijs op Romy met een geweldig schot 

op doel.
MOOISTE MOMENT: Toch met het slechte weer, super gewerkt !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toon.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa’30 JO10-3 – RKZVC JO10-1 : 14-2
DOELPUNTENMAKERS: Fedde en Thijs.
MOOISTE DOELPUNT:  Ruben Rouwhorst nam de bal mooi mee en gaf een hele 

mooie pass op Thijs en hij ronde af.
MOOISTE MOMENT:  Iedereen gaf alles. De energie spatte ervan af. Longa 

mocht niet makkelijk winnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jurre.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Fc. Eibergen JO11-2 – RKZVC JO11-1 : 3-3
DOELPUNTENMAKERS: Lynn A. , Tim en Tom.
MOOISTE DOELPUNT: Tim. Afstandsschot strak in de kruising. 
MOOISTE MOMENT:  Friso krijgt tik in gezicht, maar geen vrije trap.  

Staat meteen op en wint met alle agressie meteen weer 
terug.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn Wolterink.

VOETBAL : RKZVC
Oudjaarsdag 05:15 Nederlandse tijd, 
Frank van ’t Hof start het nummer “En-
glishman in New York” in dat op nummer 
196 gepositioneerd staat in de Top 2000. 
Quentin Crisp, de Engelsman in kwes-
tie die naar Manhattan verhuisde, stond 
bekend als een excentriek persoon en 
probeerde ondanks zijn geaardheid altijd 
zichzelf te blijven. Dit nummer hoorden wij 
op de camping net nadat we de kerstedi-
tie van “All You Need Is Love” teruggeke-
ken hadden. Ja inderdaad, waar normaal 
op oudjaarsdag de carbiddekkels je om 
de oren vliegen zat ik al grinnekend naar 
Robert’s hartverwarmende herenigingen 
te kijken, dit in tegenstelling tot mijn me-
demens die een emotioneel wrak aan het 
worden was. Het laatste kunstje van Ro-
bert was om een Nederlandse vrouw in 
Nieuw-Zeeland naar huis te halen die al 
jaren aan het reizen was om ‘haarzelf te 

leren kennen’. “Dat kun je thuis ook wel”, 
zou Herman Finkers zeggen.

Ik zeg niet dat mijn zelfkennis optimaal 
is, maar ik kan wel stellen dat ik blij ben 
dat ik in het kamp Crisp zit. Ondanks het 
feit dat ik hier ook ben om nieuwe dingen 
te leren, betrap ik mezelf erop dat ik toch 
een, wellicht wat simpele, Achterhoeker in 
Nieuw Zeeland ben. Voorbeelden zijn dat 
ik op mijn kamer uitsluitend Grolsch ach-
ter mijn huig jaag, de petitie “Boh Foi Toch 
op spotify” getekend heb en lekker in de 
werkschoenen over het strand banjer. Al 
is eigenlijk de enige keer dat ik graag over 
zand loop als er een uur later 60x60 tegels 
liggen. Misschien dat ik ook wel een stek-
kertje los heb, maar op stage heb ik mee-
geluisterd met Station TestaRossa via de 
internetstream. Ik kreeg wat rare blikken 
gericht op mij toen ook daadwerkelijk het 

De co lumn
ACHTERHOEKER IN NIEUW ZEELAND
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stekkertje los ging. Mijn collega met wat 
Nederlandse ervaring stond er lachend bij 
in zijn “Nöhlen is dodelijk”-shirt.

Nog een paar uur tot de jaarwisseling, ik 
zit in mijn Graafschap-outfit en met mu-
ziek van een helaas gestopte Achterhoek-
se band het jaar uit te drinken. Ineens 
krijg ik een hand uitgereikt en zegt iemand 
“succes met de Superboeren jonge”. Het 
was een PSV-supporter uit Venlo, vervol-
gens samen maar geproost op de Ajax-
beul van 2016, Bryan Smeets. Aan mijn 
andere kant hoor ik mijn reisgenoot mee-
zingen op de tekst van de muziek. 
Had ik nu zojuist iemand van het vrouwe-
lijke geslacht zo 
ver gekregen 
om haar 
hart te 
verliezen 
aan Kiek 
Now Us? 

Waar 2018 eindigde met hoogtepunten 
begon 2019 met dieptepunten. Nog geen 
uur in 2019 en ik hoor dat ex-Graafschap-
per Michael de Leeuw getekend heeft bij 
FC Emmen en dat nog geen uur later alle 
uitgaansgelegenheden hun deuren al slui-
ten. Ze lopen hier letterlijk voor in de tijd, 
maar dat is ook het enige. Deze strand-
plaats had weinig te bieden, zelfs geen 
klein vreugdevuur, maar gelukkig nog wel 
wat vreugdevoer na sluitingstijd. Je leert 
‘s Neerlands goede waarderen als je ziet 
hoe het ook kan. 

Ja, ik bun een Achterhoeker, en doar bun 
ik trots op! Het moraal van dit alles is dat 
je de dingen om je heen moet waarderen 
en proberen niet te veel aan te trekken van 
anderen. Dus ik zou zeggen houd vast aan 
je Achterhoekse idealen! En als je echt fa-
natiek bent, laat dan net als in Zieuwent-
Oost de Achterhoekse vlag wapperen. 

Ik wens iedereen een voorspoedig 2019!
De laatste keer vanuit Nieuw-Zeeland,

Jur


