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Ik las ergens een mopje:

Zegt de ene planeet tegen planeet Aarde:  
 “Je ziet er slecht uit.” 
Zegt de Aarde: 
 “Ik heb last van homo-sapiens.” 
Zegt de andere planeet: 
  “O, dat heb ik ook gehad. Gaat vanzelf 

weer over.”

Volgens sommigen hebben we een 
gigantisch klimaatprobleem. Anderen 
denken dat het wel meevalt. Normaal 
hebben we dan de wetenschap die voor 
ons uitzoekt wat er juist is. Maar wat als 
ook de wetenschap er niet uit komt. Dat 
het klimaat opwarmt, daar zijn de meeste 
wetenschappers het wel over eens. Maar de 
rol van de mens daarin. Dat is het probleem. 
Zijn wij werkelijk verantwoordelijk voor de 
opwarming van een al 4,6 miljard jaar oude 
planeet, waar wij pas 125 duizend jaar op 
rondlopen? Of is moeder aarde gewoon 
bezig met een normale cyclus en heeft ze 
amper in de gaten dat wij er ook nog zijn?

Wat we zeker weten is dat al dat verbranden 
van olie, gas en kolen natuurlijk niet helpt. 
Dus dat kan best wat minder. Daar zijn we 
ook al jaren mee bezig. Met vinden van 
alternatieven. Zonnepanelen, windmolens. 
Leveren energie zonder verbranding. Maar 
wat heeft het aan energie gekost om ze te 
maken? Staat dat wel in verhouding met 
dat wat ze nu opbrengen? Kernenergie 
dan? Schijnt hartstikke schoon te zijn. Maar 
waarheen met het afval? En wat gaan we 
met al die milieuvervuilende oude accu’s 
uit al die elektrische auto’s doen? Beter 
toch op waterstof gaan rijden? Velen doen 
onderzoek op deze vlakken en de wereld 
zal dan ook in steeds grotere mate worden 
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INTERVIEW met 
ROB AAGTEN: 
JEUGDVOORZITTER

RKZVC

Rob is 47 jaar, getrouwd met Ingrid en 
woont aan de Batsdijk. Zij hebben 3 
kinderen. Isa handbalt bij Pacelli en Roel 
en Lynn voetballen bij RKZVC. Samen 
met een compagnon heeft Rob een 
adviesbureau op gebied van ruimtelijke 
ordening, milieu en bouw genaamd LOCIS 
Adviseurs. Hij heeft zelf nooit gevoetbald, 
maar deed in zijn jongere jaren fanatiek 
aan karate bij de plaatselijke karateclub 
Mu Chin en was daar zelfs goed in, getuige 
zijn zwarte band. Tegenwoordig doet hij 
aan survivallen. Naast jeugdvoorzitter is 
hij ook leider van de JO11-1 (wat vroeger 
E1 heette), het team waarin zijn dochter 
Lynn speelt.

Waarom ben jij jeugdvoorzitter 
geworden?
“Twee en een half jaar geleden ben ik, 
namens het bestuur, door de vorige 
jeugdvoorzitter Manfred Harbers 
gevraagd voor deze functie en het leek 
mij wel leuk en uitdagend. Ik heb in het 
verleden in meerdere besturen gezeten, 
o.a. buurtvereniging en AJK (Agrarisch 
Jongeren Kontact), en dat besturen ligt 
me wel. Je werkt met een groep van in 
eerste instantie onbekende mensen en 
dat is heel leerzaam.”

voorzien van schone energie. Maar de 
wetenschap heeft tijd nodig.

In Nederland hebben we die tijd niet. We 
moeten allemaal zo snel mogelijk van het 
gas af en de elektrische auto in. Mensen die 
hier vraagtekens bij zetten, worden bijkans 
verketterd. Argumenten dat we niet te ver 
voor de muziek uit moeten lopen en vooral 
moeten proberen om de hele wereld mee te 
krijgen, worden van tafel geveegd. Waarom 
is dat toch, vraag ik mij dan af. Waarom 
moet Nederland het braafste jongetje van 
de klas zijn? Zodat we ons bestraffende 
domineesvingertje op kunnen steken naar 
de rest van de wereld? Of ligt de beslissing 
niet langer Gronings gas te gaan gebruiken 
ten grondslag aan deze haast? Want stel 
je toch eens voor dat we, na MH17, gas 
bij Poetin zouden moeten gaan kopen? 
Zou dat het schrikbeeld van Rutte zijn?  Is 
dat de verborgen agenda? Zijn er daarom 
nu ‘geheime’ gesprekken tussen Rusland, 
Australië en Nederland. Als MH17 opgelost 
zou worden, zou Rutte gas in Rusland 
kunnen kopen en zo terug komen op het 

klimaatakkoord dat nu toch wel erg veel 
kiezers naar Thierry Baudet jaagt. Haast is 
geboden, het is zo 20 maart.

Ik heb een ander voorstel. Laten we eerst 
de Groningers eens uit de brand helpen. 
Gewoon woningen die nog te redden 
zijn, dusdanig versterken dat ze tegen de 
bodemdaling kunnen. Andere, die niet 
meer te redden zijn, slopen en beving 
bestendig herbouwen. Kost wat, maar dan 
heb je ook wat. Zo kunnen we eigen gas 
blijven gebruiken, een van de schoonste 
brandstoffen die er is, en ook verkopen aan 
de rest van de wereld die er nu juist naar aan 
het overschakelen is. Merkel zal er blij mee 
zijn, hoeft zij ook niet bij Poetin te kopen. 
Van het geld dat dat allemaal opbrengt 
scholen we onze jongeren zodat zij de tijd 
krijgen goede alternatieven te bedenken en 
te ontwikkelen, die we dan weer aan de rest 
van de wereld verkopen. Zo trekken we de 
hele wereld mee naar een schone toekomst. 
Geen bestraffend vingertje, maar bij de hand 
nemen. Kom maar, wij laten jullie wel zien 
hoe het kan. Is dat geen mooie gedachte?

Johnny.

KLIMAAT.

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

Het is algemeen bekend dat het 
vlaggenschip van RKZVC vriend en 
vijand verrast met haar sportieve 
prestaties. Echter onze plaatselijke 
voetbalclub bestaat niet alleen uit 
het eerste elftal. De vereniging telt 
340 leden (actieve spelers + kader) 
waarvan de meesten actief zijn 
bij de jeugdafdeling. Voor de PIOT 
aanleiding om aan tafel te schuiven 
bij Rob Aagten, de jeugdvoorzitter, 
om meer te weten te komen over de 
in- en outs en achtergronden van wat 
er allemaal speelt. Of te wel een kijkje 
in de keuken van onze toekomstige 
helden op de velden.

Rob Aagten : 
Voorzitter jeugdafdeling 
RKZVC
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Waar moet een goede jeugdvoorzitter 
aan voldoen?
“Verstand van voetballen is géén 
noodzaak, maar je moet wel goed 
kunnen omgaan met mensen, over een 
zogenaamd empathisch vermogen 
beschikken. Zelf spelende kinderen 
hebben is ook zeer wenselijk, zodat je 
weet wat er speelt.”

Wat is de rol van de voorzitter en hoe 
ziet de organisatiestructuur eruit?
“Als voorzitter leidt ik de vergadering 
van het jeugdbestuur. Tevens zit ik 
automatisch ook in het hoofdbestuur 
zodat die lijntjes kort zijn. Mijn hoofdtaak 
is om het totale overzicht te behouden 
en de grote lijnen te bewaken. Er zijn 
nogal wat commissies en ik beheer de 
vergaderagenda (als een soort spin in 
het web), zodat de juiste dingen in het 
jeugdbestuur worden besproken en de 
nodige acties en beslissingen worden 
genomen. Dit beslissen gebeurt altijd 
gezamenlijk op basis van argumenten. 
Toen ik aantrad was ik verrast over de 
organisatie. Een openbaring zoveel vrij-

willigers en zoveel commissies. Er zijn 
bijna 100 vrijwilligers actief en met de 
meesten heb ik in meer of mindere mate 
wel eens contact. Uiteraard is er een 
hoofdbestuur en een jeugdbestuur, maar 
er is ook een VTZ-commissie voor Voet-
bal Technische Zaken, een activiteiten-
commissie, een sponsorcommissie, een 
toernooicommissie, een PR-commissie , 
een scheidsrechtercoördinator, een vrij-
willigerscommissie, een medisch staf en 
accommodatiebeheer. En dan heb je na-
tuurlijk nog alle trainers, leiders en heel 
belangrijk, alle ouders van de spelende 
jeugdleden.

RKZVC lijkt af en toe wel een bedrijf 
dat “24/7” draait. Elke dag wordt er wel 
getraind, vergaderd (ook via allerlei APP-
groepen en middels mailwisselingen) en/
of gespeeld. En bijna elke dag is er wel 
weer iets bijzonders. Wat wel opvalt is 
hoe betrokken iedereen is, hoe gevoelig 
bepaalde zaken liggen, de emoties die 
er spelen en hoe het leeft in de harten 
van de mensen. Ik moet vaak heel veel 
uitleggen en geduld hebben.”

INTERVIEW MET ROB AAGTEN : JEUGDVOORZITTER RKZVC.

Een gevoelig punt was het niet door-
gaan van de fusie tussen KSH, Mari-
enveld en RKZVC. Wat kun je daar-
over zeggen?
“Het bestuur heeft na een interne analyse 
en een uitgebreide raadpleging middels 
een enquête bij de ouders van de jeugd-
leden besloten om vooralsnog niet samen 
te gaan. Het merendeel van die ouders 
was tegen. Er was dus geen draagvlak 
en met die ouders moet je wel verder. 
We luisteren naar de leden, maar je doet 
het natuurlijk nooit voor iedereen goed. 
De geesten waren nog niet rijp voor een 
samenwerking omdat er voor RKZVC op 
dat moment géén noodzaak was. Dit in 
tegenstelling tot KSH en Mariënveld waar 
de urgentie en druk hoog was. Voor RK-
ZVC staat de deur overigens nog steeds 
open. In de (nabije) toekomst hebben we 
elkaar waarschijnlijk nodig.”

Hoe krijg en behoud je voldoende vrij-
willigers?
“De vereniging staat of valt bij de tome-
loze inzet van alle vrijwilligers en dit heeft 

onze volledige aandacht. Vorig jaar is er 
een denktank gevormd die een onder-
zoek heeft verricht en met een plan van 
aanbevelingen is gekomen. Naar aanlei-
ding van hun conclusies, is er ondermeer 
een speciale vrijwilligerscommissie in 
het leven geroepen die als primaire taak 
heeft om aandacht, zorg en nazorg van 
de vrijwilligers te bewaken. Als vrijwil-
ligers stoppen, wordt gevraagd waarom 
zodat je kunt leren van je doen en laten 
en fouten in de toekomst kunt voorko-
men. Daarnaast worden o.a. grote taken 
in “behapbare kleinere brokken” opge-
deeld. En niet te onderschatten, zorg 
voor een vertrouwde omgeving waar vrij-
willigers en ouders zich welkom en thuis 
voelen.”

Hoe vindt de indeling van de jeugd-
teams plaats?
“De basisgedachte is om voor elke leef-
tijdscategorie het 1e team samen te stel-
len met de sterkste spelers, dus op basis 
van kwaliteit en prestatie. 
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Als coach bij team

Scheidsrechtercursus 2018



De indeling van het 2e en 3e team ge-
beurt op basis van leeftijd en dus niet op 
basis van vriendjes. Deze indeling wordt 
gemaakt door de VTZ-commissie in sa-
menspraak met trainers en leiders, dus 
in groot comité. De wens van een indivi-
duele ouder is nooit een argument. Toch 
blijkt de indeling vaak een punt van ver-
hitte discussies en is het soms ook wel 
lastig uit te leggen, want wat is kwaliteit 
… ? En als bepaalde spelers kind zijn van 
een leider, trainer of commissielid wordt 
er soms op de man gespeeld.

De indeling vindt voor aanvang van 
de competitie plaatst en tijdens de 
winterstop wordt geëvalueerd en worden 
noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd. 
Goed communiceren, via APP, mail en/
of een persoonlijke benadering van de 
ouder(s) is cruciaal, want één en ander 
ligt vaak gevoelig. In de regel hebben 

ouders er overigens meer last van dan de 
kinderen zelf. Soms moet je als voorzitter 
een dikke huid hebben om verwensingen 
van je af te laten glijden. Bij echte 
problemen worden spelers, begeleiding 
en ouders bij elkaar geroepen om tot een 
oplossing te komen.”

Wat is het beleid van de jeugdafdeling?
“RKZVC kent 5 kernwaarden die ook 
uitvoerig staan beschreven op onze site.
1.  Plezier: Plezier staat voorop bij 

RKZVC.
2.  Leren: Leren en ontwikkelen leiden tot 

prestaties.
3.  Resultaat: Zonder resultaat vaak 

weinig plezier.
4.  Continuïteit: Lange termijn 

oplossingen gaan boven korte termijn 
resultaten.

5.  Professioneel: We doen iets goed en 
verantwoord of we doen het niet.

6 7

Natuurlijk zijn er wel eens spanningsvelden 
om een goede balans te vinden tussen 
plezier en prestatie, maar uiteindelijk is 
het een hobby en moet je het gewoon 
leuk blijven vinden.

De jeugdafdeling is de kweekvijver voor 
de spelers van de toekomst. Het huidi-
ge 1e en 2e elftal spelen op een ontzet-
tend hoog niveau (hoofdklasse) en onze 
ambitie is om de jeugdopleiding kwa-
liteitsimpulsen te geven zodat er een 
aansluiting mogelijk wordt gemaakt met 
de senioren. De kwaliteiten van spelers 
en begeleiding van de 1e selectie wor-
den nu breder ingezet. Zij observeren 
de verschillende jeugdteams en komen 
met tips en tricks voor de jeugdspelers 
en jeugdkader. We werken zo veel mo-
gelijk met gekwalificeerde opgeleide 
trainers en hebben een voetbalschool 
zodat op niveau kan worden getraind. 

Van wedstrijden worden soms video-
beelden gemaakt voor analyse en le-
ring. Alle trainers werken met een ge-
avanceerde trainersapp die een goede 
algemene leidraad geeft voor een ver-
antwoorde trainingsopbouw met uiter-
aard mogelijkheden voor specifieke 
maatwerkaanpassingen. En we hebben 
jeugdcoördinatoren dit het gehele trai-
ningsproces coachen.”

Graag jouw reactie op de volgende 5 
onderwerpen:
VOG :  “VOG staat voor “Verklaring 
Omtrent Gedrag” en wordt afgegeven 
door de overheid. Wij willen dat de jeugd 
speelt in een vertrouwde veilige omgeving 
en dat betekent o.a. dat alle vrijwilligers 
die met kinderen omgaan in het bezit 
moeten zijn van deze verklaring, zodat 
het risico op ongewenst gedrag wordt 
geminimaliseerd. Daarnaast zijn er binnen 

de vereniging 2 vertrouwenspersonen, 
die gelukkig nog nooit hebben hoeven 
handelen.”

Rookbeleid : “Tijdens alle activiteiten van 
de jeugd geldt voor alle aanwezigen op 
het complex een dringend verzoek om 
niet te roken. Een oproep waar (bijna) 
iedereen zich vrijwillig aan houdt.”

Gedrag langs de lijn : “Sommige ouders 
hebben de neiging om zich luidruchtig 
en (te) emotioneel te bemoeien met het 
vertoonde spel. Soms vertonen ook trai-
ners en/of leiders onsportief gedrag. In 
alle gevallen worden betrokkenen daarop 
aangesproken. Laat het kind spelen.”

Jeugdscheidsrechters : “De C-jeugd (13-
14 jaar) volgt een min of meer verplichte 
tweedaagse cursus voor jeugdscheids-
rechter. Daarna fluiten zijn de E-jeugd (9-
10 jaar) en de F-jeugd (7-8 jaar). Bij hun 
eerste wedstrijden vindt begeleiding en 
coaching plaats. Helaas wil dat daarna 
nog wel eens verslappen. 
Mede gelet op het wangedrag van ou-
deren is dat een punt van aandacht en 
zorg.” 

Het sportcomplex is altijd open : 
“Op het kunstveld kan en mag altijd 
gevoetbald worden. Dus ook zonder 
toezicht moet dat kunnen. Uiteraard 
dient men zich wel aan de regels te 
houden. Helaas is dat in het verleden 
wel eens fout gegaan, maar gelukkig 
gaat het nu goed. De kinderen zijn 
samen verantwoordelijk en spreken 
elkaar er op aan. Ze weten goed dat als 
ze dat niet doen, het complex op slot 
gaat en het afgelopen is met de pret.”

INTERVIEW MET ROB AAGTEN : JEUGDVOORZITTER RKZVC.

Kampioen eerste deel seizoen 2018-2019
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

Za. 2 mrt. 16.00 uur Kindercarnaval : De Waareise.

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.

Vr. 15 mrt. 19.30 uur  Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelderhoek” 

: Kruisjassen : HWP.

Zo. 17 mrt. 14:00 uur Be Quick 1887 1 – RKZVC 1 (Speelronde 22).

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

Zieuwents Belang. 

Do. 21 mrt. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 22 mrt. 20.00 uur Harmonie. Donateursconcert. Parochiehuis.

Za. 23 mrt. 20.00 uur Harmonie. Donateursconcert. Parochiehuis.

Zo. 24 mrt. 20.00 uur RKZVC 1 – RKHVV 1 (Speelronde 23).

Vr. 29 mrt. 19.30 uur Buurtvereniging “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Ma. 1 april 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Vr. 5 april 19.30 uur  Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelderhoek” 

: Kruisjassen : HWP.

Zo. 7 april 14:00 uur AWC 1 – RKZVC 1 (Speelronde 24).

Ma. 8 april 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

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

Vr. 12 april 09.30 uur Welkom in de Waareise. Bezoek aan de Timp.

Za. 13 april 18.30 uur Open Podium.

Zo. 14 april 14.00 uur RKZVC 1 – Purmersteijn 1 (Speelronde 25).

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

Wat is op dit moment de grootste 
uitdaging?
“Om ondanks de krimp een volwaardige 
jeugdafdeling te behouden. We proberen 
dat door kwaliteit te bieden, optimale 
randvoorwaarden te scheppen, een 
goede afweging te maken tussen 
prestatie en recreatief plezier en continue 
een luisterend oor te hebben voor wat er 
allemaal speelt.”

Waar ben je trots op?
“Dat we er met zijn allen in slagen om er 
voor te zorgen dat het overgrote deel van 

de spelers en ouders elk jaar weer positief 
en met veel plezier willen voetballen bij 
onze club.”

Wat wil je nog kwijt?
“De vereniging kan alleen functioneren 
dankzij alle vrijwilligers. Samen moeten 
en kunnen we het doen. Als je een vraag 
krijgt om wat te doen voor de club, zeg 
dan niet gelijk nee, maar denk er over 
na!”

Jill en Huub.

INTERVIEW MET ROB AAGTEN : JEUGDVOORZITTER RKZVC.

Coachen van het team



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 7136 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 Tongerlosestraat 14 7131 EW Lichtenvoorde ………. 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   (17 februari 2019)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl
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Het is zaterdagavond 2 februari en ik ben 
op weg naar Stefan. Hij en ik gaan samen 
naar de laatste avond van Anny van der 
Pennen op het toneel van Semper Avanti. 
Het wordt haar 60e en dus laatste keer. 
Alle Zieuwentse verenigingen zijn hierbij 
aangeschreven en Stefan en ik nemen 
namens de PIOT de uitnodiging met alle 
plezier aan. Ikzelf ga eigenlijk elk jaar 
naar de toneeluitvoering. Stefan is een 
minder trouwe klant, maar gaat met even 
veel enthousiasme met me mee naar 
het Parochiehuis nadat ik bij hem heb 
aangebeld. Met de kaartjes en uitnodiging 
op zak naderen we een kwartier voor 
aanvang de voordeur. We hangen de 
jassen op en schuiven mee in de stroom 
op weg naar de zaal. Bij binnenkomst 
wordt ons gevraagd naar de kaartjes en 
we laten vrolijk onze kaarten zien die we 
aan onze deur hebben gekocht.

“Hebben jullie geen plaats besproken?” 
vraagt de vriendelijke dame aan de ingang 

van de zaal. Ja, Nienke, hebben we geen 
plaats besproken?” herhaalt Stefan wat 
schamper de vraag. Ik haal met onzekere 
handen de uitnodigingsmail uit mijn tas en 
laat deze aan de dame zien. “Je had wel 
plaatsen moeten bespreken, dat hebben 
andere verenigingen wel gedaan en nu is 
de zaal totaal uitverkocht en hebben we 
geen plek meer voor jullie” zegt de dame 
en ze blijft vriendelijk, maar ook resoluut. 
“Sorry, maar vol is vol”.

Even later staan we buiten, ietwat 
beteuterd en proberen Huub te bellen. 
We zijn benieuwd waar dit misverstand 
vandaan komt. Huub blijkt aan de overkant 
bij Freek aan de bar te zitten en zo wordt 
deze avond voor deze PIOT-redactieleden 
toch nog gezellig.

Zo had het stuk kunnen beginnen als 
Nienke werkelijk dit stuk zou hebben 
geschreven. In werkelijkheid is het mijn 
verhaal. Ik, Mark, zit namelijk wel in de 
zaal, omdat ik op een zondagmorgen wel 
plaatsen heb besproken voor 2 februari. 
Niet alleen voor Semper Avanti of voor 

ANNY. het vertrek van Anny, maar ook omdat 
onze vriendin Bernadet en ook mijn zoon 
Jasper acte de préséance geven. Ik ben 
zelf vlak na 19.30u al in de zaal, samen 
met familie en vrienden. Stiekem kijk ik 
af en toe rond of ik Nienke en Stefan zie 
zitten, maar helaas. Op dat moment weet 
ik nog niet dat mijn redactiegenoten een 
etablissement verderop aan de bar zitten.

Om 20.00u begint het stuk en mijn zoon 
opent de avond. Op zijn eigen ludieke 
manier legt hij uit wat ons deze voorstelling 
te wachten staat en het gaat beginnen.

Voor een beschrijving van het stuk hebben 
andere media al voldoende bericht en 
ik verwijs u hier graag naar. In algemene 
zin kan ik wel zeggen dat het een erg 
vlot stuk is, waarin, hoe voorspelbaar 
een klucht vaak ook is, met name de 
eerste twee bedrijven zeer goed en up-
tempo op de planken worden gebracht. 
Vooral de glansrol die Anna Hendriksen 
neerzet is subliem. De rol lijkt haar op het 
lijf geschreven, maar ze zet de rol ook 
met heel veel overgave en passie neer. 
Indrukwekkend.

Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat 
voor mij het einde van het derde bedrijf 
ietwat te plat wordt, maar aan de reactie 
in de zaal te merken zijn er velen die daar 
heel anders over denken. Bij hen hebben 
de verwikkelingen meer succes.

Het middelpunt van de avond is in ons 
achterhoofd natuurlijk Anny. Ze zet een 
rol neer die ze in de afgelopen 60 jaar wel 
vaker heeft neergezet, een keurige dame 
van stand, ietwat uit de hoogte. Een rol die 
ze als vanouds met heel veel flair speelt. 
Ze neemt alle aandacht volledig op zich 
in het derde bedrijf door het kwetsbare 
van toneel te laten zien. Ze is de tekst van 

het moment even vergeten. Ze is niet van 
haar stuk gebracht en vertrekt geen spier. 
Ze luistert aandachtig naar de coulissen 
alwaar haar de tekst wordt ingefluisterd. 
Als de hele zaal heeft kunnen horen wat 
haar voorgelezen wordt en uiteindelijk 
zelfs Anny het heeft meegekregen, gaat na 
een daverend applaus het stuk verder. En 
loopt alles natuurlijk weer goed af.

Onder geweldig applaus wordt iedereen 
voorgesteld en dan is eindelijk het 
belangrijke moment daar waar formeel 
afscheid wordt genomen van Anny. Marja 
Voogel neemt de microfoon ter hand en 
nodigt de Burgemeester uit een woord aan 
de jubilaris en finalist te richten. Deze heeft 
prachtige woorden voor en over Anny en ze 
raakt haar duidelijk. Anny is even verlegen 
met al deze loftrompetten, maar geniet 
intens van het respect dat er uit spreekt. 
Ook de humorvolle, warme woorden van 
Marja namens Semper Avanti en die van 
de kinderen van Anny, komen diep bij haar 
binnen. Na een laatste ovatie verplaatst 
het feest zich naar de zaal.

Ik kan eindelijk mijn zoon, Bernadet en 
andere spelers feliciteren met het spel en 
met hun Anny.

Heel langzaam begint me weer te dagen 
dat Nienke en Stefan er zouden moeten 
zijn, maar ik spot ze niet. In mijn fantasie 
zijn ze ergens samen een lid van Semper 
avanti een interview aan het afnemen. Ik 
kon toen nog niet weten wat ik nu wel 
weet. Maar ach, schrijven is onze passie. 
Of op zijn PIOT’s “Papier is onze troef”. 

Volgend jaar ben ik er weer bij, misschien 
wel met Stefan en Nienke. Wie weet?

Mark.
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Ditmaal in de profielschets het nieuwe 
prinsenpaar van CV de Eumkes. De 
nieuwe hoogheden worden 1 maart 
a.s. bekend gemaakt tijdens het 
Eumkesbal. De PIOT zal 27 februari 
bij u in de brievenbus liggen en het 
zou gek zijn dat u dan al weet wie de 
nieuwe hoogheden worden. Om u tot 
die tijd bezig te houden geef ik u alvast 
de antwoorden van de profielschets. U 
begrijpt dat, naast de namen, de foto’s 
ook ontbreken. Toch?

1. Meest favoriete sport:
P:  Skiën, vooral om de gezelligheid daar 

omheen.
A: Zwemmen.

2. Minst favoriete sport:
P: Fitnessen bij Sports Palace.
A: Atletiek, ik doe het liever rustig aan.

3. Mooiste sportherinnering:
P:  De 0-1 overwinning van RKZVC op 

Longa, afgelopen mei.
A:  Ik heb ooit tijdens het bowlen de bal met 

een stuit op de andere baan gegooid en 
scoorde vervolgens een strike.

4. Favoriete sportman/sportvrouw:
P: Alle fanatiekelingen.
A:  Michael van Gerwen. Geweldig hoe hij 

heel stoer in de camera kijkt wanneer 
hij een hoge score (uit)gooit.

5. Lekkerste eten:
P: Gewokte gamba’s met groente.
A: Stamppot rauwe andijvie.

6. Beste boek/Schrijver:
P: Harry Mulish.
A:  De enige boeken die ik lees zijn 

handleidingen voor in de werkplaats.

7. Mooiste film:
P: Bohemian Rapsody van Queen.
A:  Inglorious Basterds. Veel overdreven/

zinloos geweld, heerlijk!

8. Beste Nederlandse lied:
P: Suzan en Freek - Als het avond is.
A: Boudewijn de Groot - Het testament.

9. Mooiste Cadeau dat je ooit kreeg:
P:  De studiefinanciering, één grote 

grap. Verder hecht ik niet zoveel aan 
bezittingen. 

A: Ik zou het niet weten.

10. Grootste miskoop:
P: Crypto valuta (zoals Bitcoins).
A:  Een set velgen die binnen een jaar 

kapot waren.

11. Omscholen tot:
P:  Buschauffeur, lijkt me heerlijk. Beetje 

zitten, beetje rondkijken en duizend 
maal per dag mensen begroeten.

A: Machinist grondverzet.

12. Tent opzetten in:
P:  Slangenburg, heerlijk eerder met 

grootkamp met het Gilde altijd daar 
overnachten en vossenjacht in het 
varensbos.

A: Ik neem liever een caravan mee.

PROFIELSCHETS 
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13. Hekel aan mensen die:
P: Nergens tijd voor willen vrijmaken. 
A: Te veel aandacht vragen.

14. Uit bed te halen voor:
P: Kipburgers van de Timp
A:  Probeer me maar eens wakker te krijgen.

15. Welke droom is wederkerend:
P:  Ik zou graag een eigen woning buitenaf 

willen hebben.
A: Geen. Ik ben niet zo’n dromer.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

P: Toen ik in de spiegel keek.
A:  De laatste keer dat ik moest tanken. 

Het was op het randje of ik het 
tankstation zou halen.

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

P:  Goh, hoe zou ik mijn haren vandaag 
eens doen?

A: Morguh!

18. Als je een uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:
P:  Bezig gaan met (vrijwilligers)werk of 

een biertje doen met kameraden.
A:  Niet bijzonder veel. Ik heb niet zo vaak 

tijd over.
19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
P:  Donald Trump, zou graag eens willen 

babbelen.
A: Hans Keuper.

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

P:  Het huis van Cindy Luimes en Gilbert 
Raben. Ik ben erg benieuwd naar het 
eindresultaat.

A: Dat interesseert me niet zo veel.

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

P:  Bennie Wopereis (Boers), wat die 
man kan verzetten op zijn leeftijd, 
op vrijwillige basis, onder allerlei 
omstandigheden, man man man. 
Respect! Ik zou graag een dagje met 
hem mee willen  lopen (en hem een 
beetje opnaaien). 

A:  De paasvuurbouwers. Zij presteren het 
elk jaar weer om in die paar dagen het 
klaar te krijgen.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
P:  10 Shotjes wodka in één keer 

opdrinken, ik ben daar twee dagen 
kotsmisselijk van geweest. Sindsdien 
drink ik nog zelden wodka.

A: Sterven.

23. Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:
P:  Een keer naar Cuba, Cubaanse sigaar 

roken en het land door rijden met een 
oude  Chevrolet.

A:  Een goede carrière opbouwen en 
veel plezier in het leven hebben. En 
natuurlijk een geweldige carnavalist 
zijn bij C.V. De Eumkes.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
P:  Actief, ondernemend, gezellig, 

meelevend & eigenwijs.
A:  Zorgzaam, gezellig, eerlijk, eigenwijs & 

dorstig.

Hoewel de profielschets in het geheim 
moest en ik een aantal overduidelijke 
antwoorden heb moeten veranderen, 
vond ik het ontzettend leuk om zo bezig 
te zijn met de profielschets. Ik hoop dat 
de lezer door deze profielschets een idee 
heeft gekregen wie de nieuwe hoogheden 
worden en ook bij de onthulling aanwezig 
zijn. Voor nu veel denkplezier en Alaaf!

Bob

?



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Zelos – RKZVC JO8-1 : 3-5
DOELPUNTENMAKERS: Juul (2x) en Jens (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jul één op één op de keeper. Mooi er langs geschoten.
MOOISTE MOMENT:  3 Pogingen achterelkaar op goal bij keeper Dorus, maar 

de bal ging er niet in.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Juul. Hard gewerkt, ging 100% voor de bal !

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – Ajax B. : 1-12
DOELPUNTENMAKERS: Jens.
MOOISTE DOELPUNT:  Jens. Recht op de keeper afgelopen en er mooi ingeknalt!
MOOISTE MOMENT:  De 2e helft begonnen we met 0-0 en die hebben we zeker 

gewonnen !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – Fc Winterswijk JO10-4 : 8-1
DOELPUNTENMAKERS: Ruben (3x), Thijmen (2x), Sep (2x) en Toon (1x). 
MOOISTE DOELPUNT:  Ruben. Mooie voorbereiding en dan zelf supermooi 

afronden.
MOOISTE MOMENT:  Eerste keer met dit team en gelijk goed samengespeeld 

en gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – Fc Trias JO10-3G : 4-4
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (2x), Romy (1x) en Ruben (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Thijmen.
MOOISTE MOMENT: De 1ste helft met de wind mee : 3-0.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Romy.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa’30 JO10-4G – RKZVC JO10-1 : 0-10
DOELPUNTENMAKERS:  Ruben (4x), Thijmen (3x), Romy (1x), Fedde (1x) en Sep 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT: Sep.
MOOISTE MOMENT: 10-0 overwinning van LONGA.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Fedde.

VOETBAL : RKZVC

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Fc Winterswijk JO11-2G – RKZVC JO11-1G : 3-7
DOELPUNTENMAKERS: Tim (4x) en Tom (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  Na een heerlijk lobje van Lars over de verdediging een 

geplaatst schot van Tom.
MOOISTE MOMENT:  Na met een 1-0 achterstand de rust ingaan, binnen 2 

minuten weer op voorsprong te komen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars. Als spelmaker op 10 volop kansen creërend.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1G – Longa’30 JO11-2 : 7-1
DOELPUNTENMAKERS: Tom (4x), Jochem (1x), Lynn (1x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Lynn.
MOOISTE MOMENT:  Cornerbal Lenn, daarna mooie kopbal van Tom met een 

doelpunt als gevolg.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jochem.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: VVG’25 JO11-1 – RKZVC JO11-1G : 5-2
DOELPUNTENMAKERS: Tom en Lars.
MOOISTE DOELPUNT: Lars. Prima aangespeeld door Tim.
MOOISTE MOMENT: Met 1-2 de rust in.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Friso, wat een vechter achterin. Onze toekomstige 

Michiel!

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Neede : 2-1
DOELPUNTENMAKERS: Lynn Wolterink en Roy Klein Nijenhuis.
MOOISTE DOELPUNT: Lynn Wolterink.
MOOISTE MOMENT: Het goede samenspel van het team.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toby Goldewijk.

VOETBAL : RKZVC
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We zijn alweer 2 maanden onderweg in 
2019. Tijd om de goede voornemens te 
evalueren. Ik vergeet voor het gemak even 
dat ik ze niet gemaakt heb. Want ieder jaar 
komt het weer op hetzelfde neer. En ieder 
jaar blijkt het weer moeilijk om mijn goede 
voornemens te combineren. Het is eerder 
een levensmantra geworden. In het begin 
van het jaar, ben ik er alleen wat fanatieker 
mee dan in december. Die levensmantra 
bestaat uit gezond & gezellig doen. En in 
mijn wereld blijkt de combinatie vrijwel 
onmogelijk. Want bij gezelligheid hoort 
goed eten en drinken en echt gezond is 
dat vaak niet.

Zeker nu ik tegenwoordig ook in het bezit 
ben van een spaarkas bij Cafreek, is het 
onmogelijk om een week café over te 
slaan. €2,50 boete kan ik gewoon niet 
riskeren. En als je er dan toch bent, kun 
je ook meteen een biertje drinken, of 2 of 
3. Slim bedacht hoor, die spaarkassen! 
Misschien komt het ook door mijn huidige 
stage, dat een biertje moeilijk af te slaan 
valt. Weten wat je verkoopt noemt men 
dat. En als je dan een biertje drinkt, smaakt 
een lekker hapje vaak nog lekkerder.

Op het moment dat jullie deze piot lezen 
staat het carnavalsweekend weer voor 
de deur. Weer een weekend waar vele 

liters bier zullen vloeien, patatjes van de 
Timp smakelijk achter mijn kiezen zullen 
verdwijnen en mijn lichaamsbeweging 
teruggebracht wordt tot dansen op 
hoempa-muziek (niks dus) en de afstand 
die ik afleg tot de vrouwentoiletten en 
weer terug. 

Het ‘gezond-doen’ deel van mijn 
levensmantra zal er dus weer een 
weekendje bij in schieten en ik heb daar 
om het moment van schrijven (2 weken 
voor carnaval) al spijt van. Om dit te 
compenseren ben ik maar extra hard 
gaan sporten de afgelopen tijd: naast het 
volleyballen ook lekker met gewichten aan 
de slag bij het Sportspalace. Maar nadat 
ik daar nog 3 dagen spierpijn van had, 
moest er wat anders bedacht worden. Ik 
dacht ‘wel effe’ een lesje Body Balance 
mee te doen nadat ik gehoord had dat 
je de laatste 10 minuten kon slapen. Viel 
dat even tegen… Alle dames wrongen 
zich soepel in de meest bizarre balans-
houdingen en ik had nog moeite om me 
enkel bij m’n kont te pakken om m’n 
hamstrings te strekken. Tot zover blijkt het 
‘gezellig doen’ alweer te gaan overheersen 
in mijn goede voornemens. 

Maar alle begin is lastig. Wie weet krijg 
ik de smaak te pakken en vind ik mijn 
balans. Zowel tijdens de Body Balance 
lessen als in mijn levensmantra. Ik doe 
altijd nog meer dan iemand die op de bank 
zit en hiervoor kan ik weer een avondje 
biertje drinken, chips en bitterballen eten. 
Combineren kun je leren.

Iris.

De co lumn
GOEDE VOORNEMENS.
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