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Alcohol in de Achterhoek. Het is een pittige 
combinatie. Iets waar de politiek en de 
maatschappij zich steeds meer zorgen over 
maakt. En terecht. Niet alleen omdat de 
jeugd steeds vroeger en meer gaat drinken, 
maar ook door nieuwe inzichten. Zo weten 
we tegenwoordig dat het jeugdige brein zich 
door ontwikkelt tot aan ongeveer het 22e 
levensjaar. In deze fase tussen 14 en 22 is het 
brein het meest ‘vormbaar’. Een herhaling 
van zetten leidt tot ingeslepen gedachten 
en/of gedrag. In het onderwijs proberen 
we hier op aan te sluiten. Door leerlingen 
te coachen naar het beoogde doel en het 
behalen daarvan, slijpen we niet alleen de 
kennis in, maar zien we ook ontwikkeling 
rond de behoefte aan succesvolle resultaten. 
Dit wordt, mijns inziens, de nieuwe focus in 
onderwijsland.

Dat het brein zich in de puberteit en 
adolescentie door blijft ontwikkelen klinkt 
natuurlijk niet nieuw. Het was altijd al een brein 
‘in groei’. Maar waar we in het verleden vooral 
uit gingen van het verstoren van die groei of 
het afbreken van hersencellen, weten we 
nu wel beter. Hoogleraar Neuropsychologie 
Jelle Jolles concludeert op basis van zijn 
vele wetenschappelijke onderzoeken, dat 
we kinderen en jongvolwassenen zodanig 
moeten confronteren met vraagstukken en 
–stukjes, dat ze de oplossing voor zich zien 
en met een beetje inspanning tot succes 
kunnen maken. Voor mijn beroep een mooie 
uitdaging voor de toekomst.

Uit de bevindingen van Jolles blijkt ook 
dat dit in negatieve zin ook werkt. Ook 
mislukkingen en slecht gedrag slijpen in en 
worden vaste patronen en gedrag. Natuurlijk 
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kan je ten allen tijde ergens verslaafd aan 
raken, maar we weten nu dat verslavingen 
die ontstaan tijdens de ontwikkeling van het 
jongere brein vele malen ‘vaster in het hoofd 
zitten’ dan we altijd hebben gedacht. Als ik 
dan al die jongeren zie met zakken snoep, 
chips en koeken naast de flessen frisdrank, 
baart dit best zorgen.

En dan natuurlijk de alcohol. Goed om ons 
bewust te worden van de gevaren van deze 
drug en dat het minder onschuldig is dan we 
altijd hebben willen geloven. Er is gelukkig  
echt een verandering op gang. Geleidelijk 
aan vinden we het, na het roken, ook niet 
meer normaal dat er overal en altijd en door 

iedereen alcohol geschonken en gedronken 
wordt. En juist die geleidelijkheid is passend 
bij een cultuurverandering.

Volgens mij zou een volgende logische stap 
moeten zijn, dat niet alleen de horeca en 
organisaties verantwoordelijk zijn voor het 
nuttigen van alcohol onder 18, maar ook 
de jongeren zelf en indirect dus ook hun 
ouders. Dus de horeca een boete omdat een 
jongen onder 18 een biertje drinkt, dan ook 
de jongere zelf.

Ik weet het, handhaven wordt dan wel een 
dingetje. Er zijn evenementen voor te stellen 
waar Boa’s en uitsmijters niet voldoende 
zullen zijn en moet je de ME er bijna op af 
sturen. 
Voordeel zou wel zijn dat de jongeren van 
16 en 17 gewoon weer mee mogen doen 
aan de zeskamp op de kermismaandag. 
Hun verdiende culturele stap naar de 
volwassenheid. 

Mark.

SERVET OF TAFELLAKEN?

Oprichting
Hoogst waarschijnlijk is de Feestcommissie 
opgezet in 1945, na de bevrijding. Een groep 
mannen ging met de vrachtwagen het dorp 
rond en ze vierden samen met de andere 
Zieuwentenaren de bevrijding. De bevrijding 
werd natúúrlijk gevierd met de nodige 
oranjebitters en het feest kon niet op. Er 

werden borrels vanaf de laadklep uitgedeeld 
en de mannen  waren zelf ook ‘zo vol as ne 
toeter’. Onder het mom van “ééntje voor jou, 
ééntje voor mij”. Toon Hulshof was ook één 
van de oprichters van de feestcommissie. 
Hij was de eerste generatie van de Woltas-
familietraditie. 

32

Volgend jaar viert 
de feestcommissie 
haar 75-jarig 
jubileum. In dit tot 
nog toe 74 jarige 
bestaan van de 
feestcommissie is 
nu de 4e generatie 
van de familie 
Hulshof (Woltas) 
toegetreden. 
Casper volgt 
Martin op bij de 
feestcommissie. 
Mede door dit 
unicum hebben wij, 
Stefan en ik, een 
bezoekje gebracht 
aan huize Woltas.
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Toons zoon, Bernhard, nam het stokje 
over in 1964, waar hij vervolgens 10 jaar 
in de feestcommissie actief zou blijven 
als lid. In deze tijd waren de kermis en 
de ijsbaan de enige activiteiten waar de 
feestcommissie zich mee bezig hield. Toen 
was er nog géén zeskamp geeft Bernhard 
aan, maar we deden al wel spellen. Er was 
een hardloopwedstrijd rondom Zieuwent, 
die later een wielrenwedstrijd is geworden. 
Ik kan me ook nog herinneren dat we 
eerder een keer een wedstrijd “kikkerrijden” 
hadden. Je moest met een kruiwagen, 
die toen nog van hout was, een zo lang 
mogelijke afstand afleggen zonder dat de 
kikker uit de kruiwagen sprong. Mijn zus had 
met een nagel de kikker vastgeprikt op de 
bodem waardoor ze won!

Er zat een periode van zo’n 18 jaar 
tussen het moment dat Bernhard uit de 
feestcommissie ging en zoon Martin lid 
werd. Martin volgde Jan Rouwhorst op 
en daar heeft hij tot en met dit jaar bij 
gezeten, zo’n 27(!) jaar in totaal. Afgelopen 
maart is Casper gepresenteerd als nieuw 
lid en is daarmee de 4e generatie van de 
familie Hulshof die in de feestcommissie 
zit. 

Samenstelling
Bernhard: ‘In mijn tijd bestond de 
feestcommissie alleen uit mannen. Ik 
was voor vrouwen in de feestcommissie 
maar daar zagen de andere mannen niet 
veel in.’ Het is sinds een jaar of 35 dat 
er ook vrouwen in de feestcommissie 
zitten. Dat is alleen maar goed geweest 
geeft Martin aan; ‘Vrouwen denken aan 
details. De wat kleinere details waar 
mannen vaak over heen kijken. Dat löp 
wal los, denken we dan.’ De laatste jaren 
zijn er opnieuw een stuk of 5 á 6 fanatieke 
vrouwen bijgekomen. ‘Dat is goed voor 
de groepsdynamiek. Het geeft namelijk 
een hele andere sfeer.’

‘Nu ook Nick ten Have en ik zijn 
toegetreden tot de feestcommissie wordt 
er echt een stuk verjongd. Wij willen 
allebei in Zieuwent blijven wonen, we 
hebben beide zoiets dat we vaak gezeur 
horen over de feestcommissie/kermis 
maar nooit dat iemand daar iets aan gaat 
doen. Ik hoop dat wij later kunnen zeggen 
dat wij, met hopelijk nog meer jeugd, 
daar iets aan hebben kunnen doen’, 
voegt Casper toe. Hans te Molder is de 
nieuwe voorzitter van de feestcommissie, 
nu Martin Wossink is afgetreden als 
voorzitter. Martin is overigens nog wel lid 
van de feestcommissie, nog zo’n 2 jaar. 

DE 4e GENERATIE BIJ DE FEESTCOMMISSIE. Kermis
Als feestcommissie ben je het meest bezig 
met de kermis, de ‘Söwentse karmisse’. 
‘De meeste mensen denken dat wanneer 
je in de feestcommissie zit je geen kermis 
meer kunt vieren.’ Zijn Casper en Martin het 
met elkaar eens. ‘Als feestcommissie ben 
je er veel mee bezig maar tijdens de kermis 
is er na de uitslag alle tijd om lekker mee te 
doen. Dinsdag ruim je op en geniet je nog 
even na. Je hebt eigenlijk 5 dagen kermis’ 
grapt Martin. 
Het feest heeft al op verschillende locaties 
plaats gevonden, in het Parochiehuis, in het 
Witte Paard, in zaal Bongers en een aantal 
jaar in het Sourcy Center, voordat de kermis 
naar de locatie ging waar het feest nu is. Dit 
is volgens Martin en Casper ook de meest 
ideale plek. 
Bijvoorbeeld wanneer het warm is, kunnen 
de zijkanten van de tent open en kun je 
lekker een stuk de weide inlopen. Je zit 
onder/tussen de bomen en je kunt gewoon 
een aantal activiteiten bedenken die meer 
ruimte nodig hebben. 
‘Misschien gaat het hele gebeuren wel 
richting de kerk, een beetje zoals ze in 
Harreveld hebben, zodat je een geheel krijgt. 
Of dat gaat gebeuren.. Ik weet het niet’,  zegt 
Martin. Het zou voor ouders met kinderen 
wel fijner zijn, nu ben je óf in de tent, óf op 
de kermis.

Vroeger werd er zondags gevoetbald, 
bijvoorbeeld tegen een bekend team, 
en daarmee werd de kermis geopend. 
Ook is er een tijd poolstok hoogspringen 
georganiseerd, niet door ons maar door 
de KPJ. Dit was op de plek waar nu de 
dokterspraktijk zit. In Friesland zijn ze daar 
goed in maar wij moesten dat één keer 
per jaar met en borrel op doen. Gebroken 
benen, enkels en armen uit de kom heeft 
er uiteindelijk voor gezorgd dat het gestopt 
is zegt Martin. Vroeger was de kermis ook 

5 dagen en was de zeskamp op dinsdag. 
De zeskamp zoals iedereen hem nu kent 
bestaat ongeveer 40 jaar.
‘Voetbal, bierkratten stapelen, wielrennen, 
estafette lopen, darten en een biervatenrace. 
Dit zijn een aantal activiteiten die we 
hebben gehouden in de tijd dat ik in de 
feestcommissie zat’, verteld Martin.

Afgelopen jaren ging de maandag in één 
keer door, zonder dat de tent dicht ging. 
Vroeger was er een vaste tijd dat de tent 
dicht was. Het uurtje voor dat de tent dicht 
ging was het bitter-uurtje. Rond een uur of 
vier ging iedereen naar huis om bijvoorbeeld 
te melken en/of te helpen op de boerderij. ’s 
Avonds om een uur of acht startte het hele 
feest weer. 

Voor sommige boeren was dit toch wel erg 
lastig. Nog even één keer schudden voordat 
je naar bed gaat, terwijl je vrouw nog zo zegt 
‘goa toch sloapen’, is dan niet zo’n goed 
idee. 
Bernhard wilde het niet direct toegeven maar 
zijn vrouw had wel gelijk. ‘Het prikkeldraad 
vast in de schudder en toen ben ik alsnog 
naar bed gegaan’, verteld Bernhard.  
Casper en Martin beamen dat je als boer 
beter iemand in kunt huren tijdens de kermis. 
Casper: ‘Het viel me afgelopen jaar zo slecht 
dat ik tegen de tranen aan het vechten was. 
Het wilde maar niet lukken.’ Casper kan er 
nu gelukkig wel om lachen.

Op de vraag of er nog een nieuwe activiteit 
op de planning stond voor de kermis kregen 
we het volgende antwoord; ‘Dat kunnen we 
natuurlijk niet zeggen.. Oké één ding; er komt 
een nieuw spel voor de zaterdagmiddag. 
Meer mogen we niet zeggen.’
Mooi om te zien en te horen dat het 
feestcommissie-bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Chapeau voor de “oude” 
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generatie om wat ze opgezet hebben en 
hulde voor de “nieuwe” generatie die de tijd 
nemen en het enthousiasme uitdragen om 
dit voort te zetten!

75 jaar feestcommissie en 57 jaar een 

Woltas in de feestcommissie, wie is er niet 
groot mee geworden!

Bernhard, Martin en Casper, bedankt voor 
het interview, tot op de kermis!

Bob en Stefan

DE 4e GENERATIE BIJ DE FEESTCOMMISSIE.

Nadat we een aantal jaren op de 5e, 
4e en 3e  plek waren geëindigd, waren 
we dit jaar ineens periodekampioen na 
de 1e helft. Er verscheen al snel een 
screenshot in de groepsapp om dit 
moment vast te leggen.
 
De 2e helft stond Orion steeds een paar 
punten boven ons, maar daar kwam op 
25 februari verandering in. Wij kregen van 
de razende reporters uit eigen team door, 
vanaf de tribune in Groenlo, dat Orion met 
3-1 verloren had van Grol. Hierdoor stonden 
wij op de eerste plek met 1 punt verschil. 
We hadden nog 4 wedstrijden te gaan 
die allemaal door ons met 4-0 gewonnen 
moesten worden voor het kampioenschap. 
KSV, Dynamo en KSH werden door ons 
met 4-0 verslagen. Orion won ook met 4-0 
tegen Boemerang en KSV.

Op donderdag 4 april reden wederom een 
aantal razende reporters, ditmaal naar 
Doetinchem, om verslag uit te brengen van 
de wedstrijd Orion-Neede. Wat zou het fijn 

zijn dat Orion een set zou verliezen, zodat 
wij tijdens onze laatste wedstrijd ook een 
punt konden laten liggen. Dan speel je 
toch relaxter.

Geheel onverwacht verloor Orion met 
4-0, waardoor ons TOHP-team niet meer 
verslagen kon worden en het kampioenschap 
een feit was. Om 23.00 uur en een stuk of 50 
appjes rijker, werden de spelers uit ons team 
opgetrommeld voor een borrel bij het Witte 
Paard en barste het feest los!

Toch moest er door ons nog één wedstrijd 
gespeeld worden tegen Halle. Donderdag 
11 april begonnen we vastbesloten, maar 
ook met de nodige spanning aan de 
wedstrijd en gingen voor de winst. De 
tegenstander bood weinig weerstand en 
we konden zelf het spel in de hand houden, 
waardoor er gewonnen werd met  4-0. 
Door deze zege werd er een gat geslagen 
van 8 punten tussen de kampioen en de 
nummer 2. Een goede prestatie!

TOHP, Dames-3.

DAMES 3 THOP KAMPIOEN EN 
PROMOTIE NAAR DE 2E KLASSE!
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TOHP : NIVEAU 5 NIET TE STOPPEN EN 
WEDEROM KAMPIOEN!
Afgelopen december zijn de meiden van de 
volleybal kampioen geworden in niveau 4. 
Sinds januari dit jaar speelden de meiden 
daarom een niveau hoger, niveau 5. Het 
grote verschil met niveau 4, is dat de bal in 
niveau 5 niet meer gevangen mag worden 
tijdens de wedstrijd. Een grote verandering 
voor de meiden. Daarom hebben ze tijdens 
de trainingen veel geoefend met het drie 
keer overspelen. Het is namelijk ook nog 
zo dat er een bonuspunt verdiend wordt als 
de meiden drie keer overspelen. Wedstrijd 

na wedstrijd werd gewonnen en zelfs in 
februari, toen het toernooi in Zieuwent 
was, wonnen de meiden van de toenmalige 
nummer 1.

Afgelopen zaterdag, 6 april was het zover, 
de laatste twee wedstrijden stonden op 
het programma. Voor het kampioenschap 
moesten beide wedstrijden met 3-0 
gewonnen worden. De eerste wedstrijd 
was de moeilijkste. De meiden speelden 
netjes drie keer over, waardoor regelmatig 

een bonuspunt werd gewonnen. 
Het serveren ging goed en de 
punten werden gescoord door in 
de hoekjes te spelen. De eerste 
wedstrijd is binnen, 3-0 winst!
De tweede wedstrijd was 
gemakkelijker. De tegenstander 
bood weinig weerstand en we 
konden zelf het spel in handen 
houden. Ook deze wedstrijd werd 
gewonnen met 3-0 en het feestje 
kon beginnen! Kampioen!

Lott, Demi, Sofie, Cato en Linde 
super gedaan!  

TOHP Jeugdafdeling.

6
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Het buitengebied van Zieuwent is inmiddels voorzien van glasvezel… dan mag 
het dorp zelf natuurlijk niet achterblijven! Dat vond ook Glasvezel buitenaf, 
initiatiefnemer van een vraagbundeling om ook de kleine kernen in Aalten en 
Oost Gelre te voorzien van glasvezel. Op 23 april organiseerde zij een Glasvezel 
infomarkt bij Het Witte Paard. 

Tijdens een algemene presentatie en een informatiemarkt lieten ruim honderd 
geïnteresseerde inwoners zich informeren over glasvezel. Wat is het eigenlijk? 
Wat zijn de voorwaarden? En waarom zou je overstappen als je nu prima internet 
hebt? Diverse medewerkers van Glasvezel buitenaf beantwoordden deze vragen.

Mooie kans
Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel buitenaf, benadrukt vooral de mooie 
kans. “Glasvezel is de basis voor de toekomst. De ontwikkelingen gaan razendsnel. 
Het kan natuurlijk niet dat de kernen straks achterblijven ten opzichte van het 
buitengebied qua snelheid en stabiliteit van het internet.” 

Glasvezel
in Zieuwent?

Als in Zieuwent 35% van de inwoners zich vóór 3 juni 2019 aanmeldt bij een dienstaanbieder 
komt er glasvezel. Dat komt neer op 214 adressen. Inwoners die in aanmerking komen voor 
dit aanbod hebben persoonlijk een brief ontvangen van Glasvezel buitenaf. Dit kan ook het 

geval zijn als je in het buitengebied woont, maar de vorige keer geen aanbod hebt gehad. Om 
er zeker van te zijn dat je in aanmerking komt, kun je de postcodecheck doen via de website. 

Daar vind je ook meer informatie over glasvezel, het aanmelden en de dienstaanbieders. 

Meld je aan vóór 3 juni!

9
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Geen aansluitkosten
In tegenstelling tot wat veel inwoners denken, ben je 
met glasvezel gemiddeld niet duurder uit dan wat je nu 
betaalt. Piet: “Je hebt geen aansluitkosten in de kernen, zoals eerder in het 
buitengebied wel het geval was. Dit is omdat de afstanden klein zijn en de 
kosten voor de aanleg relatief laag. Je betaalt alleen je abonnement bij een 
dienstaanbieder. En ook al is Ziggo bijvoorbeeld geen aanbieder van glasvezel, 
ook bij onze pakketten kun je Max Verstappen of Eredivisie live ontvangen.”

Toekomstbestendig
Ook de Zieuwentse Ruud Krabbenborg, destijds ambassadeur van de campagne 
in het buitengebied, vindt dat je absoluut voor glasvezel moet kiezen. “Glasvezel 
is goedkoper, sneller en toekomstbestendiger dan de huidige verbindingen. In het 
buitengebied hebben we destijds een percentage behaald van 78%. Dat moeten 
we nu toch ook kunnen behalen!”

Lokale hulp
Twijfel je nog over de keuze? Er is voldoende hulp beschikbaar, ook lokaal. Zo kun 
je met al je vragen bijvoorbeeld terecht bij de lokale verkopers. En het leuke is: 
meld je je bij één van de Zieuwentse verkopers aan, dan doneren zij €10,- aan een 
vereniging naar keuze in Zieuwent. “Dat vind ik een hele mooie actie”, aldus Piet 
Grootenboer. “Haalt Zieuwent meer dan 40%, dan verdubbel ik dit bedrag!” 

aaltenenoostgelre.glasvezelbuitenaf.nl
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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 Liran Bokkers De Steege 95 7136 MN Zieuwent 06-27277876

Buurtver. Zegendijk Frank Hummelink Dorpsstraat 64 7136 LN Zieuwent 352186 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 Schoppenweg 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 Nanda Stegers Hemmeledijk 7 A 7137 RB Lievelde 351301

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 Ans te Molder Werenfriedstraat 49 7136 LZ Zieuwent 351755 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" Cecile Hulshof Zieuwentseweg 46 A 7136 LC Zieuwent 06-27476204 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   (28 april 2019)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl
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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



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – Witkampers JO8-2 : 6-4
DOELPUNTENMAKERS: Jens (4x), Pepijn (1x) en Siem (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Siem. Na mooi samenspel heeft Siem hem in de verre 

hoek afgerond!
MOOISTE MOMENT:  Met z’n allen voor de winst gegaan en goed geholpen met 

verdedigen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – Fc Zutphen JO8-4G : 2-7
DOELPUNTENMAKERS: Siem (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Na een goede doorzettingsvermogen van Jens en een 

geweldige voorzet, knalt Siem de bal in het goal.
MOOISTE MOMENT:  De eerste 10 min. na de rust. Een super samenspel laten 

zien!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Nick.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – DZC’68 JO8-4G : 1-8
DOELPUNTENMAKERS: Jens.
MOOISTE DOELPUNT:  Jens. Mooi erin geschoten, en met z’n alle in de aanval 

geholpen! 
MOOISTE MOMENT: Dorus. Super reddingen, geweldig gekeept!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Juul. Goed gewerkt!

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – Fc. Winterswijk JO10-4 : 11-2
DOELPUNTENMAKERS: Sep (4x), Thijmen (3x), Ruben (3x) en Toon (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Thijmen.
MOOISTE MOMENT: Scherp beginnen. Binnen 1 minuut op voorsprong.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sep.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: AZSV JO10-4G – RKZVC JO10-1 : 3-8
DOELPUNTENMAKERS: Romy (2x), Toon (2x), Ruben (2x), Thijmen (1x) en Sep (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Romy. Ze wou voorzetten, maar schoot keihard in de 

kruising.
MOOISTE MOMENT: Van 1-0 achter toch de wedstrijd winnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Toon.

VOETBAL : RKZVC

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – MEC/Bredevoort JO10-2 : 19-2
DOELPUNTENMAKERS:  Thijmen (6x), Ruben (4x), Sep (3x), Romy (3x), Toon (2x) en 

Thijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Toon. Als laatste man van verre afstand mooi in het doel.
MOOISTE MOMENT: Ze gunden elkaar allemaal een doelpunt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Senna.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: VIOD JO11-4 – RKZVC JO11-1 : 9-3
DOELPUNTENMAKERS: Tom (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 3e van Tom na superactie van Jochem. Die hield de 

bal net vanaf de achterlijn in het spel en zette prima voor.
MOOISTE MOMENT: 1e Goal in tweede helft (na 1 minuut).
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lasse.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Gendringen JO11-1 : 1-8
DOELPUNTENMAKERS: Tim.
MOOISTE DOELPUNT: Tim.
MOOISTE MOMENT: Begin 2e helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Rein.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: AZSV JO11-2G – RKZVC JO11-1 : 5-3
DOELPUNTENMAKERS: Len, Tim en Jochem.
MOOISTE DOELPUNT:  Jochem. Uit de corner in één keer in de lange hoek over 

de keeper.
MOOISTE MOMENT:  De 2-3 voorsprong vlak na rust, als beloning voor het 

harde werken.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Rein Domhof.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Dinxperlo JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 8-3
DOELPUNTENMAKERS: Tim (2x) en Tom (1x).
MOOISTE DOELPUNT: De 2e van Tim.
MOOISTE MOMENT: Het 2e doelpunt. Tik-tak-tik-goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim.

VOETBAL : RKZVC

12 13



14 15

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: SJO HMC’17 JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 3-0
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Samenspel was super.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Als team positief gebleven.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – DEO JO11-2 : 1-7
DOELPUNTENMAKERS: Joes.
MOOISTE DOELPUNT: Mooie voorzet van Roy. Super ingeschoten door Joes.
MOOISTE MOMENT: Toby stopte de penalty.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joes.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa’30 JO11-4 – RKZVC JO11-2 : 17-1
DOELPUNTENMAKERS: Pim.
MOOISTE DOELPUNT:  Pim. Super aangenomen, in de vrije hoek gelopen en 

super in de kruising geschoten.
MOOISTE MOMENT: Keepers wissel super gekeept!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wout.

VOETBAL : RKZVC
sc
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Het was donderdag 20 september 2018 toen 
een berichtje van Eva te Poele mij bereikte. Het 
betrof de schrijverskist van de Piot. Eerst maar 
eens de Piot opzoeken en lezen wat dit nou ei-
genlijk was. Na wat zoeken en bladeren door 
eerdere versies, moet ik zeggen: “toch wel een 
leuk boekje”. Ook de schrijverskist werd mij 
een stuk duidelijker. Echter, zie ik mijzelf nou 
niet als de aangewezen persoon om een stukje 
te schrijven. Ik ben namelijk niet zo’n schrijver. 
Dus ik twijfelde of ik hier gehoor aan moest 
geven. Eva zei herhaaldelijk dat ik geen eind-
datum had, ik er alle tijd voor had en kon gaan 
schrijven wanneer dat mij uitkwam. Zij zelf had 
er namelijk ook drie maanden over gedaan. 

Waarop ik dacht: “Nouja, binnen drie maan-
den moet zoiets mij toch kunnen lukken?”. 

Hier zit u dan. Met een stukje van mij voor 
uw neus. Ongeveer zeven maanden nadat 
ik zei: “binnen drie maanden moet zoiets 
mij toch wel lukken?”. Vijf reminders en 
zelfs een re-reminder van Huub later. Geen 
idee of dit laatste een bestaand woord 
is, maar het klinkt in ieder geval wel leuk 
en het dekt de lading in dit geval). En fin, 
tweehonderdenzeventien dagen later, is 
hier mijn verhaal!

Eva vond het leuk dat Zieuwent een jonge 
ondernemer rijker is en was nieuwsgierig 
naar mij als persoon. Zij stelde daarbij de 
vraag: Kun je wat meer over jezelf vertellen 
en je plannen met het Witte Paard en het 
Parochiehuis?”. Nou Eva, dat kan ik zeker!

Mijn naam is Freek Toebes, ik ben 24 jaar 
en woon sinds afgelopen lente/zomer bo-
ven het oude café in Zieuwent. Op zondag 
probeer ik af en toe nog een balletje te 
trappen met ons geliefde team RKZVC 4 
en als echte mooi-weer mountainbiker pro-
beer ik deze zomer de fiets weer eens voor 
het licht te halen. Het is fijn om te horen dat 
men in Zieuwent positief reageert op een 
nieuwe (jonge) ondernemer in het dorp. 
Zieuwent kent zelf natuurlijk al veel onder-
nemers en dat is naar mijn mening essenti-
eel voor de leefbaarheid van een dorp.

Toen Inge Kolkman mij in 2016 vroeg of ik 
een keertje op de koffie wilde komen, ver-
raste mij dat enigszins. Geen idee waarom 
en eigenlijk had ik er ook niet over nage-
dacht. Een week later zat ik met Inge aan 
de koffie in het café en na even gepraat te 
hebben, vroeg ze mij of ik in de loop van de 
tijd het stokje van haar wilde overnemen. 
Zo. Die vraag kwam nogal onverwachts. 
Met een mengeling van verbazing en een 

beetje trots (je wordt hiervoor niet zomaar 
gevraagd) verliet ik Het Witte Paard rich-
ting huis om dit aan mijn ouders te vertel-
len. Er thuis achter komend dat zij hier al 
lang van op de hoogte waren.

Vanaf dat moment ging het snel. Ik stopte 
met werken bij Markant en Kletskop, waar 
ik zo’n vijf en een half jaar heb gewerkt. 
Vervolgens begon ik in loondienst bij Het 
Witte Paard. Vanaf 2017 gingen Inge en ik 
over in een VOF en vanaf november 2018 
ben ik als eenmanszaak verder gegaan. 
Dat is nu dus alweer zes maanden gele-
den. Zes drukke, maar bovenal leuke en 
uitdagende maanden! 

Plannen voor Het Witte Paard en Het Paro-
chiehuis heb ik zeker. Hoe concreet deze 
plannen zijn is een tweede. Natuurlijk heb 
je als ondernemer veel ideeën en gedach-
ten over hoe het allemaal anders zou kun-
nen en wat er allemaal wel niet mogelijk is. 
Maar of dat altijd nodig is, is een tweede. 
Natuurlijk moet er worden vernieuwd. 
Langzaamaan veranderen er ook zeker 
dingen in het bedrijf, maar ik ben zelf geen 
voorstander om rigoureus dingen aan te 
gaan passen. Plannen zullen er altijd zijn 
en wie weet ondervindt u deze zelf in het 
dorpscafé. Ik kan het u dus zeker aanra-
den om regelmatig langs te komen om dit 
allemaal met eigen ogen te gaan zien.

Zoals ik in de inleiding al aangaf, zie ik mij-
zelf niet als een echte schrijver en daarom 
houd ik het verder ook maar kort. Nog wel 
een vriendelijk verzoek voor de volgende 
schrijver om de schrijverskist zo snel mo-
gelijk weer door te geven, want zo’n stukje 
heb je immers in drie maandjes ècht wel 
geschreven.. 

Freek Toebes.

GEEFT DE KIST DOOR …



1. Meest favoriete sport: 
  Voetbal! Het is een ‘teamgebeuren’, 

het spel is leuk en de gezelligheid is 
ook belangrijk.

2. Minst favoriete sport:
  Ik vind heel veel sporten leuk maar 

boksen daar heb ik niets mee.

3. Mooiste sportherinnering:
  De finale van het WK voetbal in 

2010 tussen Nederland en Spanje. 
Na de verlenging won Spanje met 
0-1. We waren op dat moment op 
vakantie in Spanje en zaten tussen 
de Spanjaarden naar de wedstrijd 
te kijken. We moesten ook nog weer 
terug naar ons appartement en veel 
Spanjaarden waren op straat om 
hun kampioenschap te vieren en 
sloegen ook met hun handen op de 
bus, dat was dus een hele happening. 
De voorpret was al mooi, samen 
met vrienden de kroeg in om alle 
wedstrijden samen te bekijken en de 
overwinningen te vieren.

PROFIELSCHETS 
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4. Favoriete sportman/vrouw:
  Max Verstappen. Hij heeft toch echt 

wel de F1 op de kaart gezet, knap wat 
hij neerzet.

5. Lekkerste eten:
  Alles van de BBQ. Samen met vrienden 

bij elkaar of met m’n gezin.

6. Beste boek/schrijver:
  ‘Sapiens’ van Yuval Noah Harari. Het 

gaat over de geschiedenis van de 
mensheid. Het is heel boeiend en 
verhalend geschreven. Ik kreeg het 
cadeau van mijn 1e jaars opleider.

7. Mooiste film:
  ‘Braveheart’, heb ik zeker wel 10 

keer gezien. Ik vind Mel Gibson een 
fantastische acteur.

8. Beste Nederlandstalige lied:
  Heb ik niet. Alles van Acda en De 

Munnik.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  Een schilderij ‘zo trots als een pauw 

op jou!’ gemaakt door Saar (en Floor) 
voor mijn afstuderen.

10. Grootste miskoop:
   ‘Een fluoriserend groene zomerbroek’ 

(echt zo markeerstift groen), nooit 
gedragen en nooit moeten kopen.

11. Omscholen tot:
   Het leukste beroep heb ik al, maar 

als ik echt iets zou moeten kiezen 
dan denk ik leerkracht in het 
basisonderwijs. Ik kan wel goed 
overweg met kinderen.

12. Tent opzetten in:
   In Frankrijk. Sinds ik Floor heb 

leren kennen, ben ik ook van het 
kamperen. Ik was voor stage met 
een studiegenoot in Australië en we 
hebben daar samen rondgetrokken. 
De wilde kamelen liepen ’s morgens-
vroeg om de tent heen. Ik zou ook 
nog wel een keer terug willen naar 
Australië.

13. Hekel aan mensen die:
   Ik heb zelden een hekel aan iemand, 

maar mensen die roddelen daar heb 
ik wel een hekel aan.

14. Uit bed halen voor:
   De Formule 1, daar zet ik echt m’n 

wekker voor.

15. Welke droom is wederkerend:
   Ik onthoud nooit mijn dromen, ik 

slaap te vast.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

   Van de week nog toen Saar 
achterover van de glijbaan op haar 
hoofd belandde. De glijbaan is zeker 
1,5 meter hoog. Gelukkig huilde ze 
meteen en viel het achteraf allemaal 
mee, maar ben wel erg geschrokken.

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

   Dat mijn vrienden gelijk hebben: ‘Ik 
word grijs!!’

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

  ‘Donderjagen’ met Saar of sporten.

In deze profielschets is aan het woord de 31 jarige Thijs Winkel,  sinds 1 april onze 
nieuwe huisarts. Thijs verhuisde op 7-jarige leeftijd samen met zijn ouders en zus 
Lisa van Mariënvelde naar Zieuwent. Hij vindt het heerlijk om weer in Zieuwent 
te wonen. Hij woont samen met Floor en is trotse vader van dochter Saar en 
hun tweede kindje is op komst. Na vele jaren van studie, o.a. bachelor medische 
biologie, de master biomedische wetenschappen en de opleiding geneeskunde 
heeft hij als basisarts gewerkt bij de spoedeisende hulp in streekziekenhuis 
Koningin Beatrix te Winterswijk. Thijs heeft altijd de wens gehad om als huisarts 
te werken in een dorp, een kleine gemeenschap en tussen de mensen. Hij vindt het 
helemaal geweldig dat hij nu werkzaam is bij de huisartsenpraktijk in Zieuwent. In 
zijn vrije tijd voetbalt Thijs bij RKZVC 5, doet aan survival, wielrennen, hardlopen. 
Ook wandelt hij graag met Floor en Saar.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

Zo. 12 mei 14.00 uur RKZVC 1 – Fortuna Wormerveer 1 (Speelronde 28).

Vr. 17 mei 09.30 uur  Welkom in de Waareise.  

Bezoek aan de ranch van tante Til.

Zo. 19 mei 14.00 uur RKZVC 1 – Silvolde 1 (Speelronde 29).

Zo. 26 mei 14.00 uur De Bataven 1 – RKZVC 1 (Speelronde 30).

Zo. 2 juni 13.00 uur 40 Jarig bestaan buurtvereniging Ruurloseweg.

Ma. 3 juni 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Do. 6 juni 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 14 juni 09.30 uur Welkom in de Waareise. EHBO, informatie en instructie.

22, 23 en 24 juni  Kermis Zieuwent.

Vr. 28 juni ----- Stichting Fratsen : Modderdag.

Vr. 12 juli 09.30 uur  Welkom in de Waareise. Wandeling Kienbanepad en 

tuinbezoek Jan Nijenhuis.

Zo. 15 sep. ----- Stichting Fratsen : Vertelfestival.

25 en 26 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

PROFIELSCHETS THIJS WINKEL
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19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
  Harari, lijkt me een boeiende man!

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

   Het huis van Sander en Eva. 
Bijzonder mooi aan de buitenkant en 
ik zou de binnenkant ook wel eens 
willen bekijken.

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

   Een vrijwilliger in de ouderenzorg. Ik 
heb wel een klik met ouderen en ben 
geïnteresseerd in hun verhalen en 
levenservaring.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
   Me aansluiten bij een koor (was op 

de basisschool :-). Ik hou van muziek, 
maar ben totaal niet muzikaal. Het 

lijkt me geweldig om een instrument 
te bespelen, maar dat is aan mij niet 
besteed. Je moet mij gewoon naar 
muziek laten luisteren.

23.  Wat staat er boven aan jouw 
bucketlist:

   Een mooie reis maken met Floor en 
de kinderen. We hebben ons al eens 
verdiept in een reis naar Indonesië, 
maar het is er nog niet van gekomen. 
Wie weet in de toekomst.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Betrokken, empathisch, gedreven, 

rustig en sportief.

Thijs dank je wel voor je openhartige 
gesprek en succes met alles wat er op je 
pad komt!

Jill

Ik was deze keer te laat met het aanle-
veren bij mijn bijdrage voor de Piot. Niks 
voor mij, want ik ben normaal altijd strak 
op tijd. In de afgelopen weken was ik 
waarschijnlijk gewoon iets te druk met 
dagdromen. Dagdromen over de prach-
tige editie van PaasPop Zieuwent. Mijn 
column kan deze keer dus ook over niks 
anders gaan dan dat.

Mijn 2e jaar in het bestuur van PaasPop 
ging al heel wat soepeler dan m’n eerste. 
Met een heuse PR-commissie wisten we 
een nieuwe wind te laten waaien. Na het 
op de schop gaan van de terrein-indeling 
en aankleding in 2018, was de huisstijl in 
2019 aan de beurt.

De oortjes zijn inmiddels herkenbaar door 
de hele Achterhoek. Toen ik vlak voor Pa-
sen de A18 afreed, zag ik van ver af aan 
al onze grote banner fier overeind staan. 
Opvallen, dat hebben we zeker gedaan 

De co lumn
DAGDROMEN.



dit jaar. Omroep Gelderland was geboeid 
door ons en het paasvuur en ik mocht 
mijn tv-debuut maken. Vlak daarna be-
reikte ik al het hoogtepunt in m’n tv-car-
rière. Ik mocht met Gerrit (die van POAH, 
das mien mark) een videootje opnemen. 
Beter kan het niet, toch?

Een aantal dagen voor PaasPop besloten 
we nog om de WC-unit om te zetten naar 
een grotere. Dit omdat de voorverkoop 
zo hard ging, en je wil natuurlijk niet dat 
mensen het in hun broek moeten doen. 
Het paasweekend zelf overtrof mijn stout-
ste verwachtingen. Zoveel leuke mensen 
kwamen op ons festivalletje af. Mensen 
met goede zin, die zin hadden om te dan-
sen en een biertje te drinken. Onze fan-
tastische vrijwilligers bouwden niet alleen 
het terrein prachtig op, maar wisten ook 
iedereen in no-time te voorzien van mun-

ten en drankjes. Het bleek nogal dorstig 
weer te zijn. Vandaar ook dat de Grolsch 
op zondagochtend opnieuw langskwam 
om het bier bij te vullen. 

Mijn persoonlijk favoriete moment van het 
weekend was het optreden van Kees van 
Hondt. Een heel bos aan takken ging de 
tent in en bleef op de maat van de mu-
ziek ronddeinen. Kilo’s confetti en zelfs 
oude vrijwilligers t-shirts werden de tent in 
geschoten. Hilarisch om te zien dat deze 
ook heel fanatiek allemaal aangetrokken 
werden. The Vipers uit Italië maakten dit 
feestje, na hun eigen optreden ook mee, 
en verdwenen ’s nachts in paarse vrijwil-
ligersshirts het terrein, okay bye guys!

Time flies when you having fun en zo’n 
weekend is dan zo opeens weer afgelo-
pen. Maandagochtend stonden de echte 
strijders met slechts een paar uur slaap 
om 9:00u weer paraat om af te bouwen. 
Dit tijdstip was niet aan iedereen besteedt 
en in de loop van ochtend en middag 
druppelden er steeds meer afbouwers 
het terrein op. Ook de paasvuurbouwers 
zetten hun beste beentje voor en zo kon-
den we om 18:00u een bijna leeg terrein 
achterlaten en gezellig met hen een hapje 
eten en rond het ‘uit de hand gelopen 
kampvuur’ een biertje drinken.

En al deze dingen, daar denk ik dus de 
hele tijd weer aan. Ik geniet van appjes die 
binnenkomen van mensen die nog even 
vertellen hoe leuk ze het vonden. Ik geniet 
van de prachtige foto’s van Martijn Kool-
mees en de gave aftermovie van T.K. films. 
’s Avonds voor het slapen gaan scroll ik er 
nog even doorheen, zodat ik weer fijn kan 
dromen over het heerlijke weekend. Ik kan 
niet wachten tot volgend jaar! 

Iris.
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