
46E JAARGANG, NUMMER 9

 

WOENSDAG 19 JUNI 2019 

NUMMER 456, OPLAGE 1075

 

REDAKTIE: 

MARK LANKVELD, 

JOHNNY CUPPERS, 

NIENKE HULSHOF, STEFAN BEERTEN, 

BOB KLEIN GOLDEWIJK, 

JILL TE PLATE, HUUB WOPEREIS

FREE LANCE, IRIS WEELINK  

EN JUR EEKELDER

CONTACT: 

HUUB WOPEREIS 

H.WOPEREIS@CHELLO.NL 

06 - 12844614

VORMGEVING:  

CHRIS NIJHOF / ROMEO DELTA

INHOUD 
P03  AUTORODEO !
P08 ONDERSCHEIDING BOERS
P18 PROFIELSCHETS
P22 RKZVC : 4 KAMPIOENEN
P24 COLUMN

09

KERMIS.
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Over enkele dagen breekt het jaarlijkse 
offerfeest aan Bacchus weer los. Uiteraard is 
de kermis meer dan een ode aan de Romeinse 
God van de wijn, de roes en dronkenschap, 
maar voor velen speelt alcohol een grote 
rol. Eenmaal per jaar wordt openbare 
dronkenschap niet als storend ervaren.

Kermis (een verbastering van het woord 
Kerkmis) is een dorpsfeest dat jong en 
oud verbroederd. Als dorp samen even de 
bloemetjes buiten zetten en met gezonde 
rivaliteit bepalen welke buurt het beste is.

In mijn jeugdjaren keek ik weken van te 
voren uit naar dit festijn. Er werd gespaard 
en door te helpen bij de opbouw ontving je 
gratis munten voor de botsautootjes. Dat 
opbouwen duurde 3 dagen, tegenwoordig 
kunnen de exploitanten het in enkele uren. 
Sparen hoef ik tegenwoordig niet meer, maar 
ik doe nog wel mee aan de “spaarkassa” 
bij Cafreek. Uitbetaling vindt plaats net 
voor de kermis, maar dat boeit mij niet. Ik 
heb begrepen dat van de “boetepot” een 
barbecue wordt georganiseerd en betaald. 
Omdat ik regelmatig in de huiskamer van het 
dorp kom, ben ik nog boetevrij en goed eten 
bevordert de tolerantie voor alcohol. 

Een van de hoogtepunten van de kermis 
is voor mij het vogelschieten. Niet dat ik 
zelf ooit heb meegedaan (ik hoef niet in het 
middelpunt van de belangstelling te staan), 
maar op de één of andere manier is het voor 
mij een jaarlijks ijk- en bespiegelpunt. Wat 
een ander misschien oudejaarsnacht heeft, 
heb ik daar op het sportveld. Weer een jaar 
voorbij. Wat is er allemaal gebeurd en wat 
heb ik goed of fout gedaan? Een nieuw jaar 
breekt aan. Wat staat mij te wachten en wat 
wil of kan ik?



AUTORODEO !Natuurlijk kijk ik ook naar de schutters 
en hun verrichtingen. Ik gun iedereen het 
koningschap, maar de één meer dan de 
andere. Daarnaast speelt er een praktische 
gedachte mee. Hopelijk zijn de winnaars nog 
niet aan bod geweest voor de profielschets.

Met de Zeskamp heb ik veel minder. De 
laatste keer dat ik heb meegedaan is circa 
40 jaar geleden. Na kokhalzend de finish 
te hebben bereikt van een spel  waarbij je 
door een lange “jutenzakkentunnel” met 
hindernissen moest kruipen vond ik het 
welletjes. Ik  kom elk jaar wel kijken en ben 
telkens weer verbaasd over het extreme 
fanatisme van de deelnemers en met 
name de leiders. Alsof het voorbestaan 
van de buurt en Zieuwent afhangt van hun 
geleverde prestaties. Daarnaast is het een 
georganiseerde chaos. Géén idee hoe de 
tussenstand is en wie nog in de race zijn 
voor de felbegeerde wisselbeker. Maar 
misschien is dat ook wel de charme van de 
strijd. Gelet op de verschillende reacties die 

ik jaarlijks verneem, schijnt de puntentelling 
een hogere vorm van ondoorgrondelijke 
wiskunde te zijn.

Het mooiste van de Kermis is natuurlijk 
het ongedwongen samenzijn onder elkaar. 
Door menigeen ook wel omschreven als 
“dom lullen en een biertje drinken”. Vroeger 
meende je geen moment te mogen missen 
en was het 3 dagen volle bak met het 
grote blad erop. Tegenwoordig kies ik mijn 
momenten. Alleen overdag en met mate. Ik 
heb géén zin meer in katers. In de “topjaren” 
was het even met het hoofd schudden en 
een half uurtje doorbijten. Als ik nu niet 
oppas lig ik een dag lamlendig op de bank. 
Het zal met leeftijd te maken hebben, maar 
dat is het mij niet meer waard.

Ik wens iedereen hele fijne dagen. Hopelijk 
hoeven anderen je niet te vertellen hoeveel 
schik je hebt gehad.

Huub Wopereis.

KERMIS.

Samen met Bob loop ik, iets voor 9 uur 
in de morgen, een apart laantje in, nèt 
naast de grote tent waar vanavond het 
feest zal losbarsten. De ingang van het 
rennerskwartier is gevuld met een lange 
rij auto’s met aanhangwagens. Op deze 
aanhangwagens staan de auto’s waar 
straks de autorodeo mee gereden gaat 
worden. We betalen de entree en lopen 
het rennerskwartier op. In onze neuzen 

verwelkomen we de geur van olie, benzine 
en diesel. Een veld vol afgetrapte creaties 
die soms nog wat weg hebben van de 
auto die ze ooit waren. Overal mannen en 
vrouwen die al melkend met het gas hun 
bolide lijken uit te testen. Aan het geluid 
te horen lukt dat bij de één beter dan bij 
de ander. Met het vervolgen van onze 
weg richting de “Söwentsen” moeten 
we onze gedachten er aardig bij houden. 
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In de verte zien 
we Rob Bulten 
(Spekschoor) lopen 
op de weg tussen 
Haaksbergen en St. 
Isidorushoeve. Even 
daarvoor zagen we 
zijn grote grijze 
pick-up eenzaam 
langs de kant van 
de weg. “Hej löp 
op 6 poten” geeft 
hij als antwoord, 
wanneer we hem 
vragen waarom hij 
hier loopt. Stap 
maar in, we gaan 
dezelfde kant op.

Met Rob achterin 
vervolgen wij onze 
weg naar de Hoeve. 
We zijn onderweg 
naar de autorodeo 
die elk jaar plaats 
vindt en waaraan dit 
jaar ook een aantal 
Zieuwentenaren 
deelnemen.
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De in staat van ontbinding zijnde auto’s 
komen ons links en rechts voorbij rijden. In 
slakkengang, dat wel. Ze blijken onderweg 
naar de keuring maar dáárover later meer. 

“Kiek doar hej ze” zegt Bob, terwijl hij 
wijst naar de groep Zieuwentenaren. We 
worden hartelijk welkom geheten door de 
jongens van het door henzelf opgerichte 
raceteam “Wat Meenie”. De naam lieert 
duidelijk aan de kleur van de koetsen 
die elk een prachtig roodbruine laklaag 
menie bezitten. De groep bestaat uit een 
aantal Zieuwentenaren, Harreveldsen en 
een enkele Lichtenvoordse. We hebben 
afgesproken met Willem Roelofsen, dus 
daar eerst maar eens heen. Hij is druk aan 
het sleutelen met zijn auto en zijn gezicht 
zit onder de zwarte vegen. 

Willem legt uit dat de autorodeo een 
soort van autocross is, waarin contact is 
toegestaan. Het is niet, zoals veel mensen 
denken, een banger race. We proberen de 
auto zo lang mogelijk heel te houden. Als 
je geluk hebt kun je met één auto wel een 
heel seizoen rijden. Het kan ook zijn dat je 
na één manche het ding af kunt voeren. 
Een auto met motor kost ongeveer 600 á 
700 euro. Een beetje afhankelijk van de 
motor. Heel vaak is het zo dat het chassis 

kapot is en de motor het nog goed doet, 
dan kun je de motor overzetten in een 
ander chassis. Zo’n chassis heb je dan 
voor 200 á 300 euro. Tim Buiting die er bij 
is komen staan vindt het een dure hobby. 
Je moet in de auto extra platen en balken 
lassen en die zijn ook duur. Maar ach, 
het is ook een gigantisch mooie hobby 
besluit hij, terwijl hij trots kijkt naar zijn 
meniebruine Audi.

Alle auto’s worden voor de race begint 
gekeurd. Het is nu de tijd aan Willem en 
Mart Domhof om gekeurd te worden. Bob 
en ik lopen naar het keuringsterrein om 
te aanschouwen hoe zoiets in zijn werk 
gaat. Onderweg komen we Willem tegen 
die even daarvoor al was vertrokken. 
Een draad was los geschoten waardoor 
de bobine het niet deed, geeft hij aan. 
De motorkap wordt met een aantal grote 
bouten en moeren weer dicht gedraaid 
terwijl Mart naast hem in de rij komt staan.
Met een korte dialoog wordt het probleem 
grondig geanalyseerd:

Mart: Wat he’j?
Willem: He’j dut ’t neet
Mart: Noe dan?
Willem: Noe wal.
Mart: oké.

En Mart vervolgt zijn weg richting de 

AUTORODEO ! keuring. De motorkap van Willem wordt 
er weer opgeschroefd en ook hij gaat 
richting de keuring. Een paar keer melken 
met het gas en de jongens komen bij 
de eerste keurmeester. De keurmeester 
geeft instructies: “Zo vol gas richting die 
kearls en op tied noks remmen”. Dat vol 
gas hadden de beide heren begrepen. 
Bij de keurmeesters staat ook Rob 
Bulten, die rond de auto’s heen loopt. 
De keurmeesters letten er op of er geen 
uitstekende delen zijn, alle demontabele 
plastic onderdelen weg zijn, of er een soort 
van kooiconstructie in de auto zit en of de 
rijder beschermt is met een ijzeren plaat. 
De keurmeester knikken goedkeurend 
en de heren rijden weer terug naar de 
standplaats.

Omdat de 1e manche pas over een uur 
begint lijkt ons koffie wel een goed idee. 
We lopen met een paar teamleden langs 
de baan richting het feestterrein. Een 
heerlijk kopje koffie wordt ingeschonken 
door bejaarde vrouwen in klederdracht. 
Deze trillen bij het inschenken zo hard 
dat roeren overbodig is. Een plakje cake 
op de vuist en we gaan terug richting de 
standplaats. 

Voordat de rodeo begint is er een 
rijdersbriefing. Iedereen moet rond een 
tweetal personen staan. De één is de 
wedstrijdleider, de ander is de presentator. 
De wedstrijdleider heeft een microfoon in 
zijn hand maar gebruikt deze niet. Waarom 
is iedereen volstrekt onduidelijk. De helft 
krijgt daardoor niks mee van wat de beste 
man te zeggen heeft. Iedereen knikt maar 
een beetje, “’t zal wal”. Wel wordt door de 
presentator, die absoluut geen microfoon 
nodig heeft, duidelijk gemaakt dat het een 
rodeo is en geen autocross. Contact is 
toegestaan op de baan. 
Willem geeft aan dat er de vorige 

keer trammelant is geweest op het 
rennerskwartier. Één van de rijders die 
net niet bij de autocross mee kan komen, 
en daarom bij de autorodeo mee doet, 
is verhaal gaan halen op een ietwat 
dreigende manier. Die gasten zijn eigenlijk 
veel te snel voor de rodeo en kunnen het 
niet hebben als iemand ze van de baan 
tikt.

Terug bij de auto’s wachten we nog wat. 
Langzaam zie ik de nervositeit op de 
gezichten toenemen. “Mart, vind je het 
spannend?” “Joa, aj de eerste manche 
maar gehad hebt, dan geet ‘t wal weer.” 
Vlak voor het begin besluiten Bob en ik 
vast naar de tribune te lopen.

Eenmaal aangekomen op de tribune blijken 
er al relatief veel mensen te zitten. We 
zoeken een plaatsje, het is ondertussen 
een uurtje of 11. De eerste manche start. 
Hierin zit van raceteam “Wat Meenie” 
Brad. Hij komt uit Lichtenvoorde en ik had 
hem nog niet eerder ontmoet. In de tijd dat 
ik hem vanmorgen gesproken heb komt hij 
op mij over als een druktemaker, wel op 
de goede manier. Hij praat zo plat als een 
dubbeltje en met zijn aanstekelijke lach lijkt 
hij me een welkome gast. We kunnen de 
start niet goed zien maar een bult lawaai 
verraadt dat ze van hun plek zijn gekomen. 
Met vier auto’s gaan ze snoeihard op de 
eerste bocht af. Terwijl de bocht nadert 
begin ik me af te vragen wanneer die 
gasten gaan remmen. Dit blijken ze niet te 
doen en met een paar koprollen belanden 
2 auto’s op hun dak. Brad was snel weg 
maar moet nu, vanwege de rode vlag, even 
stoppen. Een herstart volgt en weer zit Brad 
aardig voorin maar helaas valt zijn auto 
stil. Hij moet wachten in zijn auto terwijl 
de anderen langs hem komen stuiven. 5 
rondjes moeten er gereden worden. Wat 
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opvalt is dat het snelheidsverschil tussen 
de auto’s gigantisch is. De één lijkt blij dat 
hij overkomt, terwijl de ander als Aladin 
over het zand vliegt. Hier en daar vliegt 
een auto in de greppel omdat ze elkaar van 
de baan beuken. Het is echt spectaculair 
om te zien!

De gasten worden afgevlagd en team “vlak 
en strak” komt de baan op om de auto’s, 
die niet op eigen kracht terug kunnen 
komen, af te slepen. Dat is met 10 auto’s 
ongeveer de helft van het veld. Het duurt 
best lang voordat de wedstrijd verder gaat. 
In deze tweede manche zit Willem. Ofja, dat 
dachten we. We hebben Willem niet gezien. 
Achteraf bleek dat zijn nieuwe banden te 
groot waren, waardoor ze bij het sturen in 
de wielkasten kwamen. Hij kon zijn banden 
net niet snel genoeg wisselen om mee te 
doen. Volgende manche beter.
De tweede manche start en terwijl wij op de 
baan op zoek zijn naar Willem gaat er iets 
gigantisch mis. Met een salto vliegt een auto 
uit de eerste bocht snoeihard in de aarden 
wal. Daar schuin bovenop komt een andere 
auto. De wedstrijd wordt door middel van 
een rode vlag stil gelegd. Mensen beginnen 
zenuwachtig rond de auto te lopen en het 

blijkt helemaal mis. De coureur is bij kennis 
maar zit bekneld in zijn auto en klaagt 
pijn in zijn nek en rug. De EHBO staat er 
maar een beetje moedeloos bij terwijl de 
baanofficials haastig aan komen rennen 
met een hydraulische knipper. Terwijl het 
publiek in spanning zit te kijken verwittigd 
de presentator ons ervan dat de ambulance 
en de brandweer zijn gebeld. Het zekere 
wordt voor het onzekere genomen. De 
brandweer arriveert snel en samen met de 
ambulance zijn ze erg lang bezig de jongen 
uit de auto te krijgen. Het dak wordt eraf 
geknipt en hij wordt gestabiliseerd. Het 
hele tafereel duurt al ongeveer drie kwartier 
voordat de hulpdiensten tot de conclusie 
komen dat ze hem niet met de ambulance 
naar het ziekenhuis durven vervoeren. De 
traumahelikopter wordt ingevlogen om de 
jongen naar het ziekenhuis te krijgen. De 
presentator geeft aan dat het op zich goed 
gaat met de jongen. Vijf kwartier later is 
de baan weer vrij en kan er weer geracet 
worden.

Ik heb wel medelijden met de jongens 
van team “Wat Meenie”. Ze waren al 
zenuwachtig en dit tafereel zal daar zeker 
niet bij geholpen hebben. De manches 
daarna strijden de Zieuwentenaren 
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tevergeefs. Ze kunnen, net als veel 
anderen, niet op tegen het geweld dat de 
semi-autocrossers op de baan brengen. 
Op een gegeven moment rijdt er zelfs 
een Renault Clio met een Hayabusa-blok 
over de baan. Dat zal de meesten niet veel 
zeggen maar ”Google” het maar eens. 
Samenvattend is het een motorfietsblok 
met veel te veel vermogen. Als je dit blok 
op je Singer naaimachine zet dan kun je in 
één dag voor heel Zieuwent nieuwe kleren 
naaien, zo hard ongeveer.

Als er een paar manches geweest zijn gaan 
we even naar het rennerskwartier. In één 
manche heeft Harm Beerten (ja, die van de 
slager) een botsing gehad. Zijn motorkap 
zit fraai gekruld op zijn auto. Met een 
voorhamer wordt deze weer iets in model 
geslagen. Enige vorm van voorzichtigheid 
is daarbij ver te zoeken. Bij een ander 
is de v-snaar geknapt. “Ik heb eheurd 
da’j dat met een paar bundelbandjes 
noa kunt maken.” zegt hij tegen Thijs 
Lageschaar. Thijs lacht en verklaart hem 
voor gek. Tien minuten later loopt de auto 
als een zonnetje, met een v-snaar van 
bundelbandjes.

De manches die we daarna bekeken 
hebben waren stuk voor stuk spectaculair. 
Elke keer veel uitvallers. Auto’s waarvan 
je denkt dat de voorbanden een conflict 

hebben en elk hun eigen weg willen gaan 
tot een achteras die geen zin meer heeft 
om te draaien. Op een gegeven moment 
geeft de presentator aan dat het met de 
afgevoerde coureur redelijk goed gaat. 
Hij blijkt een paar gebroken ribben en 2 
klaplongen te hebben. Lijkt mij best heftig 
maar volgens de presentator heeft hij 
geluk gehad.

Bob en ik hebben honger en dorst, we 
besluiten dat het wel mooi geweest is 
zo. We hebben ongeveer 25 manches 
bekeken en dat was absoluut bruut om te 
zien. Wat me wel opvalt is dat het tussen 
de races erg lang duurt voordat de baan 
weer vrij is. Dit kan simpelweg niet sneller 
maar dat maakt het wel een lange zit. We 
nemen afscheid van Team “Wat Meenie” 
en ook zij keren huiswaarts. De auto’s 
staan al opgestapeld op de dieplader, op 
mijn vraag of dat niet jammer is van de lak 
krijg ik alleen gelach terug.

Bob en ik lopen richting het feestterrein. 
De rest van Zieuwent komt zo met het 
busje, we besluiten ons bij hen aan te 
sluiten. De jongens van het rodeoteam 
hebben beloofd terug te komen en op het 
moment dat we naar huis gaan komen we 
elkaar tegen. Bob en ik kijken elkaar aan 
en weten dat onze wedstrijd er op zit.

Stefan en Bob.
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BEDRIJVENBUNDELINGZIEUWENT 
Zieuwent bruist van de actieve onderne-
mers! Om ondernemend Zieuwent nog 
krachtiger te maken, bundelen MKB Zieu-
went en Sponsorbundeling Zieuwent per 1 
juli a.s. haar krachten en gaan verder onder 
de naam Bedrijvenbundeling Zieuwent.

Bedrijvenbundeling Zieuwent spoort onder-
nemers aan om zich te willen blijven vesti-
gen in het dorp en een enthousiast bedrijfs-
leven te behouden. De afgelopen jaren is er 
heel veel kennis opgedaan en is er een groot 
netwerk opgebouwd. Door dit te delen kun-
nen we elkaar versterken en zetten we on-
dernemend Zieuwent nog beter op de kaart! 

Wat gaan we doen?
De Sponsorbundeling blijft in haar huidige 
vorm bestaan genoemd: de sponsorcom-
missie. Aanvullend komt er een activitei-
tencommissie. Deze commissies bestaat 
uit Zieuwentse ondernemers die een aantal 
keer per jaar activiteiten voor leden organi-
seren. Denk hierbij aan het ondernemers-
café, een bedrijventour door Zieuwent en 
een speeddate avond voor ondernemers. 
Daarnaast is Bedrijvenbundeling Zieuwent 
ook de lokale denktank waar ondernemers 
terecht kunnen met vragen/ideeën over bij-
voorbeeld leegstand, marketing en lokale 
activiteiten.
 
Hoe kan ik nu lid worden?
Wanneer je lid bent van de Sponsorbunde-
ling, word je automatisch lid van de Bedrij-
venbundeling. Nieuwe leden kunnen zich 
aanmelden door een mail te sturen naar 
info@bedrijvenbundelingzieuwent.nl of door 
het aanvraagformulier in te vullen op de 
website www.bedrijvenbundelingzieuwent.
nl. Deze bedrijvenbundeling is in principe 

voor Zieuwentse bedrijven en voor bedrijven 
die hun roots in Zieuwent hebben.

Je kunt lid worden met een minimale bij-
drage van €250,- per jaar. Mocht je het 
verenigingsleven in Zieuwent meer willen 
ondersteunen, zijn hogere bedragen uiter-
aard welkom. Van het ingelegde bedrag 
gaat €100,- naar de activiteitencommissie. 
Het overige bedrag komt ten goede aan 
lokale verenigingen en stichtingen. Ook als 
particulier mag u uiteraard deelnemen aan 
de Bedrijvenbundeling, waarmee u de ver-
enigingen steunt.

Voor de Zieuwentse verenigingen en stich-
tingen verandert er inhoudelijk voor het aan-
vragen van sponsorgelden niets. Aanvragen 
kunnen per 1 juli te worden gedaan via de 
nieuwe website.

Bedrijfsbundeling brengt ondernemend 
Zieuwent dichter bij elkaar en is het aan-
spreekpunt voor bedrijven, ondernemers 
en verenigingen. Zij zijn immers de motor 
van de Zieuwentse samenleving!

Voor verdere gedetailleerde informatie ver-
wijzen wij graag naar onze website www.
bedrijvenbundelingzieuwent.nl 

Kom d’r bi-j 

Bedrijvenbundeling Zieuwent.

BEDRIJVENBUNDELINGZIEUWENT

Het is enkele maanden geleden dat ie-
mand in de Piot schreef dat hij graag 
een keer als een vlieg een dag lang op 
de schouders van Bennie “Boers” zou 
willen zitten om te zien wat voor werk 
deze man verzet. Op dat moment was 
er door de harmonie Zieuwent Mariën-
velde en stichting Paaspop in het diep-
ste geheim al een aanvraag ingediend 
voor een koninklijke onderscheiding 
voor al het vrijwilligerswerk dat Bennie 
voor hen uitvoert. 

Exact 40 jaar geleden werd Paaspop Zieu-
went voor het allereerst georganiseerd en 
vanaf dat moment was Bennie erbij als vrij-
williger. Samen met onder andere zijn naam-
genoot en neef Bennie Wopereis (“Grobben 
Bartels”) en Louis Holkenborg (“Wietje”) 
hielp Bennie met de opbouw van Paaspop 
en werd hij een van de “uitsmijters”. Met 
hart en ziel zetten ze zich in om iedereen 
een mooi Paasweekend te geven, waarbij ze 
zelf ook zeker genoten van alles wat ze daar 
meemaakten.

In dat jaar vroeg iemand van de harmonie of 

Bennie misschien ook Wietje wilde helpen 
bij het reilen en zeilen van de papier- en ijzer-
containers van de harmonie. En zo ontstond 
zijn dagelijkse fietsrit naar de containers bij 
Wietje en Minie “op de brink”. Door vele 
mensen uit de omgeving werd papier en ij-
zer naar deze containers gebracht en iedere 
dag zorgden Bennie en Wietje (naast hun 
werk) ervoor dat het papier fatsoenlijk in de 
container werd opgestapeld en alle metaal-
soorten werden gescheiden. Niet altijd even 
makkelijk voor Ria en Minie, want “even naar 
de containers” zorgde er vaak voor dat het 
eten opnieuw moest worden opgewarmd en 
klussen thuis langer bleven liggen…

In 2009 verhuisden de papier- en ijzercontai-
ner naar de huidige locatie bij de Wopa aan 
de Reindersweg, maar helaas zou Wietje dit 
niet meer meemaken. Na het overlijden van 
neef Bennie, kwam in 2009 ook het overlij-
den van Wietje. Dat hakte erin, voor Ben-
nie en vele anderen. Maar Bennie zette de 
schouders eronder. Hij bleef zich inzetten 
als vrijwilliger voor Paaspop en ging op zoek 
naar anderen die hem wilden helpen bij de 
 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR BENNIE WOPEREIS (BOERS).
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 containers. Zo zorgt hij er tot op de dag van 
vandaag voor dat dit vrijwilligerswerk een 
enorme bijdrage oplevert voor een gezonde 
toekomst van de harmonie.

Wat zou je zien als je als vlieg één dag op 
zijn schouder zit (mits zijn grote handen je 
niet raken…)?
… dat Bennie zeker twee tot drie keer per 
dag naar de containers fietst om ervoor te 
zorgen dat het ijzer en papier goed in de 
containers is opgestapeld, de stoep schoon 
is en zelfs onkruid tussen de tegels wordt 
weggehaald.
… dat hij alle edelmetalen uit de ijzercontai-
ner sorteert en motorblokken, wasmachines 
en computerkasten uit elkaar sloopt om het 
edelmetaal goed te scheiden.
… dat hij nog altijd een enorme oerkracht 
heeft om dit werk te verzetten!
… dat er af en toe letselschade is, maar Ben-
nie eigenhandig EHBO toepast en zijn werk-
zaamheden weer direct voortzet. 
… dat Harry Groot Kormelink en Henk Spek-
schoor hem regelmatig helpen bij zijn werk-
zaamheden.
… dat hij baalt (en wij ook) wanneer er soms 
afval wordt gedumpt dat niet onder papier 
en ijzer valt. Want dat betekent extra werk 
dat uiteindelijk niets oplevert.

… dat Ria zijn steun en toeverlaat is en hem 
altijd de kans geeft om dit vrijwilligerswerk te 
doen (waarvoor wij erg dankbaar zijn!).
… dat hij wekelijks contact heeft met de be-
drijven die de containers komen laden en 
lossen.
… maar bovenal: dat hij iedere dag met een 
geweldig goed humeur al dit werk als vrijwil-
liger voor ons doet en iedereen ervan geniet 
om met hem te mogen werken.

Meer dan genoeg redenen voor zowel de 
harmonie als stichting Paaspop om een ko-
ninklijke onderscheiding voor Bennie aan te 
vragen. Eind maart ’19 komt definitief het be-
richt dat Bennie deze onderscheiding krijgt 
toegekend op vrijdag 26 april, de dag vóór 
Koningsdag. Met Paaspop in het verschiet 
moet alles nog geheim blijven. Het is een te 
groot risico dat tijdens Paaspop iemand zich 
verspreekt tegenover Bennie of Ria.

Mario en Dennie (zonen) bedenken een 
goede smoes om Bennie en Ria naar het 
gemeentehuis in Groenlo te lokken, maar 
Ria vindt het allemaal toch wat verdacht…
Zonder dat Bennie het ziet, schrijft ze in het 
klein bij vrijdag 26 april op de weekkalender 
in de keuken: “lintje”.
Het is vrijdagochtend 26 april 2019. Samen 

met het gezin van Bennie en Ria zitten we 
(Minie Holkenborg, Dave Holkenborg en 
Diede Rondeel namens Paaspop, Henk 
Spekschoor, Ursula Wopereis, Silvia van Ha-
gen en Heidi Rouwhorst namens de harmo-
nie) klaar in het gemeentehuis van Groenlo. 
We zijn allemaal toch enigszins nerveus en 
benieuwd naar de reactie van Bennie en Ria 
die nog binnen moeten komen. We zien an-
dere “Zieuwentsen” binnenkomen en later 
blijkt dat ook Henri Weikamp voor zijn vele 
vrijwilligerswerk een welverdiende konink-
lijke onderscheiding ontvangt. Ondertussen 
zorgen leden van de harmonie ervoor dat 
er bij het huis van Bennie en Ria en bij de 
containers versierd wordt zodat iedereen 
het kan zien: “Voor onze held nu ook een 
speld!”

En dan komen de “decorandussen” de zaal 
binnen. Sommigen hebben nog steeds niet 
door wat er gaat gebeuren. Bennie en Ria 
zien ons direct. Ria kijkt alsof ze wil zeg-
gen: “Had ik toch gelijk”. Bennie moet nog 
even nadenken… totdat de burgemeester 
iedereen even persoonlijk welkom heet. Het 
kwartje valt… Ze ondergaan de huldiging en 
de uitreiking van het lintje ogenschijnlijk rus-
tig, maar zichtbaar genietend. Na de vele fe-
licitaties en een borrel op het gemeentehuis 
is het tijd om terug naar Zieuwent te gaan. 
Waar Bennie en Ria denken dat de huldiging 
daarmee is afgelopen, wachten we hen thuis 
op met een lunch van het Witte Paard. Ben-
nie’s reactie met een grote glimlach: “Bunt 
jullie doar alweer?”

Wij checken op de weekkalender van Ria of 
op vrijdag 26 april inderdaad “lintje” staat 
geschreven, en jawel! Voordat we proosten 
op deze mooie dag, staan we uiteraard ook 
stil bij Wietje en neef Bennie die dit helaas 
niet meer mogen meemaken. Wie weet was 
er voor hen ook een onderscheiding ge-
weest.

Rond half twee nemen we afscheid en wen-
sen we Bennie en Ria opnieuw nog een fijne 
dag toe…Maar ze houden nog één verras-
sing te goed!

Bennie kan het niet laten. Om half vijf is hij 
in zijn oude kloffie alweer aan het werk bij 
de containers. Niets wetende van die laatste 
verrassing vertelt hij dat ze enorm hebben 
genoten van de ochtend en roept hij: “Fijne 
avond!” De versieringen bij de containers 
zorgen ervoor dat iedereen even voor hem 
stopt om hem te feliciteren met deze onder-
scheiding. Bennie straalt van oor tot oor!

Eenmaal thuis wil hij nog even nagenieten 
met Ria en de kinderen: “Nog effe iets drin-
ken, jongens?” Mario komt met het “spon-
tane” voorstel om naar het Witte Paard te 
gaan en daar samen iets te drinken. Tja, dan 
toch eerst maar even douchen en de goeie 
kleren aan. Niets vermoedend wandelen ze 
naar het Witte Paard. Maar bij binnenkomst 
in de grote zaal wacht Bennie en Ria nog 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 



ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON

Bedrijvenbundeling Zieuwent Renate Hesselink Dorpsstraat 12 7136 LK Zieuwent 842365 PIOT Huub Wopereis Harreveldseweg 21 7136 LW Zieuwent 06-12844614

Biljartver. 't Kevelder Willy Eekelder Ruusloseweg 18 A 7136 MD Zieuwent 351664 PSV In den Bosch I. Hendriks Misterstraat 58 7126 CE Bredevoort 0543-452351

Bridgeclub Zieuwent (B.C.Z.) Gerry Koppenens Rode v. Heeckerenstr. 22 7131 ER Lichtenvoorde 06-17328049 R.K.Z.V.C. Dick Schieven A. Mollemanhof 34 7136 MS Zieuwent 06-27083077

Buurtver. Ruurloseweg Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029 Spirit '90 (Gymvereniging) Jacquelien Wopereis Kard. de Jongstraat 35 7131 XS Lichtenvoorde 377457

Buurtver. Sprenkelderhook Wendy Waalderbos Anton Mollemanhof 67 7136 MR Zieuwent 466987 Stg. Paardrijden Gehandicapten Marietje Nijrolder Wilgendijk 4 7136 JJ Zieuwent 06-20107523

Buurtver. 't Hoenderboom Norie Klein Goldewijk Dorpsstraat 10 7136 LK Zieuwent 06-23653184 Stichting Fratsen Liran Bokkers De Steege 95 7136 MN Zieuwent 06-27277876

Buurtver. 't Kevelder Peter Groot Zevert De Steege 36 7136 MP Zieuwent 06-20599439 Stichting Helpende Hand Mevr. J. Bekken Werenfriedstraat 9 7136 ZG Zieuwent 351461

Buurtver. Zegendijk Frank Hummelink Dorpsstraat 64 7136 LN Zieuwent 352186 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

Ouderraad Basisschool Heidi Klein Holkenborg Maatweg 4 7136 KP Zieuwent 352589 Volleybalvereniging TOHP Henk Krabbenborg A. Mollemanhof 38 7136 MS Zieuwent 351875

Oudheidkundige Ver. "Zuwent" Cecile Hulshof Zieuwentseweg 46 A 7136 LC Zieuwent 06-27476204 Vrouwen Vereniging Zieuwent Paula Bokkers Kunnerij 6 7136 JK Zieuwent 351710

Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Zaalvoetbal Z.V.Z. Gerdo ten Barge Engelse Schans 14 7137 SE Lievelde 06-12824537

PCI Caritas locatie Zieuwent Leo Nijenhuis De Haare 11 7136 MH Zieuwent 351846 Zangkoor R.K. Erna Karnebeek Verdelingsweg 3 7263 SR Mariënvelde 06-38574224

Perfect Running Lisa te Molder Dorpsstraat 20 A 7136 LL Zieuwent 06-20744965 Zieuwents Belang Mieke Stortelder Zegendijk 12 7136 LS Zieuwent 06-42162086

Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 8 7131 BJ Lichtenvoorde 487150 Zonnebloem De Arie Groeneweg Hellerweg 3 A 7136 KS Zieuwent 351253

Zonnig Zieuwent Ruud Krabbenborg p.a. Boekelderweg 3 7136 KL Zieuwent 06-20521539

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (9 juni 2019)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl
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 de allerlaatste verrassing van deze dag: een 
warm onthaal, felicitaties en blijk van waar-
deringen door familie, buren, vrienden, ex-
collega’s en mede-vrijwilligers en muzikan-
ten van stichting Paaspop en de harmonie 

Zieuwent Mariënvelde. Het is een mooie, 
onvergetelijke dag geworden. Enkele weken 
later staat er in de ELNA namens Bennie en 
Ria een dankwoord voor de koninklijke on-
derscheiding en alle verrassingen van 26 
april. En bovenal een dankwoord aan al die 
andere vrijwilligers waarmee hij samenwerkt 
en die zoveel betekenen voor stichting Paas-

pop, de harmonie Zieuwent Mariënvelde en 
andere verenigingen en stichtingen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar en vaak zijn het 
mensen die (stil) op de achtergrond jaren-
lang enorm veel werk verzetten zonder er 
iets voor terug te vragen. Maar af en toe 
moet je even de koning of koningin inseinen 

dat iemand het dubbel en dwars verdient om 
een koninklijke onderscheiding te ontvan-
gen voor alles wat hij/zij voor Zieuwent en 
omstreken betekent!

Bennie en Ria, bedankt!!!
Besturen Harmonie en Paaspop.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – PAX JO8-2 : 3-5
DOELPUNTENMAKERS: Siem (2x) en Jens (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Hoekschop van Jens met een schitterende afronding van 

Siem die mooi vrij stond !
MOOISTE MOMENT:  De 2e helft werd nog even spannend, voor de winst, 

helaas ook 1 bal net tegen de paal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Dorus.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – HC’03 JO8-1 : 7-6.
DOELPUNTENMAKERS: Jens (3x), Siem (2x) en Pepijn (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Pepijn. Geweldig schot van afstand tussen de verdedigers.
MOOISTE MOMENT:  Samen spelen ging heel erg mooi. Ze waren aan elkaar 

gewaagd !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa’30 JO10-5 – RKZVC JO10-1 : 4-17
DOELPUNTENMAKERS:  Romy (3x), Toon (3x), Fedde (3x), Sep (3x), Ruben (3x) en 

Thijmen (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Fedde. Mooi slalommen en dan door de benen van de 

keeper scoren.
MOOISTE MOMENT:  Het hele team heel goed samengespeeld. veel één-tweetjes.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijmen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: AZSV JO10-6 – RKZVC JO10-1 : 3-12
DOELPUNTENMAKERS:  Thijmen (5x), Ruben (2x), Sep (1x), Romy (1x), Toon (1x), 

Fedde (1x) en eigen goal (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Fedde. Scoorde met links door de benen van de keeper.
MOOISTE MOMENT:  We bleven met het hele team goed voetballen. Veel één-

tweetjes met elkaar.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO10-1 – Ruurlo JO10-2 : 8-4
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (4x), Ruben (2x), Toon (1x) en Fedde (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Toon. Thijmen nam een hoekschop. Toon nam hem op de 

slof en doelpunt.
MOOISTE MOMENT:  Dit was echt een kampioenswedstrijd. Ze moesten hard 

werken en daardoor gewonnen. Kampioen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

VOETBAL : RKZVC

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – DZC’68 JO11-2 : 3-6
DOELPUNTENMAKERS: Tom (2x) en Jochem (1x).
MOOISTE DOELPUNT: De 1e van Tom. Na een mooie pass van Lars.
MOOISTE MOMENT: Goal 2 + 3. Eerste paar minuten na 2e time-out.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Len.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Varsseveld JO11-2 – RKZVC JO11-1 : 2-7
DOELPUNTENMAKERS: Tim (2x), Gijs (2x), Jochem (2x) en Lynn (1x).
MOOISTE DOELPUNT: De 2e van Gijs. Uit de draai met een lobje over de keeper.
MOOISTE MOMENT: Omslag na de 1e time-out. Peper in de kont. DRAN.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gijs. Overal inzetbaar.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Zelhem JO11-1 : 3-7
DOELPUNTENMAKERS: Lynn (2x) en Jochem (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Lynn. Doorgezet op de keeper, duel gewonnen en 

gescoord.
MOOISTE MOMENT:  Geniale steekbal van Tim. Zet ik 1 keer Lynn 1 op 1 voor 

de goal, die de 2-3 erin schiet.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – AZSV … : 2-10 (2e helft 2-2)
DOELPUNTENMAKERS: Roy en Wout.
MOOISTE DOELPUNT: Roy. Mooie assist van Wout. Super ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: De hele tweede helft. Allemaal super hun best gedaan.
MAN v.d. WEDSTRIJD: 2e Helft hele team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Eibergen JO11-2 – RKZVC JO11-2 : 8-1
DOELPUNTENMAKERS: Jurre.
MOOISTE DOELPUNT: Jurre. Super samengespeeld en top ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: Goed samengespeeld !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hele team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: DZC’68 JO11-4 – RKZVC JO11-2 : 9-2
DOELPUNTENMAKERS: Roy Klein Nijenhuis.
MOOISTE DOELPUNT:  Het tweede doelpunt. Snelle uittrap. Roy goed 

ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: Dat ze tegen de koploper op 2-2 komen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Roy Klein Nijenhuis.

VOETBAL : RKZVC
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – AD’69 JO11-1 : 3-4
DOELPUNTENMAKERS: Lynn Wolterink, Roy Klein Nijenhuis en Hugo Holkenborg.
MOOISTE DOELPUNT: Hugo Holkenborg. Goed vrijgespeeld en knap afgerond.
MOOISTE MOMENT:  Dat ze knap gevoetbald en als team hebben gestreden 

voor de winst.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het team in zijn geheel.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Grol JO11-3 – RKZVC JO11-2 : 1-3
DOELPUNTENMAKERS: Lynn Wolterink, Jur Groot Severt en Roy Klein Nijenhuis.
MOOISTE DOELPUNT: De laatste. De 1-3 van Roy Klein Nijenhuis.
MOOISTE MOMENT:  Het V.A.R. moment dat de goal niet werd goedgekeurd 

van Grol (de 2-2).
MAN v.d. WEDSTRIJD: Wout te Molder.

VOETBAL : RKZVC

KLOOTSCHIETVERENIGING 
DE HEMMELE UIT ZIEUWENT 
KAMPIOEN IN DE 4DE KLASSE !
Klootschieten wie kent het niet. Door de 
eeuwen heen heeft dit folkloristisch schouw-
spel zich ontwikkeld tot een echte sport. Het 
is een werpsport waarbij twee teams tegen 
elkaar, een zware bal (de kloot), onderhands 
op een bepaald parcours gooien om een zo 
groot mogelijk afstand af leggen in zo min 
mogelijk schoten (worpen)

Onze vereniging is aangesloten bij de AKF 
(Achterhoekse Klootschiet Federatie). Zij or-
ganiseren van eind september tot begin april 
de competitie wedstrijden. In 6 verschillende 
klassen worden er 12 wedstrijden gegooid. 
Deze worden om de week gehouden. Bij ver-
schillende verenigingen in de Achterhoek. 
(Exel, Lochem, Barchem, Ruurlo, Zieuwent, 
Zwolle bij Grolle, Winterswijk, Geesteren, Ei-
bergen, Borculo en Haarlo)

Al bijna 35 jaar bestaat het klootschieten in 
Zieuwent. Nu is door de jaren heen de ver-
eniging erg verkleind. Het huidige ledenbe-
stand zijn 5 mensen. Afgelopen seizoen zijn 
wij kampioen geworden in de 4de klasse. 
Daarom gaan wij het aankomende seizoen 
in de 3de klasse gooien. Tijdens de wedstrij-
den bestaat het team uit 4 personen.

Wij zijn een paar enthousiastelingen die voor 
de gezelligheid graag een `kloot` gooien. 
Door ons wordt er op de zaterdag gegooid 
van ongeveer 12.15 uur t/m 17.00 uur. Voor 
de wedstrijden komen wij bij het Sourcy 
Center in Zieuwent bij elkaar om te beginnen 
met een kop koffie. Daarna gaan met zijn al-
len in de auto op weg naar de wedstrijd. Ie-

dere vereniging heeft zijn eigen café/restau-
rant waar gestart wordt. Daar wordt bekend 
gemaakt tegen welk team je moet gooien. 
Na de wedstrijd wordt er ter plaatse nog wat 
gedronken en gewacht op de daguitslag.

Lijkt het je leuk ons team te komen verster-
ken en ben je ouder dan 16 jaar dan zoeken 
wij jou. Je hoeft geen kennis te hebben van 
het klootschieten, want dat leer je vanzelf 
tijdens het gooien. Wij hebben geen vaste 
trainingen. Puur voor gezelligheid.
Mocht je meer informatie willen of meedoen 
dan kun je een mail sturen naar sabine.spil@
gmail.com of bellen naar 06 – 11 438 507

Klootschietverenigng De Hemmele.

   

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

22, 23 en 24 juni  Kermis Zieuwent.

Vr. 28 juni 14.30 uur Stichting Fratsen : Modderdag.

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

Do. 11 juli 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

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

tuinbezoek Jan Nijenhuis.

Ma. 5 aug. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Zo. 15 sep. 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival.

25 en 26 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.
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1.  Meest favoriete sport: 
 Niet speciaal een voorkeur.

2.  Minst favoriete sport: 
  Boksen. Elkaar een beetje in elkaar 

slaan.
 
3.  Mooiste sportherinnering: 
  Dat het eerste van RKZVC voor de 

derde keer kampioen werd.

4.  Favoriete sportman/vrouw: 
  Ik heb niet echt een voorkeur. Ik 

heb bewondering voor iedereen die 
ergens fanatiek in is. 

 
5.  Lekkerste eten: 
  Ik lust eigenlijk alles, behalve olijven 

en pasta-pesto.
 
6.  Beste boek/schrijver: 
‘  Bloemen op zolder’ van Virginia 

Andrews
 
7.  Mooiste Film: 
 The Titanic.
 
8.  Beste Nederlandstalige lied: 
  Heel veel. Ik zing er bij heel veel ook 

graag mee.
 
9.  Mooiste cadeau dat je ooit kreeg: 
 Nieuwe tuin.
  
10.  Grootste miskoop: 
   Een paar schoenen. 1 keer 

gedragen, daarna nooit meer.
 
11.  Omscholen tot: 
   Ik wilde vroeger altijd 

verpleegkundige worden, maar 
groeide op in ‘ne te groot’n trop’, en 

PROFIELSCHETS  MARGA DONDERWINKEL
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toen zat dat er dus voor mij niet in. 
Nu ben ik er iets te oud voor.

12.  Tent opzetten in: 
   Hier in de tuin. Kunnen de 

kleinkinderen er leuk in spelen.

13.  Hekel aan mensen die: 
  Verbeelding hebben.
 
14.  Uit bed te halen voor: 
   Als er niets met de (klein)kinderen is 

laat mij dan maar lekker liggen.
 
15.  Welke droom is wederkerend: 
   Ik droom wel, maar heel chaotisch. 

Meestal kan ik er ’s morgens niets 
over navertellen.

16.   Wanneer was je voor het laatst 
bang: 

   Toen twee van onze kinderen voor 
het eerst op kamp waren en er een 
noodweer uitbrak. Ze waren zo weer 
thuis. (Gelukkig)

 
17.   Wat denk je als je in de spiegel 

kijkt: 
  Je wordt ouder, Mam.

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

   Buiten zijn, in de tuin of op het 
terras. Ook doe ik graag een 
spelletje en ik fiets graag.

 
19.  Wie zou je nog willen ontmoeten: 
   Mijn moeder. Ik zou haar nog graag 

mijn bewondering en respect tonen 
en iets voor haar terug willen doen!

 

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

   Meerdere huizen waar ik de post 
bezorg. Ben dan benieuwd hoe 
anderen het hebben en dan ideeën 
opdoen.

 
21.   Met welke vrijwilliger zou je wel 

eens een dagje mee willen lopen: 
   Met ambulancepersoneel. Wat 

treffen die aan. De besluiten die ze 
moeten nemen in korte tijd. Lijkt me 
erg spannend werk.

 
22.  Wat zou je geen 2e keer doen: 
   Naar Israël gaan. De vorige keer 

kwam ik er zwanger van terug.
 
23.  Wat staat er bovenaan jouw 

bucketlist: 
  Niets. Ik heb alles wat ik wil.
 
24. Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
   Eerlijk, gevoelig, actief, regelneef, 

bezorgd.
 
Marga bedankt voor de profielschets. 
Laurens bedankt voor de koffie!

Mark.

Marga Donderwinkel. Bijna 64 jaar. 
35 jaar getrouwd met Laurens. 
Moeder van Luuk, Renske en Pim. 
Oma van Julia en Sam. Wonend op de 
prachtige locatie, Dorpsstraat 6. Voor 
postbezorgers misschien een lastig 
adres, zo ver van de weg af. Maar voor 
haar geen probleem, want ooit was ze 
kraamverzorgster, maar nu al 13 jaar 
dé Postbode van Zieuwent. 

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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EINDSTAND ZTV TENNIS KNLTB 
VOORJAARSCOMPETITIE 2019
DE DAMES VAN ZIEUWENT1 ZIJN 
KAMPIOEN DIT JAAR!
De dames van Zieuwent1 zijn dit voorjaar 
in de 2e klasse toch onverwacht kampioen 
geworden. Ze stonden 2 punten achter op 
Beltrum2, maar doordat Beltrum2 onver-
wacht met 4-0 van Winterswijk verloor en 
Zieuwent1 met 3-1 van Wildbaan won, wer-
den ze toch kampioen. Dames, geweldige 
prestatie! Promotie naar de 1e klasse. Na-
mens het bestuur van harte proficiat!

De heren van Zieuwent1 zijn in de 2e klasse 
derde geworden dit jaar. Een mooie uitslag.!
De dames van Zieuwent2 zijn in de 3e 
klasse 8ste en daarmee laatste geworden. 
Helaas betekent dit een degradatie naar de 
4e klasse.

Team Dames Zieuwent1: Petra Klein Gol-
dewijk-Hogenkamp, Yvonne Overkamp, 
Marion Wopereis-Klein Goldewijk,  Ka-
rin Wopereis-Rensing, Yvonne Meekes-
Weenink, Lianne Wekking, Jose Wekking-
Stortelder en Astrid Klein Goldewijk.

  Gespeeld Punten
1. Zieuwent1    7  18
2. Beltrum1   7  17
3. Beltrum2   7  17
 
HEREN 35+ ZATERDAG 2E KLASSE  
(4 X ENKEL EN 2 X DUBBEL)
Team Heren Zieuwent1: Rudi Wopereis, 
Raymond Meekes, Rene Spekschoor, Willy 
Doppen, Gerard Knufing, Willem Rouw-
horst en Bennie Storkhorst.

1. IJsselweide1 (Gendringen) 7  38
2. Wildbaan1 (Borculo) 7  27
3. Zieuwent1   7  24

DAMES DUBBEL 17+ VRIJDAGAVOND 
3E KLASSE
Team Dames Zieuwent2: Lianne Krabben-
borg, Hanneke Wensink, Nicole Brundel, 
Jessica Houtepen, Hedwig Heutinck, Mo-
nique Klein Holkenborg-Schilderinck, Mari-
ette Hummelink en Susan Kolkman.

1. De Kei1 (Lichtenvoorde) 7  21
2. TC Zuid3 (Doetinchem) 7  21
8. Zieuwent2   7  5
De Zomeravondcompetitie met 2 dames-
teams spelen nog tot 26 juni. De uitslag 
hiervan volgt in de volgende PIOT.

Namens het bestuur van ZTV,

Rene Spekschoor.

“Yvonne Meeskes ontbreekt op deze foto”.

RKZVC ’18-‘19
Het zit er op, een lang seizoen is ten ein-
de. Er zijn verwachtingen waargemaakt 
en soms viel het tegen. RKZVC is in ieder 
geval ook dit seizoen ‘op de kaart’ gezet. 
Hierbij een korte weergave van alle teams.

Het 1e debuteerde in de hoofdklasse, 
waarin dus alle clubs nieuw waren. Vooral 
vóór de winterstop werden prima resulta-
ten behaald. Na mee te hebben gedaan 
om de prijzen is de uiteindelijke 4e plaats 
een uitstekend resultaat. Het oordeel van 
spelers, trainers en bestuurders van de te-
genstanders uit het hele land waren echter 
vrij unaniem ; hoe kan een dorpsclubje het 
qua voetbal, organisatie en accommodatie 
het zo goed voor elkaar hebben. Een fraaie 
bijkomstigheid was tenslotte, dat Laurens 
Knippenborg werd uitgeroepen tot ama-
teurtrainer van het jaar. Iets waar vooral 
hijzelf, maar ook de club trots op kan zijn.

Het 2e presteerde ook sterk, eindigend op 
een zeer fraaie middenmoot-positie. Ook 
zij spelen op hoofdklasse-niveau, wat voor 
de vele talenten van onze club een mooi 
podium is om op topniveau te wennen aan 
wat er gevraagd wordt.

Het 3e werd verjongd en is prestatiege-
richter gaan werken. Dit resulteerde in een 
kampioenschap. Een geweldige prestatie, 
waarvoor nogmaals de felicitaties.

Het 4e werd 4e, het 5e werd 3e en het 6e 
eindigde iets lager. Voor deze teams is een 
goede sfeer van belang, maar ook zij willen 
winnen, wat dus gelukkig zeer regelmatig 
lukte. Dit geldt zeker ook voor 45+1 dat 
met 0 tegendoelpunten kampioen werd. 
45+2 had een wisselende samenstelling, 
maar de sfeer was er niet minder om.

Bij de jeugd blijft spelvreugde het meest-
belangrijkste. Toch spelen ze daar naast 
de wil om te leren ook om te winnen. Dit 
lukte de J019 vooral na de winterstop. Er-
voor kampte het met wisselende omstan-
digheden, maar een stabiele organisatie na 
de kerst zorgde voor rust. Complimenten 
voor de ontwikkeling van dit team. J017-1 
speelde zelfs in de 1e klasse waar de plek 
in de subtop een prima prestatie genoemd 
mag worden. J017-2 eindigde iets lager, 
maar dat kwam mede door een samenvoe-
ging vanaf januari. De resultaten van J015 
waren na kerst misschien minder, maar ge-
zien het spelbeeld van meerdere wedstrij-
den was het dat qua voetbal meestal niet. 
Dit geldt ook voor J013-1 en J011-1 ; tech-
nisch en positioneel prima, maar op de één 
of andere manier hebben we in Zieuwent 
echter kleinere en lichtere voetballers dan 
elders. Dit resulteert vaak in wedstrijden, 
waarbij de  tegenstanders voordeel halen 
uit hun fysiek. Dit komt echter op termijn 
zeker wel goed. 

Verder leverde de J013-2 met een 3e plek 
een prima prestatie. J013-3 werd zelfs kam-
pioen, geweldig gedaan dus. J011-2 kende 
een pittig seizoen, maar leerden toch veel. 
J010 was ook eigenlijk kampioen, alweer 
prachtig gedaan. J08 hoort plezier te heb-
ben en dat was er dan ook volop. Samen 
met de fanatieke leiding van al deze teams 
kan er in ieder geval teruggekeken worden 
op een goeie jaargang.

Al met al een prima seizoen voor RKZVC 
met goede resultaten en een prima sfeer en 
ook qua accommodatie weer de gewenste 
ontwikkelingen. Het bestuur wenst alle trai-
ners, leiders, commissies, besturen en de 
vele vrijwilligers alvast een prettige vakan-
tie enne : op naar ’19-’20.

Bestuur RKZVC.



RKZVC 3 kampioen.
Officieus was RKZVC 
3 de één na laatste 
wedstrijd al kampi-
oen met drie punten 
meer dan concurrent 
Rietmolen 2 en een 
doelsaldo dat 9 goals 
beter was. Maar bij 
voetbal weet je het 
nooit. Bovendien is 
het veel leuker om 
kampioen te worden 
in een wedstrijd die je 
zelf wint. Op zondag 
26 mei wonnen ze de 
laatste competitie-
wedstrijd overtuigend 
met 4-0 van Vios B 3 
waarna het feest los 
kon gaan. Van harte 
gefeliciteerd.
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RKZVC : 4 KAMPIOENEN.
RKZVC JO10-1 
kampioen.
Er worden bij JO10 
geen standen bij ge-
houden maar omdat 
RKZVC JO10-1 slechts 
eenmaal gelijk speelde 
en de laatste wedstrijd 
op zaterdag 25 mei met 
8-4 van naaste concur-
rent Ruurlo JO10-2 
won op zaterdag 25 
mei mag RKZVC JO10 
zich toch kampioen 
noemen. Gefeliciteerd. Hieronder de foto 
na het behaalde kampioenschap.

Achter vlnr: Erik Rouwhorst, Natasja Klum-

perink, Peter Rouwhorst.
Voor vlnr: Thijmen Dibbets, Romy Rouw-
horst, Ruben Rouwhorst, Sep te Molder, 
Thijs Klein Nienhuis, Senna Waalderbos, 
Toon Domhof, Fedde Rouwhorst.

RKZVC JO13-3 
kampioen.
RKZVC JO13-3 is za-
terdag 25 mei, met 
nog één wedstrijd te 
spelen, overtuigend 
voorjaarskampioen 
geworden door te 
winnen van Zelos 
JO13-2 met 1-4. De 
laatste wedstrijd op 
1 juni werd in Lich-
tenvoorde ook over-
tuigend gewonnen. 
Geweldig gedaan, 
gefeliciteerd.

Vlnr: Rens Spijkers, Ties Kampshof, Mylan Kolkman (achter), 
Milan te Bogt (voor) Hans Kampshof (achter), Jordi ter Bogt, 
Gijs Stortelder, Daan Spexgoor, Lars Wissink, Tim Wissink, Ben 
Domhof, Stijn Kampshof, Sem Rouwhorst, Denzel Hendriks, 
Sven Klein Nienhuis 
(links op de knieën), 
Eef Klein Holken-
borg (rechts op de 
knieën)

Eindstand
 Team G W GL V P DPV DPT
1 RKZVC JO13-3 14 10 3 1 33 42 8
2 DZSV JO13-2 14 7 6 1 27 42 14
3 Ulftse Boys/GWVV JO13-2 14 8 1 5 25 51 39

Vlnr: Roy Boekelder, Erik Rouwhorst, David Cuppers, Cas Maar-
se, Kevin Waalderbos, Guus Rouwhorst, Job Hummelink, Sjaak 
Storkhorst, Stefan Beerten, Mark Bokkers, Nick Spekschoor, 
Jasper Baks, Remco Bokkers, Tom te Molder, wouter Toebes, 
Brian Voorhuis, Niels te Molder, Martin Slot

RKZVC 45+ 1 
kampioen

Eindstand
 Team G W GL V P DPV DPT
1 RKZVC 45+1 19 14 1 4 43 26 12
2 SC Meddo 45+1 20 10 4 6 34 26 12
3 Grol 45+2 20 6 4 10 22 16 26
4 FC Eibergen 45+1 19 4 8 7 20 13 23
5 VIOS B. 45+1 20 5 3 12 18 12 20

Achter vlnr: 
Marco Waalder-
bos, Hans Kamp-
shof, Raymond 
Niënhuis, Jos 
Kolkman, Rene 
Klein Holkenborg, 
Ferdinand Schut-
ten, Rene Doppen, 
Tonnie Hulshof
Voor vlnr Henry 
Weikamp, Ray-
mond Meekes, 
Jos Heutinck, 
Peter Rouwhorst, 
Wilbert Stoverinck 

Bestuur RKZVC.

Eindstand
 Team G W GL V P DPV DPT
1 RKZVC 3 20 13 4 3 43 57 22
2 Rietmolen 2 20 11 5 4 38 58 36
3 KSV 2 20 11 1 8 34 54 40



24

Zieuwent is een dorp waar gezelligheid 
en het verenigingsleven hoog in het vaan-
del staan. Kijk voor het ruime aanbod aan 
verenigingen en organisaties maar eens 
een paar bladzijden terug. Echter, een der 
Zieuwentse organisaties is zeer bekend in 
de wijde omgeving maar ze staan niet op 
deze lijst: radiopiraat Station Testarossa.

Eens per jaar organiseren ze het feest-
weekend; een marathonuitzending die het 
hele weekend duurt. Vanwege de unieke 
sfeer en gezelligheid kom ik ook even kij-
ken. Voor de duidelijkheid, de muziek kan 
ik ook slechts drie dagen per jaar bloot-
stellen aan mijn trommelvlies, maar dat 
hoort er nou eenmaal bij. Afgelopen mei 
was de jubileumeditie van Testarossa, het 
10-jarig bestaan. Het beloofde wederom 
een magistraal weekend te worden me. 
Het feestje kwam er zeker uiteindelijk, al 
liep het weekend anders dan gehoopt.

Hoe zeer ik het de piraten ook gun, hun 
praktijken blijven illegaal. Bij het uitzenden 
van radio via de ether zonder vergunning 
wordt de Telecommunicatiewet overtre-
den. Het Agentschap Telecom zijn de 
controleurs van deze wet en deze partij 
zet uiteindelijk het neerhalen van de zend-
mast in werking. Standpunten tegen pira-
terij zijn het verstoren van andere radiofre-
quenties en het belasten van het mobiele 
netwerk. Vanwege de illegale uitzending 
van Testarossa werd op de vrijdag de ge-
liefde zendmast “Lifty” al bezocht door de 
instanties, al hoop je toch stiekem dat ze 
het pas op de zondag doen. 

Het beloofde een waar spektakel te wor-
den. Met zo’n 25 politiewagens werd de 
mast bestormd. In mijn ogen is dat wel erg 
overdreven. Het lijkt er op dat een radiopi-
raat deze dagen harder wordt aangepakt 
dan een verkrachter, zoals men zelf ook 
stelt. Wat ik alleen wel weer simpel vind is 
dat menig agent direct voor de meest idio-
te dingen worden uitgemaakt. Die mensen 
doen ook maar gewoon hun werk denk 
ik dan, die gaan waarschijnlijk ook liever 
patrouilleren dan boze etherpiraten uit de 
wijde omgeving wegsturen die opvallend 
genoeg allemaal vrijdag overdag de tijd 
hebben om de ramptoerist uit te hangen. 
Vrijdagavond was de mast afgevoerd en 
al, een schadepost van zo’n 25.000 euro 
voor Testarossa. Ja, een hobby mag geld 
kosten. Maar gelukkig, met creatieve op-
lossingen kon de marathonuitzending ge-
woon doorgaan en werden de festiviteiten 
verplaatst naar het Parochiehuis. 

Om zulke tegenslagen te voorkomen kun 
je jezelf omscholen van radiopiraat naar 
radiozendamateur. Je moet een examen 
doen en vervolgens een vergunning krij-
gen om legaal een plaatsje in de ether te 
krijgen. De mast mag maximaal 5 meter 
zijn, zo’n 80 meter korter dan “Lifty”. De 
belangen van een piraat en een amateur 
zijn natuurlijk erg verschillend, en de adre-
nalinekick zal er ook af gaan als je omge-
schoold bent. Deze omscholing is zeker 
niet relevant voor Testarossa aangezien 
ze al met Lifty 2.0 begonnen zijn, waar ik 
ook een paar centen voor heb bijgelegd. 
Jongens, succes!

Jur.

De co lumn
LIFTY.


