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Er zal niemand zijn in Nederland die het 
noodnummer niet kent. Het is me de afgelopen 
maanden net iets te vaak gebeurd dat het 
nummer in mijn omgeving gebruikt moest 
worden. Bijvoorbeeld op maandag 24 juni. 
Kermis-maandag. Het was in- en rondom de 
kermis vast niet helemaal duidelijk dat de rest 
van Nederland (en dan vooral nooddiensten en 
overheden) tussen 16.00 en 19.00 in complete 
paniek en stres verkeerde. Ons noodnummer 
112 had een storing. Mensen die verbonden 
zijn aan het KPN netwerk konden ‘even’ niet 
bellen of gebeld worden. Het ontstaan van 
deze situatie wordt nader onderzocht, maar 
over een back-up had KPN blijkbaar nog niet 
na gedacht. De hulp die er altijd is in een nood 
- of bedreigende situatie, je kon het bereiken 
door een omslachtig 10-cijferig 0800 nummer 
te bellen. En wat gebeurde er maandagavond 
rond 21.30 in ons feestelijke dorp? We 
hadden het noodnummer meer dan nodig 
en alle hulp kwam met volle spoed samen 
op 500 vierkante meters. Ik lag al in bed en 
dacht dat ik droomde over ambulances, 
maar toen ik ook nog een helikopter hoorde 
wist ik dat er toch meer aan de hand was. 
Ik wierp nog een blik op de kermis en zag 
alleen wat tropkes mensen staan. Zag geen 
ambulances, polities of een helikopter. Na een 
blik op mijn mobiel werd het me duidelijk: er 
was een man gevallen tijdens het afbouwen 
van de botsauto’s. Gadverdamme. Laat het 
niet zo zijn. Eerder die dag was er in Overijssel 
nog een jongen omgekomen, omdat door de 
storing hulpdiensten te laat kwamen.

Ik ben er weer om naar bed gegaan. De man 
van de afbouwploeg bleek een 32- jarige man 
en is uiteindelijk overleden. De klap zal te hard 
zijn geweest, maar alle nooddiensten hebben 
hun werk kunnen doen. Op tijd en op de juiste 
plaats.



Een aantal maanden geleden zat ik zelf nog 
in zo’n zelfde noodsituatie. Ik was in de 
supermarkt toen ik in een ‘split second’ een 
man heb moeten redden van zijn leven. Zijn 
hart hield er mee op. Ik riep om mij heen en 
personeel schoot me te hulp. Ik probeerde 
contact te maken met de man, maar kreeg dit 
niet. Reanimatie was hetgeen wat ik moest 
doen. Eerst gaf ik iemand de opdracht 112 
te bellen. Van de 4 mensen die mij te hulp 
waren geschoten was ik de enige (!) die 
kon reanimeren. Ik dacht: ‘oké Nienke, hier 
gaan we, jij gaat dit NU doen’. Niet dat ik het 
echt wilde, want liever wilde ik dat iemand 
anders dit zou doen. 30x hartmassage en 
2x beademen (wel met een mondkapje). De 
politie was ter plaatse en samen installeerden 
we de AED. Gelukkig waren de ambulances 
erg snel ter plaatse. Ik keek op een afstandje 
toe hoe het ambulance personeel rustig en 
gecontroleerd hun werk deed. Trillend op mijn 
benen verliet ik in een waas de supermarkt. 
Ik was er graag bij gebleven, maar ik had 20 
minuten later een afspraak in het ziekenhuis.

Waarschijnlijk nog eerder dan de ambulances 
was ik in het ziekenhuis en zag hoe er een 
ieniemienie hartje klopte en er nieuw leven 
ontstond in mij. Die avond hoorde ik dat de 
reanimatie verder goed was verlopen, maar 
zijn fragiele hart en lichaam het uiteindelijk 
toch niet zelf hebben kunnen herstellen. 
Vreselijk. Een week later kwam de familie mij 
bedanken en dat was fijn.

Er was een leven heen gegaan en tegelijkertijd 
een leventje van 6 weken groeiende in mij. 
Ik denk dat ik straks ook maar een cursus 
reanimatie bij baby’s en kinderen ga volgen. Ik 
ga er ook maar van uit dat met de technologie 
en ICT van tegenwoordig een uitval van het 
noodnummer nooit meer zal voorkomen. Vast 
niet.

Fijne vakantie!

Nienke.
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AFSCHEID
NEMEN BESTAAT NIET.
De titel van een van de liedjes van Marco 
Borsato. Deze titel spookt mij door het 
hoofd als ik besluit dat het genoeg is 
geweest. Na 20 jaar wordt het steeds 
moeilijker om geïnspireerd of enthousiast 
voor een nieuw stukkie te geraken. Vandaar 
dat ik de afgelopen Piot vergadering mijn 
mede redactieleden heb medegedeeld dat 
ik afscheid van de Piot redactie ga nemen. 
Ik kijk terug op een mooie periode. Piot 
heeft ervoor gezorgd dat ik in contact 
kwam met voor mij onbekende sporten 
en evenementen. Ik heb bijvoorbeeld 
mijn passie voor het mountainbiken over 
gehouden aan een sfeerverslag met 
Velocé. De redactievergaderingen waren 
altijd plezierig en vaak verrassend door 
de verschillende achtergronden van de 
redactieleden. Want op de voetbal gaat 
het altijd over voetbal, bij de fietsclub gaat 
het altijd over fietsen, maar bij de Piot 
redactie gaat het altijd overal over. 

Maar hoe gezellig de vergaderingen ook 
zijn, je bent redactielid om stukjes voor de 
Piot te schrijven. En ik merk bij mezelf dat 
de motivatie om dat te doen, minder wordt. 
Je denkt dat je alles al wel een keer hebt 
gehad. Dus wordt het tijd voor afscheid. 
Al bestaat echt afscheid natuurlijk niet, 
in een dorp als Zieuwent. Ik bedank alle 
redactieleden waar ik de afgelopen 20 jaar 
mee heb mogen werken voor de mooie tijd 
en wens mijn opvolger, want die is er, je zal 
het zien, veel plezier bij Piot. 

We zien elkaar, in of om het dorp. 

Tot ziens.

Johnny

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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Gerry zat in die tijd op de kostschool in 
Groenlo. Belangrijkste reden was de kleine 
boerderij met het grote gezin. Er was 
gewoonweg geen plek. Op twaalf jarige 
leeftijd ging ze dus eigenlijk al het huis uit. 
Eigenlijk heeft ze maar twaalf jaar thuis 
gewoond. Na de kostschool deed ze de 
z-opleiding in Giesbeek. Daarna de hbo 
in Nijmegen voor deze opleiding heeft ze 
gewerkt op een kliniek voor alcohol- en 
drugsverslaafden. Ze gaf daar creatieve 
therapie. De kopse hof, academie voor 
therapie en arbeid, was een hele brede 
opleiding. Naast pedagogiek, psychologie 
en recht, etc. was er ook veel aandacht voor 
creatieve vakken, fotografie, schilderen, 
beeldhouwen. Gerry heeft het een erg 
leuke opleiding gevonden. Na deeltijd 
MBO en al genietend van een bescheiden 
salaris, ging ze weer fulltime studeren aan 
de HBO. Dankzij een studiebeurs van 750 
gulden per maand, kon dit. Daar moesten 
ze wel van wonen, eten en studeren. En 
dan nog de rest wat jongeren doen.

In die tijd studeerden er veel mensen 
uit Zieuwent in Nijmegen. Ze waren een 
gezellige kliek Achterhoekers. Gerry en 

Gerard hadden toen nog geen verkering 
met elkaar. Ze waren goede vrienden in die 
vriendengroep. Wel hadden ze eens wat 
staan vrijen met een Zieuwentse kermis. 
Gerry 19, Gerard 18. Bij de koepel, dáár. 
(Iedereen die weet waar ze wonen, snapt 
waar Gerry naar wijst bij het woord ‘daar’). 
Maar meer werd het nog niet.

Dit veranderde in 1974. Gerard studeert 
Geneeskunde in Nijmegen en ze zien elkaar 
erg vaak, maar het blijft bij vriendschap. 
Tot Gerard naar Afrika gaat voor een 
maand of vier. In maart van dat jaar had hij 
zijn kandidaats gehaald en zou daarmee 
tot september vrij zijn. In een speurtocht 
naar ander baantje dan in fabriek of weer 
eens in de verpleging, schreven Gerard en 
zijn studievrienden iedereen aan die hen 
aan een baan kon helpen, waarbij ze iets 
van de wereld zouden kunnen zien. Gerard 
schreef een brief naar zuster Laurenze, die 
vroeger op de kleuterschool, met zuster 
Helena les gaf. Die ging in de jaren zestig 
al naar de missie in Afrika. Als vier-jarige 
had hij haar al gezegd dat hij haar later in 
Afrika zou komen helpen en nu op 20-jarige 
leeftijd wilde hij deze belofte nakomen.  
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Ik ben op weg naar Gerard en Gerry 
Molleman. Gerard heeft pas zijn afscheid 
aangekondigd en heeft op de vrijdag voor 
de kermis op een drukbezochte receptie 
iedereen de hand gedrukt en bedankt 
voor het in hem gestelde vertrouwen.

Als ik het pad op loop, kom ik ook langs 
de deur van de oude praktijk. Een deur 
met een klein opstapje ervoor, wat de deur 
imposanter maakte dan het was, voor 
een kleine jongen als ik toen was. In een 
klein voorportaal kwam je vroeger dan in 
een smalle wachtkamer, met een bank en 
skaileren stoelen, die langzaam leegsisten 
als je er in de stille wachtkamer plaats in 
nam. Tussentijds moest je steeds met de 
knieën aan de kant voor de assistente als 
er iemand aanbelde voor de apotheek. 
Volgens mij weet heel Zieuwent nog goed 
hoe dat was. 

Ik ga een gesprek hebben met Gerry en 
Gerard over hun leven als huisartsenpaar 
in Zieuwent de afgelopen 37 jaar. En de tijd 
daarvoor natuurlijk. Gerry en Gerard zaten 
bij elkaar op de basisschool, maar Gerry 
is anderhalf jaar ouder. Er is een foto van 
Gerards eerste communie, waar Gerry ook 
opstaat als bruidje. Meester Rozendaal 
haalde hem midden in het schooljaar van 
klas 4 naar klas 5. Dit vond hij niet leuk. 
Opeens zat hij in een andere klas dan al zijn 
vriendjes. Hierdoor ging hij een jaar jonger 
van school. Na de basisschool ging hij naar 
het Gymnasium in Doetinchem. In Groenlo 
kon dit nog niet en in Aalten was het 
protestants. Dus deed zijn vader hem naar 
het gemeentelijk lyceum in Doetinchem. 
Ook hier begon het wat stroef. Gerard 
was nog maar elf jaar en kwam in een klas 

waar hij niemand kende. En als klap op 
de vuurpijl was hij de enige die nog nooit 
Frans had gehad. Maar na dit stroeve begin 
heeft hij toch warme herinneringen aan 
deze school. “Een prachtige tijd” noemt 
Gerard het. Tegenwoordig heet het Lyceum 
’t Rietveld en in het toenmalige gebouw zit 
nu hotel Ruimzicht. Het prachtige pand 
vlak bij het Ziekenhuis.

Toentertijd ging ik 6 jaar lang 6 dagen in de 
week naar school. Dus ook op zaterdag. 
Eerst op de fiets naar Harreveld en dan met 
de bus naar school. En uiteindelijk in alle 
vakken examen gedaan dezelfde als de 
HBS, plus daarbij de klassieke talen.

DE PLATTELANDSDOKTER
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klooster had haar gevraagd mee te gaan. 
De vader zat te wachten onder een boom 
en zij en de Duitse verloskundige haalden 
het kind in de wereld. ‘Van een heel 
donkeren moeder had ik een schitterend 
lichtroze baby in de hand. Ik had nog nooit 
zo iets moois meegemaakt!’

Ook verschrikkelijke dingen gezien. Een 
kindje met een armpje dat zwaar ontstoken 
is, verdwijnt met moeder weer in de bush. Je 
weet dan dat je dat kind niet meer weer ziet. 
Die gaat dood. Voelt heel machteloos. Het 
liefst zou je ze allemaal mee willen nemen 
naar het ziekenhuis, maar op al die mensen 
één zo’n klein ziekenhuis. Eén landrover die 
overbeladen is. En dan al die mensen die je 
zou willen helpen. Ondoenlijk. Dat moet je 
ook wel van je af zetten.

Uiteindelijk zijn ze een jaar lang gebleven. 
In 1979 studeerde Gerard af. Om als 
arts terug te keren naar Afrika, wat het 
stellige voornemen was van Gerry en 
Gerard, moest Gerard minimaal een jaar 
doorstuderen om de verplichte onderdelen 
chirurgie en verloskunde te halen. Dit 
deed hij in Apeldoorn en daarvoor 
hebben ze samen ook daar gewoond.  

Je moest in Afrika zelfstandig een 
keizersnede kunnen doen. Dat kon je als 
arts ieder moment gevraagd worden.
Omdat Gerard zich wil specialiseren tot 
huisarts en de extra studietijd die dit vergt 
dreigt te verlengen, besluit hij om voor zijn 
vertrek naar Afrika eerst deze specialisatie 
af te ronden. Na deze afgerond te hebben, 
moest hij nog een paar maanden een 
tropencursus doen aan het tropeninstituut 
in Amsterdam. En juist tijdens deze laatste 
horde op weg naar Afrika werd zijn vader 
ziek. Er waren al een aantal vervangers 
voor hem geweest die dan bij de konden 
overnachten. Maar omdat het klooster 

weg was, ging dat niet erg gelukkig, zodat 
die vervangers bij mijn ouders in huis 
kwamen. Toen kwam de vraag of ik niet 
wilde invallen. Nog niet helemaal klaar met 
mijn studie ben ik toen in februari 1982 als 
invaller voor mijn vader hier in Zieuwent 
begonnen. Toen was Gerard 28 jaar. Al 
gauw bleek dat Molleman senior niet meer 
terug kon keren als huisarts en kwamen 
we voor een moeilijke keus. De plek van 
vader innemen was een logische keus, 
maar dat betekende dat er een streep 
moest door de plannen om naar Afrika te 
gaan. Een moeilijke beslissing, maar deze 
keuze met een paar jaar uitstellen, was 
ook geen optie. Gerard had er nooit over 
nagedacht om de praktijk van zijn vader 
over te nemen. Had hij ook nooit met zijn 
vader besproken. Deze vond dat Gerard 
moest doen wat zijn hart hem ingaf en 
zijn mogelijkheden hem toelieten. En dat 
hoefde helemaal geen huisarts te zijn, laat 
staan huisarts in Zieuwent. Maar nu was 
de situatie volledig anders geworden, 
Was het voor Gerard al geen gemakkelijke 
keus om te maken, hij kon zich volledig 
storten op het werk in Zieuwent waar hij 
zijn weg in moest gaan vinden. Voor Gerry 
was de nabije toekomst ook heel anders 
dan ze zich had voorgesteld. Afrika was 
onbereikbaar ver weg. En nu zat ze opeens 
in een voor haar vreemd huis, met een 
praktijk enorm dichtbij aan het privéleven. 
Dit vergde behoorlijk wat aanpassing 
en geduld met de situatie. Intussen was 
Gerry terwijl de vier kinderen nog klein 
waren steeds druk met aannemen van de 
telefoon en opvangen van spoedgevallen 
buiten kantooruren als Gerard de praktijk 
in was.

Ze besloten om na 5 jaar te zien hoe het er 
dan voor stond. Misschien dat ze dan nog 
naar Afrika zouden gaan. Maar inmiddels 
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Zij wist dit nog, maar ze kon hem niet 
helpen. Vooral ook omdat de hoofdzuster 
in Afrika er niet was en het leek daarmee 
op te houden. Niet lang daarna belde een 
zuster uit het klooster bij ons aan de deur 
en vroeg naar mij. De Hoofdzuster was 
toevallig in Zieuwent en ze hadden het 
over mijn vraag gehad. Ik was van harte 
welkom in één van de twee ziekenhuizen 
in Tanzania die dankzij haar waren 
gebouwd. Wat een geweldig mens was 
dat. En ook erg leuk om daar te helpen. 
Veel konden we nog niet betekenen. Beetje 
helpen met vaccineren op de buitenpost 
en het opruimen en ordenen van de 
medicijnenopslag. Heel veel medicijnen 
die met de beste bedoelingen waren 
opgestuurd, maar soms al lang verlopen. 
Zelfs middelen die bedoeld waren om af 
te vallen, opgestuurd naar een land waar 
veel honger heerst. In die vier maanden 
ook heel veel rond gekeken en zelfs ook 
gereisd. Ik ben toen ook de Kilimanjaro op 
geweest.

Al met al een heel mooie tijd. Volgens 
Gerry kwam hij brandmager terug. Deze 
vier maanden hadden Gerry en Gerard wel 
doen inzien dat ze elkaar bijzonder gemist 

hadden. Ze hebben elkaar veel geschreven 
en bij terugkomst van Gerard in Nederland 
kwam de verkering aan. 
Vier jaar later, aan het eind van zijn studie, 
moest Gerard nog een wetenschappelijke 
stage doen. Gecombineerd met sociale 
geneeskunde kon hij dit mooi opnieuw in 
Afrika doen. Gerry ging ook mee. Inmiddels 
waren ze getrouwd, ook omdat ze dan als 
getrouwd stel onderdak hadden in het 
gastenverblijf bij de zusters in Tanzania. 
Ongetrouwd had dit natuurlijk niet gekund. 
Al met al zijn ze er een jaar geweest.

In Mwambani Tanzania was het doen 
van onderzoek naar Bilharzia belangrijk. 
Bilharzia is een worminfectieziekte. Een 
parasiet die schade toebrengt aan de 
blaas. Vaak aan het eind van een dag 
honderden potjes met urine van kinderen, 
waarvan de meesten rood gekleurd waren  
van het bloed. Het kwam zo veel voor dat 
kinderen vaak dacht dat het normaal was.

Naast onderzoek ook helpen met 
vaccineren en andere medische 
handelingen. Gerry heeft hier voor het 
eerst een bevalling bijgewoond in de bush. 
Toen toch echt de meest indrukwekkende 
ervaring voor haar. De Duitse non van het 
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

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

Vr. 16 aug. 09.30 uur Welkom in de Waareise. Fietstocht langs de droebels.

Do. 29 aug. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 1 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – EHC/Heuts 1 (speelronde 1).

1 t/m 7 september ZTV : Zieuwent Open Tennistoernooi 2019.

Ma. 2 sep. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Zo. 8 sep. 14.00 uur Moerse Boys 1 – RKZVC 1 (speelronde 2).

Za. 14 sep. 10.00 uur Nationale orgeldag. H. Werenfriduskerk.

Za. 14 sep. 19.00 uur RKZVC 1 – Longa’30 1 (speelronde 3).

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

Zo 29 sep. 13.30 uur Feestcommissie : Autosterrit.

25 en 26 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Een goede start voor Thijs was natuurlijk 
dat hij door Gerard op de wereld is gezet.
Gerard blijft zich inzetten voor de stichting 
tegen de ziekte Huntington, de ziekte waar 
hij zich grote zorgen om maakt, omdat er 
waarschijnlijk nog veel los gaat komen. 
Ook blijft hij zich inzetten voor de stichting 
Kerkpaden. Het initiatief waar hij bij aan de 
wieg heeft gestaan. 

Met hun reislust, hun betrokkenheid in 
Zieuwent en hun kleinkinderen gaan ze 
zich in hun komende vrijere tijd echt niet 
vervelen.

Gerard en Gerry bedankt voor dit fijne 
gesprek en heel veel geluk voor de 
toekomst. Mark
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waren de jongens allemaal geboren en ze 
hadden het ontzettend fijn in Zieuwent. 
Het werk beviel en ook voor de kinderen 
was het geweldig wonen. Om dan alles 
op te pakken en naar Afrika te gaan, was 
opnieuw een moeilijke keuze. Wat ook 
meespeelde was dat een bevriend stel hun 
kind heeft verloren in Tanzania aan malaria. 
Een kind zo oud als Toon. Dit was een schril 
contrast met het plezier dat ze inmiddels 
ondervonden aan het wonen in Zieuwent.

Samen hebben ze in al die jaren wel vele 
reizen gemaakt naar Afrika en hun hart 
ligt ook echt daar, maar het is nooit hun 
beoogde thuis geworden. Jammer van de 
droom, maar ze hebben er geen spijt van. 
Het leven dat ze er voor in plaats hebben 
gekregen daar kijken ze ook met heel veel 
warmte op terug.

Het werken in Zieuwent bevalt Gerard 
erg goed. Het feit dat hij de mensen ook 
anders kent dan alleen maar als patiënt 
ligt hem goed. Het is mooi om te zien hoe 
mensen binnen families soms hetzelfde 
kunnen reageren. Dat er bepaalde 

patronen herkenbaar zijn. Gerard heeft 
dit altijd als een voordeel ervaren. Hij 
heeft vanaf het begin geprobeerd om de 
mensen onderdeel te maken van hun eigen 
genezing. Dat sociale aspect van zijn werk 
heeft Gerard altijd erg mooi gevonden. 
Naast iemand staan en dan samen kijken 
hoe je de ziekte aanpakt. Collega’s kijken 
er wel eens raar van op, maar 90% van de 
patiënten noemen Gerard bij zijn voornaam. 
Gerard zou het erg raar hebben gevonden 
als mensen U tegen hem zouden zeggen.

De verhuizing van de praktijk in 1988 was een 
sterke verbetering. De oude praktijk was erg 
gehorig en veel te klein. In augustus 1988 
heeft Gerards vader het lint doorgeknipt van 
de nieuwe praktijk. Een paar maand voor 
zijn overlijden. Dit maakte wel dat Gerard 
meer van huis is. Gerry benadrukt dat hij 
veel van huis is, zo niet, erg veel.

Gerard heeft in zijn carrière heel veel 
kinderen op de wereld gebracht. Ook dit 
heeft hij als een verrijking gezien in het 
werk als huisarts. Een voordeel van zijn 
voorbereiding op Afrika. Jarenlang heeft 
hij menig aanstaand moeder begeleid en 
uiteindelijk geholpen een kind op de wereld 
te brengen. Ook dit schept een sterke band 
tussen arts en patiënt. Door de komst 
van verloskundigen in Lichtenvoorde 
werd het langzaam wat minder en toen 
de huisartsenpost in Winterswijk kwam, 
moest hij deze rol opgeven. Door de 
huisartsenpost had hij niet altijd meer 
dienst en niet alle huisartsen zijn ook 
verloskundig. 

De opvolger van Gerard leek eerst zijn zoon 
Bastiaan te worden. Maar waar Gerard op 
dat punt besloot hier huisarts te worden, 
besloot Bastiaan dat hij zich daar nog niet 
op vast wil leggen. Toch heeft Gerard een 
goede vervanger gevonden in Thijs Winkel. 
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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

10 11



HOELANG DOE JE DIT AL EN HOE 
KOM JE ER BIJ?
Ongeveer 3 jaar geleden ben ik bij een 
manege gaan rijden. Een jaar later heb ik
mijn eigen pony gekregen. Nu rijd ik bij 
mijn ponyclub op mijn super brave pony  
Lady. Lady is een kruising van haflinger 
en quarter horse (western paard) en kan 
heel hard galopperen! Toen ik 3 jaar oud 
was hebben mijn vader en moeder een 
paard gekocht en gingen er mee naar 
training. Daarna kreeg mijn zus ook een 
pony waar ik ook zo nu en dan op mocht.

WAT VIND JE LEUK AAN DEZE 
HOBBY?
Ik vind het zo leuk omdat het heel 
afwisselend is en omdat je altijd weer naar 
een nieuw doel toe kunt werken. Ik heb een 
kleine voorkeur voor springen omdat je 

dan een leuk gevoel krijgt van voldoening 
als je het parcours klaar hebt en als je 
pony de sprong maakt lijkt het alsof je 
vliegt. ik doe ook kunstjes met mijn pony 
en hij kan de volgende kunstjes: pootje, 
flemen en schudden. Het ponykamp is 
eigenlijk wel het allerleukst. We gaan dan 
naar de Heksenlaak in Barchem en daar 
maken we lange buitenritten en crossen 
we door het water.

VIND JE OOK DINGEN MINDER LEUK?
Nee, als iets minder goed gaat weet je 
waar je de volgende keer aan kan werken.

WAAR VOER JE DEZE HOBBY UIT?
De ponyclub, PSV In Den Bosch is aan de 
Boschlaan 3a Lichtenvoorde.  Daar heb ik 
op maandag de ene week springles van 
Theo Nijhuis en de andere week dressuurles 
van Natasja Schiphorst. Op vrijdag geeft 

IN DE SCHIJNWERPER

HOI, IK BEN EMIEL DOPPEN, 12 JAAR EN BEN LID VAN 
PAARDENSPORTVERENIGING PSV IN DEN BOSCH.

Dominique Dost les aan ons viertal. De 
wedstrijden die ik rijd zijn meestal hier in de 
buurt. Ook ga ik op buitenrit overal naartoe.

WELKE SPULLEN OF MATERIALEN 
HEB JE NODIG?
Natuurlijk een pony!  De rij-uitrusting 
verschilt het per onderdeel net als 
de materialen die je nodig hebt. Bij 
springen heb je hindernissen nodig. 
Bij dressuur niks en bij het crossen 
heb je (natuurlijke) hindernissen 
nodig, zoals boomstammen en 
hooibalen.

BEN JE MET MEERDERE OF 
ALLEEN?
Met de training rijdt je met meerdere 
personen maar je bent meestal wel 
bezig met individuele dingen zoals 
springen, dressuur of crossen maar 
we rijden ook viertal op de club. Met 
het viertal rijdt je met z’n vieren een 
dressuurproef. Dat is ook wel heel 
gezellig omdat je het dan samen 
doet. We zijn nu aan het oefenen voor 
de Gelderse kampioenschappen op 
2 en 3 augustus.
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HOEVEEL DAGEN IN DE WEEK BEN JE 
BEZIG MET JE HOBBY?
Met de verzorging van mijn pony ben ik 
elke dag bezig en ik rijd ongeveer 2 keer in 
de week thuis voor mezelf 1 keer training 
op de club en een keer in de week rijd ik 
viertal.

WIE IS JE VOORBEELD?
Jeroen Dubbeldam omdat hij een hele 
goede springruiter is. Jeroen heeft mooie 
resultaten  behaald met als een van de 
hoogtepunten de Gouden Medailles 
tijdens  Olympische Spelen en als 
eerste Nederlandse springruiter in de 
geschiedenis, de individuele wereldtitel 
tijdens de wereldkampioenschappen.

WAAR KUNNEN WE JE OVER 5 JAAR 
BEWONDEREN EN WAT KUN JE DAN?
Ik hoop dat ik met een onderdeel 
(springen of dressuur) de Gelderse 
kampioenschappen heb bereikt.

WIL JE ZELF NOG IETS KWIJT?
Dat paardrijden een super leuke sport is 
waarbij behendigheid, lef en balans bij 
elkaar komen.

Emiel Doppen.

1. Meest favoriete sport:
Gilbert :  Motorcross. De gezelligheid en 

de benzinelucht.
Lisa :  Volleybal. Na twee jaar 

blessureleed (gescheurde 
kniekruisband) hoop ik het a.s. 
seizoen weer actief te spelen.

2. Minst favoriete sport:
Gilbert :  Alle denksporten. Daar heb ik 

niets mee. Ik hou meer van het 
lichamelijke.

Lisa : Alle vechtsporten.

3. Mooiste sportherinnering:
Gilbert :  Jeffrey Herlings. Vorig jaar 

wereldkampioen in de 
koningsklasse MXGP van de 
motorcross.

Lisa :  Ons kampioenschap met 
TOHP-1 twee jaar geleden.

4. Favoriete sportman/vrouw:
Gilbert : Jeffrey Herlings.
Lisa :  Maarten van der Weijden. Ik 

heb diepe bewondering voor 
zijn 11-stedentocht prestatie.

PROFIELSCHETS

KONING : GILBERT RABEN:
Gilbert, 48 jaar, woont samen met 
Cindy Luimes en hun 3 dochters aan de 
Zegendijk nummer 26. Hij is aannemer 
en 23 jaar geleden verhuisd van 
Lichtenvoorde naar Zieuwent. Hij is 
actief lid van de motorcrossclub MACL 
en verricht hand- en spandiensten 
voor het Vertelfestival van Stichting 
Fratsen.

KONINGIN : LISA STOVERINCK:
Lisa, 22 jaar, heeft een relatie met Daan 
Stevens (uit Lievelde) en woont nog bij 
haar ouders aan De Steege. Na een HBO-
opleiding Gezondheid & Technologie 
aan het Saxion in Enschede met als 
specialisatie operatieassistent werkt ze 
nu op de OK in “Gelre Ziekenhuizen” in 
Zutphen. Zij is lid van de jeugdcommissie 
van volleybalvereniging TOHP en mag 
graag hardlopen.

In deze profielschets maken we nader kennis met het nieuwe koningspaar van 
Zieuwent.

IN DE SCHIJNWERPER 
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5. Lekkerste eten:
Gilbert : Italiaans.
Lisa :  Een ovenschotel van gehakt 

en sperziebonen, gemaakt 
door mijn moeder.

6. Beste boek/schrijver:
Gilbert : Ik lees nooit.
Lisa :  Alle boeken van “Jill Mansell”. 

Lekkere vakantieliteratuur.

7. Mooiste Film:
Gilbert :  “The Shawshank 

Redemption”.
Lisa : “The Impossible”.

8. Beste Nederlandstalige lied:
Gilbert : “Papa” van “Stef Bos”.
Lisa : “Oceaan” van “Racoon”.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Gilbert : Alle liefde van mijn vrouw.
Lisa :  Voor mijn 21ste verjaardag een 

ring van mijn ouders en een 
horloge van mijn vriendinnen.

10. Grootse miskoop:
Gilbert :  Niet iets waarvan ik denk, foei 

daar heb ik spijt van. 
Lisa :  Een aantal kledingstukken die 

ik nooit heb aangetrokken.

11. Omscholen tot:
Gilbert : Burgermeester.
Lisa :  Ik ben pas 1 jaar afgestudeerd, 

maar misschien in de 
toekomst nog tot “Physician 
Assistant”. Dat is een 
ondersteuner van artsen voor 
het verrichten van medische 
handelingen. 

12. Tent opzetten in:
Gilbert :  Wel veel gedaan, maar nu niet 

meer. Ik ben van het gemak 
geworden en we kamperen nu 
al bijna 2 jaar in een tijdelijke 
woonunit naast ons nieuwe 
huis in aanbouw.

Lisa :  Op de Zwarte Cross. Dit jaar 
voor het eerst, dus ik ben wel 
benieuwd.

13. Hekel aan mensen die:
Gilbert : Afspraken niet nakomen.
Lisa :  Zich anders voordoen dan dat 

ze zijn.

14. Uit bed te halen voor:
Gilbert :  Een weekendje weg naar de 

motorcross.
Lisa :  Als ik dienst heb voor een 

spoed-OK en als ik géén 
dienst heb voor chips.

15. Welke droom is wederkerend:
Gilbert :  Een dagdroom dat het nieuwe 

huis eindelijk klaar is.
Lisa :  Toen ik nog in opleiding was 

droomde ik vaak dat ik nog 
aan het werk was. Ik schrok 
wakker en zat dan rechtop 
in bed met de gedachte dat 
ik in een steriele omgeving 
verkeerde.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

Gilbert : Eigenlijk ben ik nooit bang.
Lisa :  Op vakantie in Turkije ben ik 

tijdens het raften uit de boot 
gevallen. Ik dacht dat dat 
mijn einde betekende, maar 
dat bleek onnodige paniek. Ik 
werd gewoon weer aan boord 
van de boot genomen en heb 
de toer afgemaakt.

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

Gilbert : “D’en is old e’wonne.”
Lisa : Zit mijn make-up nog goed?

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

Gilbert :  Een klusje thuis of even 
helemaal niets.

Lisa :  Werken aan mijn online-
fotoboeken of verder kijken 
naar de Netflixserie “The good 
Doctor”.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Gilbert : Mijn onlangs overleden vader.
Lisa :  Johnny de Mol omdat ik altijd 

graag naar zijn programma’s 
kijk.

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

Gilbert :  Het huis dat in aanbouw is op 
de hoek van “Doorndijk” en 
“Oude Ruurloseweg”. Ik ben 
benieuwd hoe ze dat daar 
aangepakt hebben.

Lisa :  Het huis van de Zieuwentse 
koning, als het af is.

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

Gilbert : Met Vincent Trienen.
Lisa :  Met het Rode Kruis en dan het 

liefst in het buitenland. Het lijkt 
me heel interessant om te zien 
hoe zorg wordt verleend bij 
heftige gebeurtenissen.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
Gilbert :  Proberen om een boom om te 

fietsen.
Lisa :  Tegen een boom aanlopen in 

Indonesië met een gat in mijn 
hoofd als gevolg.

23.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

Gilbert :  Dat ik oud mag worden en 
gezond mag blijven.

Lisa :  Een grote reis naar Zuid-
Amerika.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Gilbert :  Recht door zee, man van de 

tijd, eerlijk, behulpzaam en 
vrolijk.

Lisa :  Gedreven, attent, sportief, 
enthousiast en “twijfelkont”.

Gilbert en Lisa. Bedankt voor deze 
profielschets en heel veel plezier 
als koningspaar in de aankomende 
regeerperiode.

Huub Wopereis.

PROFIELSCHETS
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Sinds januari ben ik weer thuisthuis, in het 
fijne Zieuwent. En dat bevalt me zo goed, 
dat ik er graag zou willen blijven wonen. Ik 
ben alleen niet van plan om eeuwig bij m’n 
ouders te blijven wonen. Hotel mama-pa-
pa is momenteel erg relaxed, maar ik moet 
wel zorgen dat ik weg ben voordat ik hun 
moet gaan verzorgen… Daarom besloot ik 
de woonavond van het Zieuwents Belang 
op 10 juli te bezoeken, een prima kans om 
me eens te verdiepen in de mogelijkheden 
om in Zieuwent te (blijven) wonen. Om mij 
heen hoorde ik van hele mooie plannen, 
maar om eerlijk te zijn snapte ik niet welke 
plannen er überhaupt nog zijn en welke 
plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd 
gaan worden. Hoog tijd om eens wat in-
formatie te vergaren.

Momenteel is het nog prima vertoeven 
aan de Schoppenweg 8a, waar het eten 
klaar staat als ik thuis kom van werk en 
schone kleren netjes opgevouwen op m’n 
bed liggen. Ik heb dus geen grote drang 
om het huis uit te gaan. Toch zijn er heel 
veel mensen die wel nú die drang hebben, 
begreep ik ook tijdens die woonavond. 
Een korte blik op Funda leert me dat er 
welgeteld 4 huizen en één bouwkavel te 
koop staan in Zieuwent. Ik weet niet hoe 
het met mijn mede-studenten zit, maar 
van huizen van een half miljoen word ik 
vrij zenuwachtig. In Lichtenvoorde is het 
aanbod niet heel veel beter en dus wach-
ten de jongeren ongeduldig op betaalbare 
woningen die vrijkomen. 

Plan Welkoop leek heel lang hét antwoord 
voor al deze mensen om een mooi en 
nieuw appartementje te betreden. Tij-
dens de woonavond kwam natuurlijk ook 

De co lumn
BEWOONBAAR.

de vraag wat de stand van zaken hiervan 
was. Johnny Cuppers vertelde kort welke 
hobbels de Bondgenoten al hebben geno-
men en hoe dat voor flink wat vertraging 
van het project zorgt. Maar hij vertelde 
ook hoe dichtbij de daadwerkelijke start 
nu (hopelijk) is. Ze blijven helaas afhan-
kelijk van externe partijen, vaak met veel 
bureaucratische rompslomp. Diep respect 
voor deze groep, dat ze toch moed blijven 
houden en zich zo inzetten voor het be-
woonbaar houden van Zieuwent. Ik denk 
dat ik na 3 tegenslagen wel een keer af-
gehaakt zou zijn, maar deze groep, en niet 
te vergeten de ‘Wooncommissie’ van het 
Zieuwents Belang, maken het wel mede 
mogelijk dat jongeren straks in Zieuwent 
kunnen blijven.

Waarschijnlijk zijn veel jongeren, er net zo-
als ik, nog helemaal niet mee bezig om een 
huis te zoeken. Maar belangrijk om te be-
seffen: huizen worden alleen gebouwd als 
de vraag groter is dan het aanbod. En als 
je je pas aanmeld als je wat nodig hebt, is 
het vaak al te laat en is er dus niks omdat 
die huizen misschien nog wel gebouwd 
moeten worden. Ik stel dus 
voor dat je je als jongere 
laat horen! Meld je bij het 
Zieuwents belang of schrijf 
je in via thuisindeachter-
hoek.nl om in aanmerking 
te komen voor een even-
tuele (huur)woning. Ook al 
is het heel spannend om 
grote-mensen-beslissin-
gen te maken voor dingen 
die nog heel ver weg lijken, 
als je niet van je laat horen, 
komt er nooit verandering. 
Enne… afzeggen kan later 
nog wel.

Tijdens de woonavond ging het ook over 
de woonvisie van de Gemeente Oost 
Gelre. In Zieuwent mogen we, net als in 
de andere kleine kernen, 15 huizen bij-
bouwen. De huizen van plan Welkoop zijn 
hier niet in meegerekend, dus er mogen 
ergens in Zieuwent 15 nieuwe huizen uit 
de grond schieten. De discussie van deze 
avond was natuurlijk ook waar deze wo-
ningen moeten komen. En dat blijkt nog 
een heel gedoe. Ik zal niet teveel in detail 
treden, dan heb ik meer ruimte nodig dan 
slechts één column. Maar daar kunnen de 
mensen van de wooncommissie je vast 
wat over vertellen, mocht je geïnteres-
seerd zijn.

Mij maakt het allemaal niet zoveel uit, als 
ze er maar komen. Want hoe graag ik ook 
wil blijven, als er geen huizen komen, blijft 
Zieuwent geen thuisthuis voor mij.

Iris Weelink.
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