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THUUS.
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Op een regenachtige carnavalsavond bij City 
Lido liep ik haar tegen het lijf. Ik feliciteerde 
haar met haar verjaardag en we kwamen aan 
de praat. Ze bleek helemaal niet jarig en dat 
wist ik natuurlijk ook wel maar zo kwam wel 
ons eerste contact tot stand.

Een aantal afspraakjes later hadden we iets 
dat op verkering leek. Ik heb eigenlijk nooit 
gevraagd of ze verkering met me wilde maar 
ondertussen zijn we al een jaar of 9 samen. Nu 
die vraag nog stellen lijkt me dan een beetje 
overbodig. Toen ik op mezelf ging wonen in het 
appartement aan de Dorpsstraat gingen we in 
het begin een soort van semi-samenwonen. 
Ze stond nog altijd ingeschreven in het door 
haar zo geliefde Lievelde. Ook toen ze later 
helemaal bij mij introk weigerde ze zich over te 
schrijven. Als er iets negatiefs over Zieuwent 
te melden was dan werd dat direct vergeleken 
met Lievelde. “Bij ons in Lievelde….”. 

Met de kermis vorig jaar kwamen Paul en Joke 
met de vraag hoelang we het appartement 
aan de Dorpsstraat nog wilden huren want 
ze wilden er nu graag zelf in. We hebben 
terplekke afgesproken dat we kermis 2019 
niet meer in het appartement zouden zitten. 
Dit betekende dat we opzoek moesten naar 
iets anders. Eerlijk gezegd waren we daar al 
een tijdje mee bezig maar waarbij meestal 
de discussie gaat over de woning, ging die 
bij ons over de plaats waar die woning zou 
staan. Voor mij was het duidelijk; we hopen 
later misschien nog samen kinderen te krijgen 
en die wil ik wel een fatsoenlijke opvoeding 
geven, dus Lievelde was geen optie. Melynn 
dacht daar uiteraard anders over; Lievelde 
daar moest het op aan.

Waar we het in onze zoektocht in ieder geval 
over eens waren was dat er genoeg ruimte 



moest zijn. Melynn wilde een moestuin en ik 
wil een grote werkbank met olievlekken enzo. 
Maar waar ik jaren riep dat ik het huis van pa 
en ma wilde overnemen was Melynn er nog 
niet zo voor te porren. Mooie plek, mooi huis 
maarja, hij staat in Zieuwent. Naarmate de 
tijd verstreek en we er meer over praatten 
kwam ook Melynn tot de overtuiging dat de 
Schoppenweg in Zieuwent een geweldige 
kans zou zijn.

Mijn ouders en ik hebben het vroeger al vaak 
over “overnemen” gehad. “Later kun jij hier 

mooi wonen” zeiden ze dan. Het was dus ook 
wel een bijzonder moment toen we vertelden 
dan we interesse hadden in het overnemen.

En nu wonen we alweer een tijdje met veel 
plezier. Melynn heeft haar moestuin en ik 
mijn werkbank met olie enzo. Het maaien en 
sproeien zullen we vast nog een keer gaan 
vervloeken maar we doen het nu met veel 
plezier. En het allerbelangrijkste, ze is nu 
officieel “Sowents”!

Stefan.

THUUS.
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GRAAG STELLEN WE GERRIT HARMSEN 
AAN U VOOR. 

HIJ IS VANAF DIT 
SEIZOEN DE NIEUWE 
VOLLEYBALTRAINER EN 
COACH VAN DAMES 1 BIJ 
TOHP.

Gerrit is 62 jaar geleden geboren als 
zevende in een lange rij van 8 kinderen 
op een boerderij in het noorden van 
Hengelo (Gelderland). Hij is getrouwd met 
Marianne en is vader van twee meiden 
van 24 en 27 jaar. Gerrit komt uit een 
voetbalfamilie, maar omdat hij tenger was 
en zwakke knieën had, zagen zijn ouders 
dat voetballen voor hem niet zitten.

Zo rond zijn zestiende jaar maakte Gerrit, 
via Jong Gelre, kennis met het volleybal. 
’s Zomers kwamen ze met een groep van 
ongeveer 15 jongens en meiden éénmaal 
per week een avond samen om bij één 
van de leden te ‘trainen’. Het waren leuke 
avonden waarbij de interesse natuurlijk 
niet alleen uitging naar het volleyballen. Ze 
besloten zich in te schrijven voor het eerste 
stratenvolleybaltoernooi en kwamen 
onverwacht in de finale terecht, die ze 

uiteindelijk verloren van een ‘stel oudjes’. 
Eigenlijk was hun eigen team veel beter, 
maar ze stonden stijf van de zenuwen 
en raakten geen bal. Kort daarna werd in 
Hengelo de sporthal gebouwd. DVO was 
nog een kleine vereniging met ongeveer 
35 leden. Hun team werd gevraagd om hen 
te komen versterken en zo begon Gerrits 
volleybal “carrière”. Hij heeft nog tot zijn 
dertigste gevolleybald en moest helaas 
stoppen wegens rugklachten.

Na zijn opleiding aan de pedagogische 
academie in Doetinchem wilde Gerrit 
graag aan het werk in het onderwijs, maar 
daar was in de jaren tachtig weinig kans 
op. De voorzitter van DVO vroeg toen of 
Gerrit de recreanten wou gaan trainen. 
Elke woensdag trainde hij samen met een 
andere trainer 75 recreanten met een totaal 
verschillende achtergrond, motivatie en 
motorisch vermogen. Dat vraagt nogal wat 
van je aanpassingsvermogen als trainer en 
dat was een leerzame tijd.

Zo begon Gerrits carrière als trainer en 
besloot hij van zijn hobby zijn werk te 
maken. Dit kon alleen omdat zijn vrouw 
ook werkte. Zij werkte overdag en dan  
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Zoals u ook in de vorige PIOT heeft kunnen lezen, is Johnny Cuppers gestopt 
als redactielid. Wij willen hem van harte bedanken voor al zijn bijdragen. 
Zowel de stukken op papier als zijn scherpzinnige en originele inbreng in 
de vergaderingen. Wij denken in Bart Kolkman een waardige opvolger te 
hebben gevonden. In de profielschets in dit nummer kunt u nader kennis 
met hem maken. 

De redactie.

VAN DE REDACTIE.

We zijn op zoek naar meer kinderen die 
graag willen vertellen over hun hobby en 
sport. Doe jij, je zusje/broertje, vriendje/
vriendinnetje een bijzondere hobby of 
sport? Laat het ons weten via de mail 
naar h.wopereis@chello.nl . 

Je mag ook één van de redactieleden 
je naam en hobby doorgeven en dan 
nemen we contact op.

De redactie.

IN DE SCHIJNWERPER



Ik ben ook voor ‘samen’. Samen moet je 
het doen. Naarmate je op een hoger niveau 
gaat trainen, wordt presteren natuurlijk 
belangrijker, maar het plezier moet blijven. 
Plezier is hét belangrijkste en als je dat niet 
meer met elkaar hebt kan je net zo goed 
stoppen. Zonder plezier en sfeer, geen 
prestatie. Daarnaast  moet er motivatie en 
inzet zijn. Een geintje op zijn tijd moet ook 
kunnen, maar daarna gaan we er wel weer 
tegenaan. Alleen maar hard werken is 
ook niet alles. Speelsters moeten zichzelf 
kunnen zijn, dat vind ik erg belangrijk.

Kritiek zal ik nooit direct na een wedstrijd 
geven. Speelsters staan dan ook niet open 
voor kritiek, want ze hebben net gespeeld 
en ervaren de wedstrijd op dat moment 
anders. Ik wacht dan liever een paar 
dagen. Vroeger was ik op zondag ‘niet te 
genieten’ als we de zaterdag ervoor een 
wedstrijd verloren hadden met het team. 
Dit is met de jaren wel minder geworden.

Door de jaren heen heb ik mijn ‘eigen 
maniertjes’ ontwikkelt. Zo kwam het eens 
voor dat een team tijdens een time-out zo 
met elkaar aan de klets was, dat ik er als 
coach niet tussen kon komen. Ik vroeg 
direct na deze time-out een 2e time-out 
aan tot grote ontsteltenis van het team. Dit 
was het verdere seizoen niet meer nodig… 

Ik ben wel een klungel met namen leren 
kennen. Ik heb met de training een 
spiekbriefje in mijn zak en kijk daar af 
en toe op. Elke training heb ik als doel 3 
nieuwe namen in mijn hoofd te prenten. Dit 
doe ik dan tot ik alle namen heb geleerd.

Volgens mijn vrouw ben ik ook iemand van 
de compromissen en mag ik af en toe best 
wat ‘harder’ zijn en meer doorpakken. Als 
trainer stuur ik het team en leer hen graag 
nieuwe dingen aan. Punten die minder 

goed verlopen wil ik  juist verbeteren.’

WAT IS JE EERSTE INDRUK VAN HET 
TEAM?
‘Ik ben een aantal keer naar het team 
gaan kijken. We zijn maandag 19 augustus 
gestart met de trainingen. Wat ik denk te 
zien is een hard werkende groep en de 
dames lijken goed met elkaar overweg 
te kunnen en de sfeer is goed. Ik zie ook 
mogelijkheden ter verbetering. We gaan 
werken aan de service. Dan ook met name 
‘gericht serveren’ en de tegenstander 
meer uit hun spel halen. Ook wil ik 
aandacht gaan schenken aan een stuk 
wedstrijd-inzicht. Mijns inziens kan er 
nog ‘slimmer’ gevolleybald worden. Het 
team is haar libero kwijt geworden, dat is 
jammer, dat was een goede speelster. In 
eerste instantie denk ik niet dat we met 
een libero verder gaan. Ik wil eerst aftasten 
welke kwaliteiten de individuele speelsters 
hebben en dan gaan bepalen of we weer 
met een libero willen gaan spelen. Je 
moet natuurlijk ook kijken of iemand deze 
specifieke kwaliteiten in zich heeft. Daar 
moet ik nog achter komen. Ook dit is een 
doel voor de komende tijd.’

WAT IS JE AMBITIE/DOELSTELLING 
MET HET TEAM?
‘Ik ga niet roepen dat we kampioen worden. 
Als we de eerste helft in de middenmoot 
eindigen dan ben ik tevreden.

Het huidige team is al gevormd en de 
posities zijn al bepaald. Ze zijn al op elkaar 
ingespeeld. Dat is voor nu prima. Het 
team bestaat uit 10 speelsters, dat vind ik 
voldoende. Ik wil iedereen zoveel mogelijk 
laten spelen. Lisa en Melissa hadden 
afgelopen seizoen een blessure, maar 
zij hebben gelukkig weer meegetraind 
afgelopen maandag en dat ging goed! Elke 
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was hij er voor de kinderen en als zijn 
vrouw thuis kwam vertrok hij naar de 
sporthal. In 1984 heeft Gerrit een scholing 
gevolgd voor Trainer A. Dit waren, toen 
nog, 35 cursusochtenden en je moest 
praktijkexamen doen.

Door de jaren heen heeft Gerrit bij veel 
verenigingen gewerkt, waarvan de laatste 
3 jaar bij VIOS Beltrum. Op de één of andere 
manier kreeg hij de dames niet meer aan 
het volleyballen, zoals hij dit zelf zegt en 
besloot hij om eens verder te kijken.

HOE KWAM JE IN ZIEUWENT 
TERECHT?
‘Iris belde me op en zo hoorde ik dat TOHP 
dames 1 op zoek was naar een trainer. Zij 
had waarschijnlijk gehoord dat ik weg 
zou gaan bij VIOS. Ik besloot een kijkje te 
nemen bij TOHP en ik herinnerde me ook 

dat we 2 jaar geleden een bekerwedstrijd 
tegen TOHP gespeeld hadden, dus het 
team was ‘wel blijven hangen’. Inmiddels 
heb ik kennis gemaakt met de dames en 
het voelt van beide kanten goed.’

HOE BEN JE ALS TRAINER?
‘Elke training bereid ik voor en kijk goed 
naar de individuele speelsters. Ik ben  
super kritisch en moet mezelf nog wel eens 
op de vingers tikken. Ik wil het onderste 
uit de kan halen. Soms zit een team of een 
speelster aan het plafond van haar kunnen 
en dat moet je ook accepteren. Ik train heel 
graag jeugd, want zij zijn nog te vormen. 
Soms heeft iemand ergens veel moeite 
mee, dan is het mooi om vorderingen te 
zien en het is helemaal mooi dat datgene 
dat je voor ogen had er uiteindelijk toch 
uitkomt. Dan ben ik blij voor de speelster 
dat het gelukt is.
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BEN JE EEN VERENIGINGSMENS?
‘Op dit moment voer ik geen andere taken 
uit binnen de vereniging. In Steenderen 
train ik ook nog een team. Als het mogelijk 
is coach ik hen ook. TOHP is mijn eerste 
team en zal ik ook coachen tijdens alle 
wedstrijden. Wel vind ik het belangrijk dat 
de speelsters in mijn team iets doen voor 
de vereniging en hun steentje bijdragen 
en zal hen hierin ook stimuleren. Je bent 
samen één vereniging en vele handen 
maken licht werk. De lagere teams zijn 
juist ook heel belangrijk, want zij leveren 
ook scheidsrechters en tellers en zo doe je 
allemaal wat’.
 
TOEKOMSTBEELD; 
‘Meestal blijf ik wel een aantal jaren bij 
dezelfde club. Dat hangt ook een beetje 
af van wat je nog wil en kan bereiken met 
een team. Ook of het van beide kanten 

goed blijft voelen. Als dat niet meer zo is 
dan moet je stoppen met elkaar. We zijn 
ingedeeld in een pittige poule, dus dan is 
een realistisch doel dat je in de middenmoot 
eindigt. VIOS heeft daarentegen dit seizoen 
een uitermate zwakke poule, dan moet je 
gewoon kampioen worden!’

WIL JE VERDER NOG WAT KWIJT?
‘Ik had verwacht dat het ‘Sourcy Center’ de 
sportzaal, kleedkamers en de materialen 
beter had onderhouden. Het ‘Sourcy 
Center’ had vroeger echt een naam. Een 
sportzaal moet schoon en veilig zijn. Dit 
laat nu te wensen over. Ook had ik graag 
gezien dat er een goede afscheiding tussen 
de verschillende velden zou zijn. Het past 
niet bij het beeld dat ik van ‘de Sourcy ‘ 
had en het past niet bij de ambities van de 
vereniging’.

Nienke en Jill

DE NIEUWE VOLLEYBALTRAINER 

afzonderlijke speelster is belangrijk. Ik wil 
de kwaliteiten van iedere speler eruit halen 
en benadrukken, maar uiteindelijk moet je 
het samen als team doen.‘

REIKT JE INTERESSE VERDER DAN 
DE SPEELSTERS VAN DAMES 1?
 ‘Voor nu wil ik me eerst focussen op 
Dames 1 en ben ik vooral bezig met mijn 
taak als hun trainer. De jeugd heeft de 
toekomst, maar op dit moment is er niet 
veel jeugd, wat je vaker meemaakt in 
kleine verenigingen. Dat is erg jammer 
voor TOHP.’

STEL: JE DENKT DAT EEN 
SPEELSTER MET HAAR KWALITEITEN 
VOLGENS JOUW BETER OP EEN 
ANDERE POSITIE ZOU KUNNEN 
SPELEN. HOE GA JE DAARMEE OM?
‘Ik zou het voorleggen maar ik laat mensen 
niet doen wat ze persé niet willen. Dat gaat 

ten koste van de prestatie en sfeer.’

HOE BEREID JE DE TRAININGEN 
VOOR? (EN WEDSTRIJDEN)
‘Inmiddels heb ik honderden trainingen 
voorbereid en ik bekijk welke oefeningen ik 
wil gaan inzetten en bekijk wat de dames 
nodig hebben. Daar pas ik de trainingen 
op aan.’

HEB JE REGELS EN AFSPRAKEN 
GEMAAKT? 
‘Als je niet op de training kan komen 
dan moet je de afmelding telefonisch 
doorgeven aan mij. Ik heb geen mobiele 
telefoon, dus ze kunnen me altijd op mijn 
vaste telefoon bellen. Het liefst zo vroeg 
mogelijk afmelden en niet via een andere 
speelster. Ik werk graag met mensen, het 
onvoorspelbare hierin maakt mijn werk zo 
leuk. Verder heb ik nog niet veel afspraken 
en regels gemaakt.’
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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
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com
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Dag Datum Aanvang Activiteit

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. 10.00 uur McCormick Showdag.

Zo. 15 sep. 11.00 uur Paaspop Klassiek : Boerenerfconcert.

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

Vr. 20 sep. 09.30 uur Welkom in de Waareise. Bezoek aan kwekerij Spieker.

Vr. 20 sep. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek” :

   Kruisjassen in zaal Cafreek.

Za. 21 sep. ----- Silvolde 1 – RKZVC 1 (speelronde 4).

Do. 26 sep. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 29 sep. 13.30 uur Feestcommissie : Autosterrit.

Zo. 29 sep. 14.00 uur RKZVC 1 – Juliana’31 1 (speelronde 5).

Zo. 6 okt. 14.00 uur IFC 1 – RKZVC 1 (speelronde 6).

Ma. 7 okt. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Zo. 13 okt. 14.00 uur Meerssen 1 – RKZVC 1 (speelronde 7).

Ma. 14 okt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Vr. 18 okt. 09.30 uur Welkom in de Waareise. Brei- en haakochtend.

Vr. 18 okt. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek” :

   Kruisjassen in zaal Cafreek.

25 en 26 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Vr. 15 nov. 09.30 uur  Welkom in de Waareise.  

Muzikale ochtend met de Lankvelds jongens.

Zo. 24 nov. 10.30 uur Intocht Sinterklaas.

BRIDGEN IN ZIEUWENT
“Bridgeclub Zieuwent”  (BCZ) bestaat 
bijna 20 jaar.

Zo’n 20 jaar geleden werd op een feestje 
in Zieuwent aan Frits van der Ven ge-
vraagd:   “Kun jij ons bridgen leren?” Hij 
had namelijk net zitten vertellen, dat brid-
gen zo’n leuk spel was met veel mogelijk-
heden. Hij speelde toen zelf al jaren bij de 
bridgeclub in Aalten.

Frits stak wat tijd in de voorbereiding en 
begon met 8 cursisten in de diverse huis-
kamers met de lessen. Na die eerste se-
rie lessen kwamen er meer cursisten en 
de huiskamers werden te klein, dus werd 
er een grotere locatie gezocht om te kun-
nen kaarten. Die werd gevonden bij “Het 
Witte Paard”, en woensdagavond werd 
de vaste bridge avond.

“Bridgeclub Zieuwent” was geboren. Het 
werd, en is nog steeds, een club waar 
gezelligheid en sportiviteit tot troef is ge-
bombardeerd. In de loop der jaren kreeg 
“BCZ” veel  leden van buiten Zieuwent 
en op woensdagavond zijn dan ook bijna 
alle parkeerplaatsen bezet.
                                                                                                                                                                    

Al vele jaren komen elke 2e zondag van 
de maand bridgers uit de omgeving ’s 
morgens een wedstrijd spelen met als 
hoofdprijs een fles wijn. Soms was een 
van de winnaars zo jong, dat hij als prijs 
een fles cola mee naar huis nam in plaats 
van de wijn.
                                                                                      
Na 20 jaar “BCZ”  is er in de club ruimte 
gekomen voor nieuwe leden en wil de 
huidige leiding in een cursus van 10 bij-
eenkomsten geïnteresseerden kennis la-
ten maken met de grondbeginselen van 
het bridgen.
                                                                                                                                                                                   
Na die 10 lessen kunt u, als “BCZ” lid, di-
rect in de zomermaanden op woensdag-
avond meespelen bij “Het Witte Paard”.
                                                                                                                                                                              
Begin september start dan weer de eer-
ste competitieronde van het wintersei-
zoen.

Mocht uw belangstelling gewekt zijn en 
wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact op met:
Riky Weijers 0544-351445  of                                                                                                                                               
Gerry Koppenens  0544-372367

Bridgeclub Zieuwent (BCZ).

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



1. Meest favoriete sport:
  Voetbal. Om zelf te doen en om te 

kijken. Door Linda is het wielrenvirus 
overigens ook overgeslagen.

2. Minst favoriete sport:
  Dressuur. (hippische sport) & 

kunstschaatsen en dan vooral bij de 
mannen.

3. Mooiste sportherinnering:
  NL – Spanje 5-1 !! “Is het zo’n dag?!?” 

Samen met de maten op vakantie, 
zat ik daar in mijn oranje onesie. 
Kippenvel!

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Maarten van de Weijde; hij zet zijn sport/

talent in voor een maatschappelijk 
groter doel.

5. Lekkerste eten:
 Tortilla’s; zelfgemaakt zonder pakje. 

6. Beste boek/schrijver:
 Jan Wolkers – Gesponnen suiker.

7. Mooiste film:
 Interstellar.

8. Beste Nederlandstalig lied:
 Frans Halsema – Voor haar.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  De 1980 editie van Dokter Bibber. Sjors 

(Storkhorst) en ik geven elkaar ieder 
jaar de meeste belabberde cadeaus.

10. Grootste miskoop:
    Een LP van de Orange Goblins, die ik 

  in januari ’16 bestelde en in januari 
’17 kreeg ik bericht dat de LP niet 
meer leverbaar was. 

PROFIELSCHETS

Ditmaal staat Bart Kolkman 
in de profielschets, hij is ons 
nieuwe redactielid. Bart woont in 
Lichtenvoorde samen met Linda 
Lammers, zijn verloofde. Hij werkt bij 
Grand Café Hendrixen te Doetinchem 
en werkt als activiteitenbegeleider bij 
Avonturijn. Je kunt hem bijvoorbeeld 
kennen als de moraalridder of als dé 
vedette van RKZVC 4, in de volksmond 
ook wel Söwent Seubn. Je kunt deze 
flankenflitser herkennen aan zijn 
groen/roze schoenen. Naast deze 
talenten denk ik dat hij ook een aardig 
stukje kan schrijven. 

Bart Kolkman
Nieuwe redactielid
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11. Omscholen tot:
  Basisschool leraar.

12. Tent opzetten in:
    In België, bij het festival Rock 

Werchter. Maar niet om echt te gaan 
kamperen.

13. Hekel aan mensen die:
   Niet naar anderen luisteren tijdens 

discussies. Dat ze vinden dat ze 
gelijk hebben en niet meer hoeven 
te luisteren. Een bepaalde arrogantie 
die ik niet uit kan staan.

14. Uit bed te halen voor:
   Als kind werd ik door mijn vader 

gewekt voor de Elfstedentocht van 
1997; zéér indrukwekkend. En voor 
een wedstrijd met het 4e, als ik me 
opnieuw heb verslapen.

15. Welke droom is wederkerend:
   Dat ik met een omhaal scoor tijdens 

een voetbalwedstrijd. Ik raak de 
bal dan precies op het zalmroze 
gedeelte.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

    Afgelopen jaar heb ik Linda ten 
huwelijk gevraagd in een restaurant 
in Frankrijk. Op de weg terug naar de 
camping reden we door een heuse 
storm. Bomen knakten bij de stam 
van de harde wind. We hebben de 
auto geparkeerd en zijn pas weer 
gaan rijden toen de storm ging liggen.

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

  Een beetje grijzer, weinig wijzer.

18. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   Freddy Mercury; een gesprek met 

hem hebben over zijn leven en zijn 
teksten. Zo eerlijk en zo mooi.

19.  Als je één uur vrije tijd hebt, wat 
doe je dan:

   Bij goed weer naar buiten, bij 
slecht weer kijk ik graag Top Gear 
afleveringen terug.

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

   Van kinds af aan de bunker bij het 
Rondeelpad. “Geïntrigeerd”.

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

   Ik zou wel een rondje met Stef Hoitink 
mee willen fietsen om zwerfafval op 
te ruimen.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
   Poeh.. Ik ga nu voor de 1e keer 

trouwen, dat zou je gewoonlijk maar 
één keer doen..

23.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

   Ik wil meerdere plekken op de aarde 
zien, gewoon plekken bezoeken 
waar ik nog nooit geweest ben. 

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
   Gezelligheidsmens, Harde werker, 

parttime moraalridder.

Ontzettend bedankt voor dit leuke 
interview! Ik wens je veel plezier en 
succes bij de PIOT.

Bob
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schu·ren (schuurde, heeft geschuurd) 
1door wrijven (met scherp poeder of met 
een ruw oppervlak) gladmaken2langzaam, 
innig met iem. Dansen

schuur (de; v(m); meervoud: schuren) 
1eenvoudig gebouw dat dienst doet als 
bergplaats

Vraag iemand van mijn leeftijd of ouder 
wat de betekenis is van schuren, en 
diegene zal waarschijnlijk tot de eerste 
conclusie komen die hierboven wordt 
beschreven in de uitleg van de Dikke van 
Dale.

Vraag een gemiddelde puber die 
wekelijks, of nee inmiddels maar 
maandelijks de Radstake bezoekt en hij/
zij zal tot de tweede conclusie komen, 
en heeft hij/zij nog tot in de late uurtjes 
staan “schuren” in de Napoleonzaal op 
de grootste hits van Boef en Lil’Kleine.

Het gaat mij even over de derde 
beschrijving hierboven; schuur. 
Eenvoudig gebouw dat dienst doet als 
bergplaats. Mijns inziens is ook dit woord 
in het werkwoord “schuren”te vervoegen:

Schu-ren: Het knutselen, bezig zijn, 
repareren van zaken in een rustige 
ruimte achter het huis, meestal een 
mannenuitlaatklep en een plek waar de 
vrouw des huizes maar zeer sporadisch 
komt, meestal om te vragen of manlief 
komt eten.

Wie in de buurt van Zieuwent rondfietst 
of wandelt, ziet ze nog wel staan: de 
schuren bij de vrijstaande huizen, deel 
van een rij of twee onder 1 kapwoningen 

in het dorp, of daarbuiten achter de 
boerderij “tegen de weide an”. Wellicht 
bezit u er zelf ook een, dikke kans.

Kenmerken van een echte schuur: er 
bevind zich een meubel waarop gewerkt 
kan worden, een wand met bakjes waar 
miljarden spijkers, schroeven en klein 
gereedschap opgeborgen kan worden, 
een lade waar tenminste drie soorten 
draad en tape in liggen en er hangt in 
ieder geval een vergeelde poster van 
Kim Wilde of een andere mooie vrouw 
uit de jaren tachtig die voor de nodige 
werkenergie zorgt. Tevens liggen er her 
en der onafgemaakte creaties, harde 
kwasten en tuingereedschap. 

Als laatst staan de fietsen er ook nog in, 
die elektrische dingen van tegenwoordig 
kunnen slecht tegen een beetje regen, 
maar staan als de man werkruimte nodig 
heeft direct weer buiten.

Kortom een ultieme plek voor de 
vader des huizes om fietsbanden te 
repareren, hoeklatjes voor zoonlief zijn 
studentenboekenkast te zagen, kapotte 
make-upspiegels voor dochterlief terug 
in elkaar te kitten, kerstverlichting uit 
de knoop te halen, allerlei soorten beits 
en verf door elkaar te mengen voor het 
hekwerk rondom de woning, of gewoon 
maar wat te prutsen (de man weet vaak 
zelf niet eens wat). Men zou dus best 
kunnen spreken van een werkwoord 
“schuren”in deze zin, de man doet 
immers alles in en om deze schuur en is 
bezig.

Voorbeeld: “Is uw man thuis?” “Ja hij is er 
wel, maar hij is al de hele middag aan het 

SCHUREN. schuren achter het huis”..”Uw man is iets 
aan het glad maken met papier?” “Nee 
hij is..euh…bezig zeg maar…met allerlei 
zaken, maar wel in de schuur.” En wat de 
man ook als taak of idee meeneemt de 
schuur in, het komt er af weer uit. (Dit kan 
wel enkele jaren duren.)

Doordat er steeds meer jongeren naar 
de stad trekken en op flats gaan wonen 
zonder schuur en er meer oudere 
stadse mensen in de dorpen komen 
wonen (mensen die nooit geschuurd 

hebben) zullen  op den duur deze 
schuren verbouwd worden tot yoga 
studio, theehuis of extra slaapkamer 
voor de hond. Kortom, ik vrees voor de 
schurende man dat dit wel eens een 
laatste generatie kan zijn.

PS: Gelukkig heb ik vorig jaar een huis 
gekocht, eentje met schuur…..

Bart.

Augustus 2018, de Tweede Kamer is op 
zomerreces en mede daarom is dit vaak 
een tijd waarin er weinig opzienbarende 
dingen te melden zijn. Een tijdsbestek dat 
incidenteel nog wordt aangeduid met de 
uit het Engels afkomstige term komkom-
mertijd. Hoe toepasselijk.

Dan verschijnt op 8 augustus het klimaa-
trapport van het Intergovernmental Panel 
on Climate Change. Veel mediakanalen 
hebben het er over. Ik, daarentegen, zat 
die avond lekker op Eurosport naar het 
Snooker te kijken. Toch werd ik gecon-
fronteerd met het onderwerp. In het recla-
meblok kreeg ik namelijk een reclame van 
het WWF voorgeschoteld waarin ook over 
het klimaat werd gesproken: “we eten te 
veel vlees”. 

Het rapport van het IPCC (geschreven 
door slimme gasten) heeft wat harde con-
clusies. Met de groeiende wereldbevol-

king, 2 miljard mensen extra over een jaar-
tje of 30, zal er een drastische verandering 
moeten komen in ons voedselsysteem 
en eetgewoonten omdat er anders grote 
problemen zijn voor mens en klimaat. We 
moeten duurzamer produceren en een 
duurder maar laag CO2 dieet nastreven. 
Misschien willen we het niet toegeven, 
maar ik denk dat het wel moet.

Als “onderzoeker” van de Universiteit Wa-
geningen voel ik de morele plicht wel de 
uitspraak in de reclame te nuanceren. De 
uitspraak zit me niet lekker en tekent een 
scheef beeld mijns inziens. Zulke teksten 
in gedramatiseerde video’s suggeren dat 
vlees eten per definitie slecht is en vege-
tarisch het beste scenario is. FOUT! 

Ten eerste omdat geen vlees produce-
ren niet direct het voedselprobleem gaat 
oplossen. Minder vlees eten heeft inder-
daad wel zo zijn positieve effecten, al 
moeten we vooral zorgen dat deze pro-
ductie op zich een stuk duurzamer wordt.  

De co lumn
G(R)ASJE BIJ !
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Er wordt veel onderzoek gedaan naar 
kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw 
draait op het principe dat alle biomassa 
optimaal gebruikt wordt. Zo wordt bijvoor-
beeld voedsel dat wij niet kunnen eten als 
diervoeder gebruikt. Zo moeten plantaar-
dige en dierlijke productieketens slim aan 
elkaar worden geknoopt. Een publicatie 
onlangs berekende dat in dit systeem met 
veeteelt 25% minder landgebruik nodig 
is dan een volledig plantaardige leefstijl. 
Die 25% kan weer gebruikt worden voor 
bebossing om zo weer CO2 vast te leg-
gen. Ook CDA’er Jaco Geurts benadrukt 
na een motie van D66 om de veestapel 
verder in te krimpen dat krimp niet de op-
lossing is voor alle problemen.

Ten tweede omdat er uit het IPCC rapport 
blijkt dat er maar liefst een derde van het 
voedsel door de consument wordt ver-
spild. Ironisch genoeg, ik zou dus eerder 
zeggen eet dat stuk vlees eens op en 
voorkom verspilling! 

Een beetje kort door de bocht, oke, maar 
voedselverspilling in het algemeen lijkt mij 
een hogere prioriteit dan de productie van 
vlees. Ook moeten we onze landbouw-
grond zo efficiënt mogelijk gebruiken en 
dus niet verspillen. Sommige landbouw-
gronden zijn enkel geschikt voor veeteelt 
en niet voor akkerbouw.  Ons (potentieel) 
voedsel, en dus ook de reststromen, moe-
ten we dus een stuk beter benutten.

Ten derde, Nederland loopt voorop in de 
agrarische sector en is de een na groot-
ste exporteur van landbouwproducten. 
We moeten onze kennis gebruiken om te 
blijven innoveren en duurzamer te worden 
om zo ook ontwikkelingslanden te kun-
nen helpen. Er wordt bijvoorbeeld veel 
onderzoek gedaan naar het verminderen 
van de uitstoot van broeikasgas methaan 
bij koeien door het DNA van gras te ma-
nipuleren. Aan de andere kant kun je ook 
dat brandbare broeikasgas methaan op-
vangen om generatoren te laten draaien: 
energie en schonere lucht. Met de juiste 
innovaties kunnen vlees en zuivel op een 
duurzame manier geproduceerd worden. 

We kunnen er niet onderuit komen dat het 
voedselsysteem anders moet en dat af en 
toe wat minder vlees ook moet kunnen. Al 
voel ik me zodadelijk zeker niet schuldig 
als ik een gehaktbal aan mijn vork prik, ik 
weet hoe de vork in de gehaktbal zit.

Jur


