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`RONDJE ZIEUWENT.’
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Het is zaterdagavond en ik besluit om nog 
lekker van het laatste zomerzonnetje te 
genieten. Ik trek mijn wandelschoenen aan 
en ga op pad. Onze kathedraal luidt half 
acht. Heerlijk die zon op mijn gezicht en 
ik bedenk me dat de start van het nieuwe 
schooljaar alweer zolang geleden lijkt, terwijl 
we nog maar vier weken op weg zijn. Het 
normale leven en ‘de hectiek’ die het met 
zich meebrengt is weer in volle gang. Mijn 
voornemen om nog zo lang mogelijk in de 
zomervakantiemodus te blijven ligt alweer in 
de ijskast.

Ik loop langs de Greune Weide en denk aan 
de nieuwe start van Marleen in de kantine. 
Hoe zal het haar vergaan? Ik vervolg mijn 
weg en kom langs ‘huize Stefan’. Zieuwent is 
weer een aantal inwoners rijker geworden in 
de vakantietijd, waaronder Melynn, zoals we 
hebben kunnen lezen in de PIOT hiervoor.

Mijn gedachten dwalen af als ik langs de 
woonunit loop van de familie ter Maat, want 
het tafereel dat ik voor me zie doet me denken 
aan onze vakantie. We verruilden voor 
twee weken ons huis in Zieuwent voor een 
vakantiewoning in Cerný Dul (Tsjechië). Bij 
aankomst moet ik altijd eerst enorm wennen. 
Glazen, kopjes en de gehele inboedel worden 
van een sopje voorzien, deuren en ramen 
gaan open. Als ik naar bed ga zet ik mijn 
slippers heel dichtbij, zodat mijn blote voeten 
geen vloer(kleed) aan kunnen raken. Dit duurt 
een dag of twee en dan ben ik gewend aan 
ons nieuwe onderkomen. Zo fijn om na twee 
weken weer huiswaarts te gaan. Ons huis lijkt 
bij thuiskomst groter, lichter en ik waardeer 
alles ineens veel meer dan hiervoor. De dag 
erna word ik wakker met een enorme kater. 
Weer een jaar wachten op een vakantie met 
ons vieren.
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Weer terug in de realiteit. Ik heb nog geen 
tijd vrij gemaakt om bij Elles op de koffie 
te gaan. Vanmiddag sprak ik haar even bij 
de Spar. Alles is gesloopt wat er gesloopt 
moet worden en nu kunnen ze weer gaan 
opbouwen. Aankomende week ga ik langs en 
neem beschuit met muisjes mee als symbool 
voor een nieuw begin.

Op de Boersweg 3 zijn ze al verder met de 
prachtige boerderij. De laatste zonnestralen 
van de dag schijnen op de glanzende ronde 
ramen, waar vroeger de staldeuren zaten. 
Zij kunnen er al eerder in gaan wonen en 
beginnen aan hun nieuwe start.

Snel loop ik door, want ik wil voordat de zon 
ondergaat op ‘het schoolpad’ zijn. Wat is 
Zieuwent toch mooi! Ik ben nog niemand 
tegengekomen onderweg, heerlijk. Op ‘het 
schoolpad’ sta ik even stil en kijk naar de 
boerderij van Tillas, een mooi contrast met 
de oranje/roze lucht op de achtergrond. 
Vijf minuten lang heb ik weer even vakantie, 
totdat ik opgeschrikt wordt door twee kleine 
vleermuizen die aan hun avondmaal zijn 
begonnen. Mijn innerlijke rust slaat om in blinde 
paniek en als een getrainde snelwandelaar 
(lees hardloper) loop ik richting ‘het Sourcy’.

Ik nader de verwaarloosde achterzijde van 
de sporthal. Het interview met Gerrit schiet 
me te binnen. Hij merkte bij zijn nieuwe start 
als trainer op dat de sportzaal, kleedkamers 
en materialen slecht zijn onderhouden. Eind 
augustus zijn we weer gestart met onze 
volleybaltraining. Ik kwam de kleedkamer 
binnen, nadat ik door de hal was gelopen 
en wilde eigenlijk direct alles van ‘een sopje’ 
voorzien. In de zaal aangekomen zien we een 
geel bordje op de grond staan ‘opgepast’.  
Als we het bordje optillen zien we een gat 
in de vloer. We hebben als vereniging vaak 

aangegeven dat de boel verouderd, maar tot 
op heden verandert er niets. Twaalf weken 
heeft ‘de Sourcy’ de tijd gehad om nieuwe, 
veilige antennes te bestellen en de materialen 
te controleren. Daar sta ik dan na deze 1e 
training met de antennes onder mijn arm, 
onder de blinkende kroonluchter in de kantine. 
Het vriendelijke meisje achter de bar maakt 
een notitie en verontschuldigt zich. Waarom 
accepteren we dit eigenlijk nog steeds als 
vereniging en school? Dit accepteer je ook niet 
als je in een vakantiewoning verblijft en daar zit 
je maar twee weken in per jaar. Onze kinderen 
sporten en gymmen hier. Misschien moet ik 
hier van de week ook maar eens ‘beschuit met 
muisjes’ achter de deur zetten…

Ik steek de parkeerplaats over en loop langs 
de BSO ‘de Kinderboerderij’. Ook zij zijn een 
nieuwe weg ingeslagen en hebben samen 
met de kinderen een nieuwe start gemaakt. 
Op ‘de Haare’ zie ik het ouderhuis van 
Bart, ons nieuwe redactielid die het PIOT-
avontuur aangaat. Op ‘de Kleuterstraat’ zijn 
de ooievaar, blauwe slingers en ballonnen 
inmiddels opgeruimd. Als je het niet weet 
merk je er niets van dat Faas’ nieuwe leven is 
begonnen in Zieuwent.

Vervolgen sla ik rechtsaf en kom langs het 
huis van Nienke en Jelle. Over een week of 
vijf zal hier beschuit met muisjes gegeten 
worden, maken zij een start als nieuw gezin 
en is Zieuwent weer een inwoner rijker.

Eenmaal thuis aangekomen bedenk ik me, 
dat ik het schooljaar goed ben begonnen. Ik 
heb een start gemaakt met mijn voornemen 
om meer te bewegen en meer te genieten 
van de dingen om me heen. Ik heb genoten 
van deze wandeling en wens iedereen in (het 
rondje) Zieuwent enorm veel geluk en succes 
met zijn/haar nieuwe start!

Jill
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Een tijdje terug stond er in de PIOT 
een oproep om lid te worden van 
Klootschietvereniging “De Hemmele” in 
Zieuwent. Nieuwsgierig geworden naar 
deze vereniging maakten we een afspraak 
met voorzitster Sabine Spil.

Als we op een regenachtige dinsdagavond 
het oprit opdraaien en aanbellen doet 
Sabine open. We schuiven aan bij de 
keukentafel waar Louis Wopereis, lid 
van het eerste uur, ook reeds heeft 
plaatsgenomen. Onder het genot van een 
kop koffie beginnen Sabine en Louis te 
praten over hun vereniging en over het 
klootschieten in het algemeen.

Louis verteld dat het klootschieten ooit 
begonnen is bij een aantal boerenjongens. 
Die gooiden met een paar bevroren 
klompen zand totdat ze een bepaald 
parcours hadden afgelegd. Wie het minst 
aantal worpen nodig had om over te 
komen had gewonnen. “Gelukkig hoeven 
we nu niet meer met bevroren klompen 
zand te gooien maar doen we dat met 
kloten”. Deze waren eerst van porselein 

of hout met daarin een aantal proppen 
lood om hem zwaarder te maken, nu met 
plastic of plastic en lood. Het doel is wel 
nog steeds hetzelfde; met zo min mogelijk 
worpen een parcours, van ongeveer 5 km, 
afleggen.

Bij ons is dat doel niet het belangrijkste zegt 
Sabine, het gaat ons om de gezelligheid. 
Een seizoen bestaat in totaal uit 12 
wedstrijden. Die begint dit jaar op zaterdag 
28 september en we hebben dan om de 
week wedstrijd. In April is het seizoen dus 
klaar en wordt de kampioen bepaald. Wij 
zijn dit jaar kampioen geworden maar 
kunnen gelukkig in dezelfde klasse blijven. 
We komen momenteel uit in de 4e klasse 
(v/d 6). De klassen boven ons zijn te 
serieus, wij hebben die ambitie niet en dit 
bevalt ons prima.

Op een wedstrijddag, dat is altijd een 
zaterdag, starten we meestal net na de 
middag met koffie bij de Sourcy Center en 
stappen dan bij elkaar in de auto. Ons team 
bestaat uit 5 man. We rijden dan naar de 
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Onze oproep staat nog steeds drukt 
Sabine ons op het hart. We willen er graag 
een aantal leden bij zodat we een nieuw 
team kunnen oprichten en we weer kunnen 
groeien in de toekomst. Het is een hobby 
die relatief weinig geld kost vult Louis 
aan. Een kloot kost ongeveer 10 tot 15 
euro bij een klotendraaier en één seizoen 
lidmaatschap kost € 60. Daarvan halen we 
jassen, blousejes, betalen we de afdracht 
aan de AKF en houden we een bbq! Je 
kunt gewone schoenen aandoen waar je 
fijn op loopt.

Ook vinden we het leuk om groepen 
te begeleiden bij bijvoorbeeld een 
familiedag. Dit deden we in het verleden 
vaak maar komt nu niet zo vaak meer voor. 
Misschien ook omdat we er zelf ook niet 
echt ruchtbaarheid aan geven, maar het is 
zeker mogelijk!

We willen graag het klootschieten weer op 
de kaart zetten omdat het echt een leuke, 
ongedwongen en gezellige sport is!

Enthousiast geworden en wil je meer 
informatie: Sabine Spil – 0611438507 of 
Sabine.Spil@gmail.com

Stefan en Bob
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thuisbasis van het team waar we moeten 
klootschieten, dit is meestal een café. Daar 
aangekomen drinken we een bak koffie en 
vertrekken we naar het parcours. Je gooit 
altijd tegen een ander team zodat het ene 
team het aantal worpen van het andere 
team kan opschrijven en visa versa. Je 
vertrekt dan in setjes van 2 teams met een 
aantal minuten er tussen zodat je elkaar 
niet op de hakken gooit. 

Het gooien zelf bestaat uit een tweetal 
aspecten, de techniek en de kracht. 
Als je beide goed beheerst ben je een 
topklootschieter maar als je alleen al 
rechtuit kunt gooien kom je al best ver, 
verteld Sabine lachend. Als iemand gooit 
staan we in het verschil langs de weg zodat 
je goed kunt zien waar de bal heen gaat. 
Als hij in de beek komt hebben we een 
hark bij ons om hem er weer uit te halen. 
Het is af en toe wel goed opletten want de 

bal kan, door bijvoorbeeld een grasblok, in 
eens omhoog springen. Gelukkig gaat het 
eigenlijk nooit fout. 

Carlo Nijrolder is ons geheime wapen, 
die kan echt goed gooien. Hij wordt ook 
best vaak gevraagd om in hogere klassen 
te gooien maar gelukkig blijft hij onze 
vereniging trouw, dat moet ook wel want 
we hebben maar 5 leden. Je hebt er voor 
een team minimaal 3 en maximaal 5 nodig. 
Meestal gooien we met vier. Met drie is het 
net te zwaar omdat je dan veel vaker moet 
gooien. Omdat mijn vriend ook bij onze 
vereniging zit kan één van ons thuis op de 
kleine passen en één klootschieten. Als 
iemand anders verhinderd is regelen we 
oppas besluit Sabine, zodat we toch met 
ons vieren zijn.

Aan het einde van de wedstrijd komen we 
weer samen met alle andere teams in het 
café waar we ook gestart zijn. Aan een 
wedstrijddag doen al snel 200 mensen mee 
dus dat is altijd erg gezellig. Doordat we al 
een tijdje meelopen ken je al veel mensen 
van de andere verenigingen. We krijgen 
dan te horen hoe we hebben gegooid en 
wie er die dag gewonnen heeft.

Als dat achter de rug is gaan we weer terug 
naar het Sourcy Center en eten en drinken 
daar samen wat. Vervolgens sluiten we de 
wedstrijddag rond een uur of 6 af en gaan 
we naar huis.

Louis verteld dat deze wedstrijden worden 
georganiseerd onder de vleugels van 
het AKF. De Achterhoekse Klootschiet 
Federatie. Deze federatie valt weer onder 
de Nederlandse Klootschiet Bond (NKB). 
Ze hebben ook Gelderse- en Nederlandse 
kampioenschappen maar die ambitie 
hebben we niet. Er is zelfs een WK 
klootschieten.
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- Dichterbij -  
 
 

Een potlood vol met dichterswerk 
In de tuin hier naast de kerk 

 
Bij een fietspad langs de kant 

Voor de toevallige passant 
 

Raakt zo met een verhaal verbonden 
Allen naar ons ingezonden 

 
Want mensen hebben heel veel moois te vertellen 
Ook uw eigen verhaal kunt u hiervoor opstellen  

 
In een haiku, elfje of kwatrijn 

Het mag eigenlijk vanalles zijn 
 

Over muziek, sport of het dagelijks leven 
Als het maar met passie is geschreven 

 
En als u de lezer weet te raken 

Gaan ze misschien ook wel een gedicht maken 
 

Weten hoe? Ga dan snel 
naar www.stichtingfratsen.nl  

 
We zien uw verhaal graag tegemoet 

Vriendelijke groet, 
 
 

Namens het bestuur van Stichting Fratsen 
Renske 



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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1.  Meest favoriete sport:
 Volleybal.
 
2.  Minst favoriete sport:
 Formule 1.
 
3.  Mooiste sportherinnering:
  2009, toen stonden we tijdens de Tour 

de France op de Mont Ventoux met 
ons gezin. Er won een renner van de 
Rabobank. We luisterden met een 
heel vak Nederlanders naar kleine 
radiootjes en kregen daar mee dat er 
een Rabobank renner won. Dat was 
geweldig.

 
4.  Favoriete sportman/vrouw:
  Geen idee, ik kijk ook niet zoveel 

sport.
 
5.  Lekkerste eten:
  Lekker Hollands: aardappels, 

gehaktballen en wortelen.

6. Beste boek/schrijver:
 Tirza van Arnon Grünberg
 
7. Mooiste Film:
  Alle Harry Potter films, met als 

favoriet ‘de Vuurbeker’. Ik doe met 
mijn neefjes en nichtjes regelmatig 
Harry Potter film marathons.

 
8.  Beste Nederlandstalige lied:
  De Dijk - Als ze er niet is. Of ‘Fuifje’, 

een café nummer.
 
9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
 Een 2 persoons bed.
 

PROFIELSCHETS
Deze PIOT maken we kennis met 
Marleen Lankveld, ze beheert sinds 
dit seizoen de kantine van RKZVC. 
Misschien is zij met haar 19 jaar wel 
de jongste kantinebeheerdster van 
Nederland. Ze doet dit naast haar 
studie Social Worker aan het Saxion 
in Enschede. Haar tweede studiejaar 
heeft ze niet veel lesuren, vandaar dat 
ze het beheer van de kantine op haar 
heeft genomen. Daarnaast is ze actief 
bij ’T Gilde en volleybalt ze bij TOHP 
dames 3. 
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10. Grootse miskoop:
    Alle kleren die ik nog nooit heb 

gedragen.

11. Omscholen tot:
   Van alles vind ik leuk, maar het liefst 

in de politiek. Minister president zijn 
lijkt me echt wel leuk.

 
12. Tent opzetten in:
  In Frankrijk op een berg.

13. Hekel aan mensen die:
  Achter de ellebogen zijn.
 
14.  Uit bed te halen voor:
  Een Big Mac.
 
15. Welke droom is wederkerend:
   Sinds ik ‘The Walking Dead’ heb 

gekeken, droom ik minstens één 
keer per maand over zombies.

 
16.  Wanneer was je voor het laatst 

bang:
   Toen papa afgelopen week uitslag 

kreeg van een arts. Gelukkig was 
alles goed, maar die twee maanden 
dat we moesten wachten waren echt 
zenuwslopend.

 
17.  Wat denk je als je in de spiegel 

kijkt:
  Ik moet op tijd naar bed.
 
18.  Als je een uur vrije tijd hebt, wat 

doe je dan:
   Ga ik lekker in bad en kijk ik een 

Netflix serie.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   Sanne, mijn zus. Ik was 3 weken oud 

toen zij overleed. Ik ben gewoon 
benieuwd of ik op haar lijk. Op foto’s 
lijken wij namelijk heel erg op elkaar. 

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

   Ik hoorde in de kantine dat Toby 
Bokkers hele dagen druk is met 
zijn nieuwe huis en zie hem nu elke 
dag bezig in zijn tuin, dus denk dat 
zijn huis van binnen klaar is en ben 
benieuwd hoe het geworden is.

 
21.  Met welke vrijwilliger zou je wel 

eens een dagje mee willen lopen:
   De mensen die in het ziekenhuis 

de patiënten opvrolijken. En dan 
hoeven het nog niet eens de 
CliniClowns te zijn.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
   Carnaval vieren met de Eumkes. Het 

tempo van bier drinken is zo hoog. 
Maar ik ga het volgend jaar gewoon 
weer proberen hoor!

 
23.  Wat staat er bovenaan jouw 

bucketlist:
   Ik wil na mijn studie een jaar zo 

ver weg mogelijk van Zieuwent. De 
allermooiste plekken van de wereld 
zien. Al kom ik daarna zeker weer 
terug wonen in Zieuwent.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Enthousiast, energiek, onzeker, 

eigenwijs en een flapuit.

Nienke.



   

ACTIVITEITEN-AGENDA

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

Wo. 9 okt. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland. : Klaverjassen : 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.

Zo. 20 okt. 09.00 uur RKZVC : Internationaal JO10 Jeugdtoernooi.

25 en 26 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.

Zo. 27 okt. 14.00 uur RKZVC 1 – AWC 1 (speelronde 8).

Do. 31 okt. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 3 nov. 14.00 uur Halsteren 1 – RKZVC 1 (speelronde 9).

Ma. 4 nov. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Zo. 10 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – Baronie 1 (speelronde 10).

Ma. 11 nov. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 13 nov. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland. : Klaverjassen : HWP.

Vr. 15 nov. 09.30 uur  Welkom in de Waareise. Muzikale ochtend met de  

Lankvelds jongens.

Vr. 15 nov. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek” :

   Kruisjassen in zaal Cafreek.

Zo. 24 nov. 10.30 uur Intocht Sinterklaas.

Zo. 24 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – RKSV Minor 1 (speelronde 11).

Het emailadres piot@hetnet.nl 
voor het aanleveren van kopie is 
vervallen. U dient uw bijdragen in te 

sturen naar het volgende emailadres:  
h.wopereis@chello.nl 

De redactie

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Halle JO9-1 : 5-1
DOELPUNTENMAKERS:  Sem Temming (2x), Pepijn Wessels (1x), Jens Groot 

Severt (1x) en 1x eigen goal van Halle.
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Pepijn.
MOOISTE MOMENT: Mooi samen gespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: HMC’17 JO9-1 – RKZVC JO9-1 : 3-6
DOELPUNTENMAKERS: Jens (3x), Pepijn (2x) en Sem (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Pepijn. Afvallende bal vanaf 20 meter in 1 keer op de slof 

in de kruising.
MOOISTE MOMENT:  Na de wedstrijd in de kleedkamer: 3 bekerwedstrijden 

gewonnen. Dolle boel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem. Die liep echt overal.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZCV JO9-1 – Longa’30 JO9 : 10-0
DOELPUNTENMAKERS:  Sem Temmink (3x), Pepijn Wessels (3x), Jens Groot Severt 

(2x), Siem Wassink (1x) en 1x eigen goal van Longa.
MOOISTE DOELPUNT: Sem. Afstandsschot.
MOOISTE MOMENT: Gewoon mooi gespeeld samen !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Chris Spieker. Erg goed verdedigd.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-1 – Trias JO11-3 : 5-1
DOELPUNTENMAKERS: Lynn (2x), Sep (2) en Romy (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Romy.
MOOISTE MOMENT: Dat de dames Lynn en Romy Top waren.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lynn.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: VVG JO11-2G – RKZVC JO11-2G : 4-3
DOELPUNTENMAKERS: Friso.
MOOISTE DOELPUNT: De 1e goal van afstand rechts in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Super goed samenspel van het hele team.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sep.

VOETBAL : RKZVC

11



12

Ik heb een haat-liefde verhouding met de 
herfst. En helaas zit er meer haat bij dan 
liefde.
’s Ochtends opstaan is een ramp als het 
buiten het bed steenkoud is, en je bed nog 
lekker warm. Bovendien is het grauwe en 
saaie weer niet echt de grootste motiva-
tie om uit bed te komen. Als dat dan na 6 
keer snoozen toch gelukt is, haast ik me 
door het huis om vervolgens alsnog in het 
half-donker naar kantoor te rijden. De zon 
schijnt dan op te komen, maar die zie ik 
meestal niet. Het is dan ‘opeens’ licht, met 
grijze wolken en wat regen. Medewegge-
bruikers vinden dat allemaal best span-
nend. Het beste en meest veilige plan is 
dan om met 60 km/h in te voegen op de 
N18 bij Eibergen. NIET DUS. Auto’s op de 
rem, vrachtwagens op de rem, bijna aan-
rijding, bijna hartaanval, zuchten, weer 
optrekken en rustig weer doorrijden. En 
dan te bedenken dat ik dan nog geen uur 
wakker ben… Er zijn betere manieren om 
je dag te beginnen. 

Ik vind ook altijd dat de dag maar wat 
aanmoddert, het regent en drupt wat. De 
meeste meldingen die ik op m’n telefoon 
krijg zijn van buienradar. Verder doe je je 
ding, en gaat uiteindelijk weer naar huis. 
Meestal wordt het dan ook alweer een 
beetje donker en dan is de dag zo onge-
veer wel weer om. Als je dan nog goed 
bezig wilt zijn en even wil sporten, word 
je door het weer gewoon tegengehou-
den. Met regen, tegenwind en een sport-
tas kun je je gewoon niet voortbewegen 
op de fiets. Ik betrap mezelf er dus ook 
vaak op dat ik voor die 2 km al de auto 
 

pak. Eigenlijk is het schandalig, maar bij 
het Sourcy aangekomen, staat meestal de 
hele parkeerplaats al vol, ik ben dus niet 
de enige die zo denkt. En alles voor het 
goede doel, want sporten sla je niet over 
door een beetje regen. Na het sporten ga 
ik ook weer met de auto terug naar huis, 
terwijl het weer droog is, dus eigenlijk kon 
ik makkelijk fietsen…  

Dan begint het beste gedeelte van de dag. 
Onesie aan, kop thee erbij en lekker knus 
op de bank. Mezelf voornemen er morgen 
toch echt weer eerder uit te gaan en dus: 
op tijd naar bed. En de échte lucky-bas-
tards weten precies hoe dit voelt, want ik 
heb dus een dubbele deken!! Man wat is 
dat goddelijk! M’n liefde voor de herfst gaat 
eigenlijk volledig naar die deken. Blijkbaar 
zijn er ook mensen met een elektrische 
deken, dat zijn de echte luxe-paardjes. Als 
ik dat gehad had, zou ik ’s ochtends denk 
ik niet eens de moeite nemen om op te 
staan. Dat is al helemaal niet handig, dus 
ik houd het lekker bij mijn dubbele deken. 
Als de volgende ochtend de wekker gaat, 
snooze ik waarschijnlijk weer een keer te 
vaak en is de dag weer net zo herfstig en 
saai. Maar ook die dagen eindigen onder 
de dubbele deken, dus voorlopig houd ik 
de herfst nog wel vol.

Iris.

De co lumn
DUBBELE DEKEN.


