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Hiermee bedoel ik niet de financiële betekenis 
van het woord maar de letterlijke zin van 
het woord. Actief aan de slag gaan, nieuwe 
dingen ontdekken. Nieuwe dingen proberen 
en out of your comfortzone gaan. Ik gruwel bij 
het gebruiken van deze (onnodige) Engelse 
term maar het dekt de lading. 

Ik merk dat, omdat ik al jaren voetbal, ik 
geen andere sport(en) overweeg. Ik voetbal, 
dus geen andere sport voor mij. Dit herken 
je vast van een collega die een vastgeroest 
denkpatroon heeft en die nergens voor open 
staat. Wanneer je hem/haar vraagt waarom 
hij/zij iets op die specifieke manier doet, krijg 
je het volgende antwoord: ‘Dat doe  ik al jaren 
zo.” Hier moet ik altijd een beetje lachen 
maar helaas betrap ik mezelf er op dat ik er 
qua sport precies hetzelfde over denk. Dit 
is behoorlijk hypocriet en ik wil dat niet. Dit 
moet dus veranderen.

Zo ben ik sinds kort begonnen met tennissen, 
wat overigens een geweldige sport is. Naast 
dat ik voetbal in mijn geliefde RKZVC 4 (Söwent 
Seubn) probeer ik nu dus ook een balletje te 
slaan. Dat is overigens nog best lastig.

Een muziekinstrument bespelen heb ik nooit 
gedaan en leek dat ook uitgesloten. Gelukkig 
is niets minder waar en schaf ik een basgitaar 
aan. Hoe gaaf is dat?! Lekker pingelen op 
zo’n gitaar, uren oefenen en uiteindelijk, 
als het goed is, tevreden terugkijken naar 
het moment dat ik de gitaar besloot aan te 
schaffen. Misschien ga ik zelfs wel met een 
paar man een bandje beginnen. Dit is wel 
heel enthousiast, dat weet ik maar ik sluit het 
niet uit. De toekomst zal het leren.

Ik ben momenteel zelfs aan het kijken naar 
een cursus Duits. Op school heb ik dit ooit 



op willen pakken maar verder dan een aantal 
scheldwoorden, een paar naamvallen en een 
rijtje bezittelijke naamwoorden kom ik niet. Ik 
vind het ook geen mooie taal maar het is wel 
handig om (de basis) te kennen. Nu moet ik 
bekennen dat de cursus minder concreet is 
dan de basgitaar en het tennissen.

Waarom ik dit schrijf is omdat ik merk 
dat mensen veel, in mijn mening té veel, 
vasthouden aan wat ze hebben en niet gaan 
voor dingen die ze zouden kunnen hebben. 
Lekker nieuwe dingen ondernemen. Probeer 
nieuwe dingen en ontdek. Al ga je een keer 
op je bek.. wat dan nog? Een mislukte poging 
is niet het einde van de wereld. Sterker nog, 
je weet wat je de volgende keer anders 
moet doen en later, als je oud bent, lach je er 
waarschijnlijk om. 
Ik weet een aantal dingen waar ik nu al om 
kan lachen, laat staan over een jaartje of 50. 

Op mijn werk zijn we ook met een aantal 

nieuwe dingen bezig. Het brainstormen is 
leuk, we zijn enthousiast en komen dan 
aan bij de uitwerking. Het operationele 
gedeelte geeft echt inzicht. Een aantal 
theoretisch geweldige plannen zijn nu al van 
de baan; Theorie vs. Praktijk. Het zal niet 
vaak voorkomen dat alles in één keer goed 
gaat maar we leren er van en kunnen er op 
voortborduren.

Ik heb nu een aantal tennislessen 
gepland staan en mijn bestelling ligt in het 
winkelmandje. Nieuwe hobby’s starten en 
ondertussen doorgaan met een al bestaande 
hobby: Voetbal. Zondag spelen we wéér 
een wedstrijd om het kampioenschap. We 
ambiëren dit al minstens 5 jaar en hopen nu 
echt een keer kampioen te worden. We zijn 
goed begonnen en de platte wagen is al uit 
de schuur gehaald. De banden zijn zelfs al 
opgepompt.  
Het zal niet makkelijk worden maar om het 
gewenste resultaat te behalen moeten we 
ons plan blijven ‘ondernemen’.

Bob

ONDERNEMEN.
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PLI-KEN (plikete, heeft gepliked)
samenvoeging van de woorden plastic, 
blik en biken 1het sportief bezig zijn 
op een bike 2Het onderweg vinden van 
zwerfafval, dit verzamelen en rapporteren.

Een whats-app gesprek tussen Mark en 
Bart omstreeks donderdag 24 oktober;
B:  Hee Mark, komende zondag verzamelen 

we om 9.00 bij Stef Hoitink thuis voor 
een broodje en koffie en daarna op de 
fiets te stappen, zin an!

M:  Fietsen?! Ik dacht toch echt dat we 
gingen wandelen! Hmm, dat moet ik 
nog even achter een fiets en kleding an, 
en zit nog in Amsterdam..

B:  Ik was in de veronderstelling dat je 
al een geoefend fietser was haha, 
voor een fiets kun je denk ik wel bij 
Knippenborg terecht daar mag ik er ook 
eentje lenen, evenals Stephan Papen 
die ook meefietst.

M:  Ok ga ik daar even achteraan, kump 
goed.

B: Kump goed!

Afijn, zondagmorgen om 7.55 zetten we 
de (veel te luxe) fietsen bij Stef tegen de 
muur en mogen ‘achterom’ naar binnen 
komen. Stef zit met vrouw en dochters al 
even aan de tafel wanneer iedereen binnen 
komt druppelen. Stephan, Jormen de over 
buurjongen, Mark en Bart. Een mooi clubje 
bij elkaar om een ochtend te ‘pliken’ met 
Stef, die meteen enthousiast begint te 
vertellen over zijn beweegreden om met 
de fiets zwerfafval op te ruimen.

Tijdens eerdere fietstochten stoort hij zich 
nogal aan de rommel die hij langs de weg 
vindt. De keer erop neemt hij een rugzak 
mee met een plastic zak erin om het 
gevonden afval in te doen. Deze leegt hij 
dan bij openbare prullenbakken, maar niet 
nadat hij een foto van het uitgestalde afval 
en de locatie heeft gerapporteerd in een 
zogenoemde “Zwerfinator-app”. Zo kun je 
in deze app precies zien welke regio’s in 
Nederland al schoner beginnen te worden.
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maar die blijkt als jonkie gewoon op een 
elektrische fiets te zitten. Zo kunnen wiej 
t ok wal!

Richting Lichtenvoorde zijn het vooral 
de toegangswegen die redelijk vervuild 
worden achter gelaten. Schoolgaande 
jeugd, mensen van en naar hun werk? 
We kunnen nog niet een specifieke groep 
vervuilers aanwijzen. Al vinden we hier 
ook wel veel lege pakken koeken, blikjes 
met stieren erop en zelfs een enkele lege 
zak van de Mac Donalds erop (minstens 
25 km van de bron). Stef besluit dat Café 
Hogenkamp een prima finishplaats is en 
na een laatste foto in de app bestellen we 
een welverdiend bokbiertje.
De gesprekken die volgen gaan al snel over 
hoe het zwerfafval probleem ontstaan is en 
hoe het opgelost kan worden. Stef verteld 
dat hij een goed voorbeeld wil zijn voor zijn 
kinderen en dat het normaal zou moeten 
worden om je afval thuis weg te gooien. De 
schoolgaande jeugd van nu zou zich niet 
moeten schamen om de gekochte zakjes 
chips en blikjes mee te nemen naar huis. 
Het kopen en verorberen hiervan gebeurd 
immers al tientallen jaren, dit deden de 
drie generaties aan tafel ook al.

Nog een biertje later laten Stef en Stephan 
de app nog eens zien, waarop goed te zien 
is dat gebieden in den lande die het ‘pliken’ 
of ‘ploggen’(plastic en joggen) omarmd 
hebben letterlijk groen kleuren. Plezier 
hebben in wat je doet, een goed voorbeeld 

zijn voor anderen en sportief bezig zijn vat 
de ochtend wel samen denken we.

Na een ferme handdruk van Stef spreken 
we af dat we elkaar nog wel tegenkomen 
op het voetbalveld deze zondagmiddag. 
Een appgesprek volgt:

B:  Zal ik een opzetje maken voor het stuk 
voor de PIOT?

M:  Prima, dan bespreken we vanmiddag 
wel hoe we het verder uitwerken. 
Iets met een whats-app gesprek is 
misschien wel leuk.

B:  Laten we dat doen, tot vanmiddag! Ik 
kom met de fiets, zal ik de rugzak dan 
nog een keer omdoen?...

Bart en Mark.
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Deze ochtend is het de bedoeling dat 
we richting de Vennebulten fietsen. Een 
uurtje later zitten we (ietwat onwennig) 
vol goede moed en met nog lege rugzak 
op de fiets. We zijn Zieuwent nog maar 
krap uit of Stef springt al van de fiets, het 
eerste afval van de dag is al gevonden. 
Met de behendigheid van een geoefend 
survivaller springt hij over een slootje, pakt 
een blikje en stampt het plat, stopt het in 
de rugzak en springt weer op de fiets. Zo 
moeten wij dit ook gaan doen zegt hij, en 
we gaan zover onze conditie reikt mee in 
Stefs fanatisme.

Iedereen heeft in een tijdsbestek van een 
half uur de tas zeker halfvol gekregen. 
We stallen de gevonden spullen uit bij de 
eerste openbare prullenbak. Wat vooral 
opvalt is dat er veel blik en glas in de 
tassen zit en Bart patent heeft op het 
vinden van lege piepkes. We maken een 
foto, doen het afval in de bak en fietsen 
verder de Vennebulten in.

Tot nu toe zijn we om de 500 meter van de 
fiets afgeweest, struinend door de berm en 
struikgewas (Stephan was wel heel secuur, 
die heeft echt eksterogen), en weer verder. 
Vooral het tempo maken op de dikke 
banden blijkt gaandeweg steeds een tikkie 
zwaarder te worden voor de ongeoefende 
pliker, al doet Stef ‘het vandage kalmer 
an als normaal’. Ook beginnen de tere 
billetjes het harde zadel van de fiets 
steeds minder leuk te vinden, ondanks de 
voortreffelijk zittende geleende kleding (Ie 
mot dr met de blote konte in, anders dut 
de zeem niks).

In natuurgebied de Vennebulten blijkt 
helemaal niet zoveel afval te liggen, omdat 
mensen daar voor de natuur komen 
en lege waren zelf meenemen of in de 
prullenbakken doen. Door modder, blad 
en zand ploeteren en proberen Stef bij te 
houden. Hier komen we aan echt sportief 
fietsen toe. Jormen gaat makkelijk af, 

54
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ZTV : UITSLAG ZIEUWENT OPEN 2019.
Net zoals vorig jaar was het dit jaar 
ook opnieuw geweldig weer tijdens de 
Zieuwent Open voor het dubbelspel. 
Dit jaar was het toernooi van zondag 
1 september tot zaterdag 7 september 
met de finales op zaterdag in verband 
met de bloemencorso in Lichtenvoorde 
op zondag.

Hadden we vorig jaar nog 6 onderdelen, 
dit jaar was het toernooi opgedeeld 7 
onderdelen. Daarnaast waren in verband 
met de opgave zowel de onderdelen 
Dames Dubbel 7 en Dames Dubbel 8 
opgedeeld in 2 groepspoules. Met 47 
wedstrijden op 2 banen in 1 week was het 
dit jaar goed te doen, omdat de meeste 
wedstrijden maximaal 1,5 uur duurden. 
Het toernooi is zeer gezellig en succesvol 
verlopen. Voor de volledige uitslag kijk op 
www.toernooi.nl.

Uitslag Zieuwent Open 2019:

Heren Dubbel 6 
1e prijs: Willie Slot/ Rene Spekschoor
2e prijs: Eddy ten Have/ Bart Klein 
Goldewijk

Dames Dubbel 7 
1e prijs: Kim ter Bogt/ Moniek Rouwhorst-
Theissen
2e prijs: Annie-Marie Ressing/ Claudia ter 
Riet-Hilderink

Gemengd Dubbel 7
1e prijs: Rene Spekschoor/ Kim ter Bogt
2e prijs: Martin Rots/ Hanneke Wensink

Heren Dubbel 7 
1e prijs: Laurens Klein Goldewijk/ Gerard 
Knufing
2e prijs: Paul Maarleveld/ Mark Starte

Dames Dubbel 8
1e prijs: Monique Hulshof/ Sandra Knufing
2e prijs: Marcial Eekelder/ Ilona Spieker

Gemengd Dubbel 8
1e prijs: Paul Bürer/ Sharon Bürer
2e prijs: Gerrit Pietersen/ Sandra Knufing

Heren Dubbel 8
1e prijs: Martin Rots/ Jack Voesenek
2e prijs: Bjorn ter Bogt/ Jan Vrieze

Alle finalisten ontvingen een mooi 
verassingspakket van de Spar of een 
bloemetje en uiteraard een Zieuwent Open 
2019 handdoek.

Bestuur ZTV

 

 

 

7



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

Bedrijvenbundeling Zieuwent Angela Krabbenborg Koolsweg 2 7136 JG Zieuwent 06-22834920 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 Tennisvereniging ZTV Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13 A 7136 MC Zieuwent 352029

L.T.O. Noord afd. Oost Gelre Erica Lensink Lieversdijk 4 7121 KT Aalten 06-46774121 Toneelver. Semper Avanti Marja Fuchs Zegendijk 10 7136 LS Zieuwent 06-42055290

Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951 Tourclub Velocé Rita Arink Lichtenvoordseweg 83 A 7141 DW Groenlo 06-20418707

Lourdeswerk (N.B.V.) Pastoraatgroep Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Volleybalvereniging TOHP Henk Krabbenborg A. Mollemanhof 38 7136 MS Zieuwent 351875

Ouderraad Basisschool Heidi Klein Holkenborg Maatweg 4 7136 KP Zieuwent 352589 Vrouwen Vereniging Zieuwent Paula Bokkers Kunnerij 6 7136 JK Zieuwent 351710

Oudheidkundige Ver. "Zuwent" Cecile Hulshof Zieuwentseweg 46 A 7136 LC Zieuwent 06-27476204 Zaalvoetbal Z.V.Z. Gerdo ten Barge Engelse Schans 14 7137 SE Lievelde 06-12824537

Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7136 LG Zieuwent 351232 Zangkoor R.K. Erna Karnebeek Verdelingsweg 3 7263 SR Mariënvelde 06-38574224

PCI Caritas locatie Zieuwent Leo Nijenhuis De Haare 11 7136 MH Zieuwent 351846 Zieuwents Belang Mieke Stortelder Zegendijk 12 7136 LS Zieuwent 06-42162086

Perfect Running Lisa te Molder Dorpsstraat 20 A 7136 LL Zieuwent 06-20744965 Zonnebloem De Arie Groeneweg Hellerweg 3 A 7136 KS Zieuwent 351253

Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 8 7131 BJ Lichtenvoorde 487150 Zonnig Zieuwent Ruud Krabbenborg p.a. Boekelderweg 3 7136 KL Zieuwent 06-20521539

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (3 november 2019)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl
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Het emailadres piot@hetnet.nl 
voor het aanleveren van kopie is 
vervallen. U dient uw bijdragen in te 

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

De redactie



2. Minst favoriete sport:
 Kickboksen.
 
3. Mooiste sportherinnering:
  Dat was toen het Nederlands elftal in 

1988 Europees kampioen werd. De 
wedstrijd werd door half Zieuwent bij 
Stoverink gekeken. Na de overwinning 
was het groot feest in de zaal en op 
straat.  

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Jelle van Gorkum. Hij was onze 

buurjongen toen we in Lichtenvoorde 
woonden. Van dichtbij zowel de 
hoogte- als de dieptepunten van hem 
meegemaakt. We blijven trots op hem. 

5. Lekkerste eten:
  Met ketjap gemarineerde karbonade 

met stamppot en natuurlijk een heerlijk 
bakje vla. 

6. Beste boek/schrijver:
  Het enige dat ik veel gelezen heb is 

het stratenboek, maar dat is sinds de 
TomTom niet meer nodig.

7. Mooiste film:
  Dancing with Wolves. De muziek 

daarvan hebben we gespeeld met 
de harmonie en blijft nu nog steeds 
prachtig. 

8. Beste Nederlandstalig lied:
  Iets van Andre Hazes. Die hadden 

we in mijn studententijd op een 
cassettebandje en draaiden we 
als we met alle 7 studenten in het 
studentenhuis schoon maakten. 
Als 1 zijde van het cassettebandje 
afgelopen was dan hadden we precies 
een half uur schoongemaakt en waren 
we klaar. 

PROFIELSCHETS
Dit keer de profielschets met Thorsten 
Beerten. Hij is 43 jaar en woont samen 
met Judith en zijn kinderen Lars en 
Noor aan de Haare. Je kunt Thorsten 
kennen van de Harmonie waar hij 
al meer dan 30 jaar actief is of van 
Paaspop waar hij al meer dan 20 jaar 
in het bestuur zit. Daarnaast verzorgt 
hij nog wel eens een transport met de 
vrachtwagen voor diverse verenigingen  
/ activiteiten in Zieuwent. In het 
dagelijks leven is hij ondernemer in de 
logistieke sector.

1. Meest favoriete sport:
  Ik heb niet zoveel met sport, heel 

soms loop ik een rondje hard. Als 
er iets “Nederlands” op tv is dan wil 
ik dat wel kijken. Bijvoorbeeld het 
Nederlands elftal of Max Verstappen. 
Ook vind ik het leuk dat Zieuwentse 
sportverenigingen zo goed presteren.  
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9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
  Wielrenfiets, ik was nog klein. Op de 

dag van de verjaardag ben ik er direct 
mee uit de bocht gevlogen met een 
kapotte fiets als gevolg.

10. Grootste miskoop:
   Window Wizard van de Tell Sell. Je 

kon hiermee van binnen de buitenkant 
van het raam schoonmaken. Het 
was een tweedelig setje met een 
magneet. Je had ze voor enkel- en 
dubbelglas. Met de dubbelglas 
uitvoering kon je de ruit bijna uit de 
sponning trekken. Na vervolgens ook 
een vinger geklemd te hebben is het 
setje op de weg-geef-hoek beland. 

11. Omscholen tot:
   Dan zou ik iets gaan doen met de 

handen, ik denk iets in de bouw.

12. Tent opzetten in:
  Aan zee.

13. Hekel aan mensen die:
   Naast de schoenen lopen, zich groter 

voordoen dan ze zijn.

14. Uit bed te halen voor:
   Een uitje met familie, kameraden, 

harmonie of Paaspop. Leuk om met 
gezellige mensen samen te zijn. 

15.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

   Niet echt, ben wel eens bang dat de 
kinderen wat zal overkomen. 

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

  Iets meer slapen.

17. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   Mensen die uit mijn omgeving zijn 

weggevallen.

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

   In huis klussen, dat vindt ik absoluut 
geen straf.

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

   Van de familie Molleman naast de 
gracht. Lijkt me een mooi huis, nooit 
binnen geweest.

20. Wat zou je geen 2e keer doen:
   Verhuizen naar Lichtenvoorde, ook 

al kun je daar ook prima wonen. 
Ben blij  dat we weer terug zijn in 
Zieuwent. Destijds waren er geen 
betaalbare starterswoningen te koop 
in Zieuwent dus we moesten wel.

21.  Wat staat er bovenaan jouw 
bucketlist:

   Het noorderlicht bekijken.

22.  Wil je zelf nog iets kwijt over 
Zieuwent?

   Ik vindt het heel erg mooi en bijzonder 
dat er zoveel mensen zijn die zich als 
vrijwilliger inzetten voor Zieuwent.

23. Beschrijf jezelf in 5 woorden: 
   Rustig, eerlijk, soms eigenwijs, 

gevoelsmens, gevat.

Thorsten bedankt voor de gastvrijheid!

Stefan.



   

ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO9-1 – Halle JO9-1 : 5-1
DOELPUNTENMAKERS:  Kay Waalderbos (3x), Kees te Molder (1x), Dex Waalderbos 

(1x) en 1x een eigen doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT: Alle doelpunten waren erg mooi.
MOOISTE MOMENT: Dat iedereen heel erg fanatiek was !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – KSV JO8-1 : 10-4
DOELPUNTENMAKERS:  Daan Eekelder (3x), Dirk Verhoeven (3), Yanniek Navis (2), 

Teun Holkenborg (1x) en Niek Spieker (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Mooi afstandsschot van Yanniek. 
MOOISTE MOMENT: De blijdschap bij alle goals.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Yanniek Navis.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Longa’30 JO8-5 – RKZVC JO8-1 : 0-17
DOELPUNTENMAKERS:  Yanniek Navis (6x), Teun Holkenborg (4x), Dirk Verhoeven 

(3x), Niek Spieker (2x), Daan Eekelder (1x) en Asen 
Krabbenborg (1x).

MOOISTE DOELPUNT: De dribbel van Yanniek langs 3 spelers en scoren.
MOOISTE MOMENT: Een paar mooie goals door goed samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Teun Holkenborg.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Ruurlo JO8-1 – RKZVC JO8-1 : 2-8
DOELPUNTENMAKERS:  Teun Holkenborg (3x), Niek Spieker (2x), Dirk Verhoeven 

(2x) en Yanniek Navis (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Niek Spieker. Mooi afstandsschot zo in de kruising.
MOOISTE MOMENT:  We zijn zo fanatiek dat we soms van elkaar de bal nog 

willen afpakken.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – vv Twente JO8-1 : 9-3
DOELPUNTENMAKERS:  Teun (3x), Dirk (2x), Asen (1x), Daan (1x), Niek (1x) en Liam 

(1x).
MOOISTE DOELPUNT: Samenspel tussen Teun en Daan, die mooi afmaakte.
MOOISTE MOMENT: Het geweldige verdedigen van Jilles.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jilles Roorda.

VOETBAL : RKZVC
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Dag Datum Aanvang Activiteit

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).

Vr. 29 nov. 19.30 uur “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Zo. 1 dec. 09.00 uur  Oudheidkundige vereniging “Zuwent” : 

Midwinterhoornwandeling.

Zo. 1 dec. 14.00 uur UDI’19 1 – RKZVC 1 (speelronde 12).

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

Wo. 4 dec. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Za. 7 dec. 19.00 uur Mastreechter Staar in de Werenfriedus Kerk.

Zo. 8 dec. 14.00 uur RKZVC 1 – OJC Rosmalen 1 (speelronde 13).

Ma. 9 dec. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 11 dec. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland. : Klaverjassen : HWP.

Vr. 13 dec. 19.30 uur  “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek” :

   Kruisjassen in zaal Cafreek.

Zo. 15 dec. 14.00 uur RKSV Nuenen 1 – RKZVC 1 (speelronde 14).

Di. 17 dec. 19.30 uur Midwinterhoorn blazen van de kerktoren.

Za. 21 dec. 19.30 uur Paaspop Klassiek : Uitvoering Messiah.

Ma. 23 dec. ----- “t Hoenderboom” : Kerstbingo.

Vr. 27 dec. 19.30 uur “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Za. 28 dec. 19.00 uur De eerste Oudejaars Sportnacht in het Sourcy.

Vr. 3 jan. ----- Stamppot kaarten.



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: Meddo JO8-1 – RKZVC JO8-1 : 1-3
DOELPUNTENMAKERS: Teun Holkenborg (2x) en Yanniek Navis (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Yanniek.
MOOISTE MOMENT:  Het was een moeizame wedstrijd. Veel balverlies helaas. 

Op naar de volgende wedstrijd !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Géén uitblinker vandaag.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO8-1 – SJO HMC’17 JO8-1 : 7-4
DOELPUNTENMAKERS:  Teun Holkenborg (2x), Asen Krabbenborg (2x), Yanniek 

Navis (1x) en Dirk Verhoeven (1x). 
MOOISTE DOELPUNT: Lange bal van Teun op Dirk, die hem fraai inschiet.
MOOISTE MOMENT: De strijd die ze geleverd hebben.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Teun Holkenborg.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: VIOS B. JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 1-6
DOELPUNTENMAKERS: Lars (2x), Roy, Jur, Thijmen en Lynn.
MOOISTE DOELPUNT:  Corner van Roy bij de 2e paal gegeven op Lars, die hem 

in de kleine ruimte mooi binnen schiet.
MOOISTE MOMENT:  Na een 0-0 stand in de rust fanatiek aan de 2e helft 

begonnen, waardoor het tiki-taka voetbal voor een aantal 
mooie goals zorgde.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jur Groot Severt.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: HSC’21 JO11-2 – RKZVC JO11-1 : 1-5
DOELPUNTENMAKERS: Roy (2x), Lars (2x) en Thijmen (1x).
MOOISTE DOELPUNT: De eerste van Roy.
MOOISTE MOMENT: De 2e helft werden we warm en toen vielen de doelpunten.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijs haalde de bal uit de kruising weg.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: FC Eibergen JO11-3G – RKZVC JO11-1 : 2-5
DOELPUNTENMAKERS: Lars (3x), Lynn (1x) en Thijmen (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Rein speelde Fedde op het midden aan, die vervolgens 

met een draai 3 man wegspeelde. Fedde speelde Lynn 
aan, die de bal rechts onderin plaatste. 

MOOISTE MOMENT:  Na de 2-4 kwam het vertrouwen weer terug en werd er 
weer goed gevoetbald.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Rein Domhof.

VOETBAL : RKZVC
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: VIOD JO11-4 – RKZVC JO11-2 : 6-4
DOELPUNTENMAKERS: Sep (2x), Lynn en Ruben.
MOOISTE DOELPUNT:  De 1e goal van Sep. Met een mooie krul vanuit de zijkant 

over de keeper.
MOOISTE MOMENT: De 2e helft. Super herpakt goed gevoetbald.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim.
 
WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Ajax B. JO11-1 : 1-1
DOELPUNTENMAKERS: Pim Wessels.
MOOISTE DOELPUNT: Pim.
MOOISTE MOMENT:  Mooie aanval van de 3 meiden Lynn Aagten, Lynn 

Wolterink en Romy Rouwhorst.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Joes Penterman.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: RKZVC JO11-2 – Gendringen JO11-1 : 1-3
DOELPUNTENMAKERS: Lynn.
MOOISTE DOELPUNT:  Assist van Romy. Lynn schoot de bal in de linkse hoek 

binnen.
MOOISTE MOMENT: Goeie wedstrijd gevoetbald.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Senna en Toon. Wat een kei van een verdedigers.

VOETBAL : RKZVC
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FEESTCOMMISSIE ZIEUWENT.
I.v.m. het 75 jarig bestaan van de 
feestcommissie, november 2020, 
is een idee ontstaan om een vlag te 
laten ontwerpen.

Wij van het bestuur denken dat daar 
veel mensen, creatiever in zijn dan 
wijzelf.
Graag willen jullie allemaal uitnodigen 
om je ideeën los te laten op een mooi 
ontwerp.

Dit zien we dan ook tegemoet voor  
1 april 2020. 

Wij hebben hier als feestcommissie, 
behalve de eer, ook nog een leuk 
prijsje aan verbonden.
Mensen met ideeën of vragen kunnen 
zich melden via info@fczieuwent.nl.

Feestcommissie Zieuwent.
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Ondertussen ben ik alweer een aardige 
tijd samen met mijn vriendin afkomstig het 
nabijgelegen Vragender. Nadat we beide 
onze opleidingscentra uitgespeeld had-
den  was de volgende stap aangebroken; 
samenwonen. Beiden hadden we al erva-
ring met ‘uit het huis zijn’ en hadden dus al 
bewezen onszelf te kunnen onderhouden 
(de een wat fatsoenlijker dan de ander) 
zonder de aanwezigheid van onze ouders. 
Voor veel jongere stellen kan het echter 
lastig zijn om samen te gaan wonen. Dit 
kan zijn vanwege financiële redenen, pro-
blemen met het vinden van huisvesting, 
het niet kunnen missen van moeders’ cu-
linaire vaardigheden of het niet eens wor-
den over de locatie. 

Gelukkig zijn deze problemen bij ons (nog) 
niet aan de orde gekomen en zodoende 
zijn wij nu al zo’n 7 maanden niet in Zieu-
went, niet in Lichtenvoorde maar in Vra-
gender gevestigd. We zitten hier heerlijk 
rustig aan de voet van “de bult” en heb-
ben nu de mais er af is weer een leuk 
uitzicht. Desondanks krijg je in het begin 
vaak al jennend te horen “Foi, Vroagender, 
wat moj doar dan weer? Kent ze doar al 
wal internet?”. Deze vraagstelling is lang-
zaamaan veranderd in de meer geïnte-
resseerde variant: “Hoe is het doar dan 
in Vroagender?”, waarop ik dan vaak te 
stug de overeenkomstige weersomstan-
digheden tussen Zieuwent en Vragender 
opnoem: “dreuge”, “nat” of “kold”. Een 
ander antwoord zou het citaat van Boh 
Foi Toch over Vragender kunnen zijn: “De 
schnaps bunt good moar de vrouwleu 
doot alles verknallen”. Nee, wederom te 

stug, te makkelijk en vrouwonvriendelijk. 
Al is de onderliggende boodschap ge-
lijk; ik woon hier nu 7 maanden maar er 
is weinig anders vergeleken met eerder. Ik 
voetbal nog steeds in het 4e, lid van de 
Eumkes, heb een kleine onderneming, 
ben regelmatig in Het Witte Paard, alleen 
nu woonachtig in Vraga.

Sommigen laten de Zieuwentse activi-
teiten liggen wanneer eenmaal het moe-
rasgebied verlaten is. Het is ieders eigen 
keuze uiteraard, al blijf ik graag betrokken 
bij wat er daar zoal gebeurd met de ver-
enigingen en bekenden. Aan de andere 
kant is het ook zo dat er hier in Vraga ook 
genoeg te doen is en ik me dus langzaam-
aan ook wel probeer te integreren om hier 
wat te beleven. Andere Zieuwentse pio-
neers zijn me voorgegaan om zich (met 
succes) tussen de Venesikken te mengen. 
Zelfs hoorde ik al dat er in de voetbal-
kantine geruchten rondgingen bij KSV 4, 
het Vragenderse equivalent van RKZVC 
4: “Joa den van Anke kump ok bi-j KSV 
4 voetballen”. Ik zal beide partijen gerust 
stellen; dat gaat zeker nog niet gebeuren 
aangezien we nog ‘unfinished business’ 
hebben met ons eigen RKZVC 4. Waar ik 
(met mijn buurman) hier wel aan mee doe 
is de maandelijkse kruisjasavond bij Be-
neman. Bij de Zieuwentse kaartavonden 
kon je de vraag “En woar bun ie van?” 
binnen een beumke wel beantwoorden…. 
hier vergt dat nu nog wat meer tijd. Tja, 
dat zijn de eerste stappen van de integra-
tie. Ik heb liever dat ze al een halve liter 
neerzetten bij Beneman als ik binnenkom 
dan dat ze denken dat ik ergens verbor-
gen werd gehouden in een boerderij.

Jur.

De co lumn
VRAGA.


