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CADEAUTJE.
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Voor me ligt een dikke folder, haast een 
catalogus, met allerlei speelgoed op de 
schreeuwerig gekleurde voorkant. Voorheen 
stond hier een olifantje bij op als logo, 
tegenwoordig een bolle blauwe meneer. Ik 
blader er eens doorheen en wat me meteen 
opvalt is dat er veel digitale (spel)computers 
en computerspellen in staan. Gelukkig is er 
ook wel ruimte voor analoog speelgoed, 
anders is de folder natuurlijk niet dik genoeg.

Op elke pagina kom ik een nieuwe rage tegen 
en er wordt vooral benoemd dat je dit toch 
echt moet hebben als kind! Dit was in mijn 
kindertijd natuurlijk niet anders. Er was niks 
mooiers dan zo’n catalogus aan gort knippen 
om een zo mooi mogelijk verlanglijstje voor 
de Sint te knutselen en in je schoen te doen.

Kortom, de feestdagen komen er weer 
aan. Dagen van gezelligheid, cadeautjes, 
familiebezoek en warmte in koude dagen. 
Ieder jaar ontstaat weer de discussie bij wie 
de familie nu weer samen komt en wie oma 
voor de zoveelste keer mee moet nemen in 
een al veel te volle auto. Het is namelijk ook 
hip om allemaal je eigen eten en drinken mee 
te nemen en de bordspellen komen ook weer 
eens onder het stof vandaan.

Toch merk ik in mijn omgeving en op de 
school waar ik werk dat bordspellen steeds 
vaker plaats maken voor computerspellen. 
Ik vind het best zorgelijk te noemen dat 
kinderen op school steeds vaker alleen 
achter een PC werken en thuis weer achter 
een (tablet)scherm kruipen in plaats van naar 
buiten te gaan en samen te spelen. Nu de 
vakantie eraan komt zie ik een beeld voor 
me dat families de kinderen letterlijk achter 
de schermen vandaan moeten trekken om 
samen aan tafel de kerstmaaltijd te nuttigen.



Dit in de vergrijzende samenleving waar veel 
eenzame ouderen juist zouden willen dat 
iemand hen achter de TV vandaan trok. Al 
is het ook maar om gezellig iets te drinken 
en een praatje te maken. Dit zal in Zieuwent 
en omgeving zeker ook het geval zijn, al is 
het ‘anschoeven’ op de eerste donderdag 
van de maand bij t Witte Paard een prachtig 
voorbeeld. Gewoon gezellig samen zijn hoeft 
echt niet samen te gaan met dure cadeaus. Via 
internet makkelijk te bestellen uit een catalogus 
en rond de kerstdagen met dikke korting.

Naastenliefde, gezelligheid en noaberschap 
zijn termen waarvan de waarde wel eens 
vergeten wordt in deze drukke tijden. Termen 
die niet te zoeken zijn in een internetcatalogus. 
Tonen dat je geeft om elkaar, moeite doen en 
elkaar horen en zien in plaats van naar een 
scherm staren.

Een cadeautje voor elkaar zijn in plaats van 
een cadeautje kopen.

Fijne feestdagen en een gezellig Nieuwjaar.

Bart
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Een fluwelen paleisrevolutie is misschien 
wat verkeerd uitgedrukt, maar zonder 
dat ik het heb meegekregen in de media 
wordt één van de belangrijkste functies 
binnen de Zieuwentse gemeenschap nu 
ingevuld door een ander persoon. Het was 
bekend dat Jos Kolkman ging stoppen als 
voorzitter van Zieuwents Belang, maar op 
de laatste algemene jaarvergadering was 
een opvolger nog niet bekend. Ik was 
op zoek naar de adresgegevens van de 
penningmeester van Zieuwents Belang en 
op hun site zag ik “bij toeval” de nieuwe 
voorzitter vermeld. Ene Renske Faber. 

Een voor mij totaal onbekend persoon en 
daarom voor de PIOT alle aanleiding om 
nader kennis met haar te gaan maken.

Een afspraak was snel gemaakt en zo 
gingen Stefan en ik op een prachtige 
zaterdagmorgen richting het grote witte 
huis naast de Baakse Beek aan de 
Brandersdijk in de Hemmele waar Renske 
nu sinds 2 jaar woont en (hoe toevallig 
kan het zijn) de opa van moeders kant 
(Waalderbos) van Stefan is geboren 

Wie is Renske Faber ?
Zij is 38 jaar, geboren in Ruurlo en woonde 
aan de Batsdijk, halverwege tussen 
Zieuwent en Ruurlo. Haar ouders hadden 
een agrarisch bedrijf en zij is dus een 
“Achterhoekse boerendochter” die graag 
buitenaf woont. Renske woont samen 
met haar vriend Teun en zijn trotse ouders 
van 2 dochters: Tatum (5 jaar) en Amber 
(2 jaar).

Zij heeft en MBO-opleiding Milieutoezicht 
gevolgd en haar eerste werkgever 
was de Gemeente Gendringen (thans 
Oude IJsselstreek geheten). Na verloop 
van tijd beviel het toezicht houden en 
handhaven steeds minder. Zoals ze zelf 
zegt: “Ik adviseer veel liever dan dat ik 
moet corrigeren.” Zij maakt een overstap 
naar de gemeente Berkelland waar (ver)
bouwvergunningen worden verleend. 
Tijdens dit werk komen regelmatig 
vraagstukken en raakvlakken voor die 
betrekking hebben op verstandig en 
verantwoord zelfstandig blijven wonen 
en dit leidt er uiteindelijk toe dat ze 
momenteel bij de Gemeente Berkelland 
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INTERVIEW MET 
RENSKE FABER
VOORZITTER 
ZIEUWENTS 
BELANG

RKZVC JO11-1 ONGESLAGEN KAMPIOEN!
RKZVC JO11-1 is zaterdag 30 
november kampioen geworden van de 
najaarscompetitie. Een week ervoor 
speelden ze tegen naaste concurrent 
SVBV JO11-1, die ook alle 7 wedstrijden 
nog gewonnen hadden. Mede door een 
beetje spanning ging de club uit Zieuwent 
met een 2-0 achterstand de kleedkamer 
in. Pas toen ze het veld weer opkwamen, 
werd het eigen voetbalspel tevoorschijn 
gehaald en besloten de spelers om de 
tegenstander alle vier hoeken van het veld 
te laten zien. In de 30 minuten durende 
2e helft werd de achterstand 
omgebogen naar een 2-6 
overwinning.

De zaterdag erop moest het 
alleen nog thuis afgemaakt 
worden tegen Reunie/
GSV´63 JO11-2. Met een 
Sinterklaasavond de dag ervoor 
werd de sfeer vast op de goede 
stand gezet. Het vertrouwen 
op nog een feestje was groot 

omdat er in alle thuiswedstrijden nog 
geen enkele tegengoal werd gemaakt. 
Er werd geweldig gevoetbald voor een 
groot publiek, wat een ruststand van 4-0 
en een eindstand van 6-0 opleverde. Een 
totaal van 76 gescoorde doelpunten en 
6 tegengoals over 9 wedstrijden zorgde 
voor een klinkend kampioenschap, dat 
diezelfde ochtend en avond met het 
team werd gevierd. Het viertal leiding, de 
10 spelers en alle toeschouwers mogen 
terugkijken op een geweldige seizoenhelft.

Jeugdbestuur RKZVC.



Op een van de eerste bestuursvergaderingen 
hadden we een brainstormsessie met als 
onderwerp “wat vind je leuk en waar ben 
je goed in”. Op deze manier wilden we de 
taken binnen het nieuwe bestuur verdelen 
en invullen. Op de vraag wie de nieuwe 
secretaris en nieuwe penningmeester 
wilden zijn hadden we al snel een invulling. 
Mieke Stortelder en Samantha Lankveld-
Smans gaan met alle plezier deze functies 
vervullen. Bij de functie van voorzitter 
werd het muisstil en waren alle ogen met 
een vragende blik op mij gericht. Blijkbaar 
heeft men vertrouwen in mij en dus heb 
ik ja gezegd. Overigens wel met een 
“proeftijd” van een jaar.”

Waarom zagen ze jou als voorzitter ?
“Ik heb in het verleden bestuurlijke 
ervaring opgedaan als voorzitter/
secretaris van “Jong Gelre Ruurlo” en 
als voorzitter van een buurtvereniging in 
Ruurlo. Daarnaast speelt het feit dat ik 
werkzaam ben bij een Gemeente een grote 
rol. Ik ben op de hoogte van het reilen 
en zeilen in het gemeentehuis. Ik ken de 
procedures. Ik weet hoe het politieke spel 
gespeeld wordt en hoe de uiteindelijke 
besluitvorming tot stand komt. Bijna alles 
wat wij als dorpsbelangenorganisatie 
graag willen bereiken heeft namelijk een 
politiek gemeentelijk aspect. Misschien 
een overbodige opmerking, maar hierbij 
moeten en willen we wel onafhankelijk zijn 

en blijven van de diverse politieke partijen. 
We staan voor Zieuwent en niet voor een 
specifieke politieke stroming.”

Wat zijn jouw sterke kanten als voorzitter?
“Ik ben van nature een verbinder. Ik zoek de 
redelijke middenweg als onderhandelaar 
en mediator. Ik probeer de belangen van 
iedereen af te wegen. Daarnaast is het 
misschien wel een voordeel dat ik een 
“relatieve buitenstaander” ben. Ik heb 
géén last van allerlei voorgeschiedenissen 
en kan met een frisse blik naar de 
problematiek kijken.”

Wat zijn jouw valkuilen ?
“Ik heb de neiging om teveel tegelijk op 
te pakken. Soms moet ik zoveel ballen 
hooghouden, dat de thuissituatie in het 
gedrang komt en dat mag natuurlijk nooit 
de bedoeling zijn.
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werkzaam is als WMO-consulent (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning).  

Zij heeft een groot aantal hobby’s. “Ik 
mag graag wandelen op de kerkepaden 
en kan het daarbij niet laten om tegelijker 
tijd alle rotzooi op te ruimen die ik helaas 
tegenkom. De opleiding Milieutoezicht is 
niet toevallig gekozen. Voor de conditie 
zwem ik wekelijks bij LIVO in Lichtenvoorde 
(fanatiek baantjes trekken) en om het 
sportieve plaatje compleet te maken, ik 
mag ook graag op wintersport gaan en af 
en toe bezig zijn in onze grote tuin.

Daarnaast ben ik actief speelster bij 
toneelvereniging “Steeds beter” in Ruurlo, 
maar mijn opmerkelijkste en misschien 
wel leukste vermaak is om op te treden 
als Living Statue (levend standbeeld). Ik 
doe deze acts samen met mijn zus en we 
hebben o.a. op het internationale festival 
in Arnhem gestaan. Het is ontzettend leuk 
om ongegeneerd mensen te observeren en 
vanuit totale stilstand met een beweging 

de bezoekers te verrassen. Mocht je 
hierover meer willen weten kijk dan eens 
op onze Facebookpagina “Wij vinden jullie 
leuk”.

Muzikale en literaire voorkeuren zeggen 
vaak iets over de persoon in kwestie dus 
vroegen wij dit ook aan Renske om deze 
inleiding, voor zover mogelijk, compleet 
te krijgen. “Ik heb een brede muzikale 
interesse met een voorkeur voor oudere 
Rockmuziek. Daarbij moet je denken 
aan Bruce Springsteen, Anouk en de 
Golden Earring. Met alle hobby’s, gezin 
en werkzaamheden is de tijd voor het 
lezen van een boek helaas beperkt. Het 
laatste boek dat ik heb gelezen was “De 
Vliegeraar” van Khaled Hosseini.”

Hoe ben je voorzitter van Zieuwents 
Belang geworden ?
“Ik ben door mijn voorganger Jos Kolkman 
gevraagd of ik zin had om in het bestuur 
van Zieuwents Belang te gaan zitten. Dat 
leek me wel wat en van het één kwam 
het ander. Er zijn de laatste paar jaar veel 
wisselingen geweest en we hebben op dit 
moment een vrijwel nieuw en jong bestuur. 
Ik ben er ingestapt met het idee om rustig 
te bekijken wat het is en wat het allemaal 
inhoudt zonder de intentie om meteen 
voorzitter te worden.

54

RENSKE FABER
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Wat zijn op dit moment de belangrijkste 
actuele speerpunten in het werk van 
Zieuwents Belang ?
•  “Het belangrijkste punt is misschien 

wel het wonen. De leefbaarheid van 
ons dorp is grotendeels afhankelijk 
van goede woonmogelijkheden voor 
jong en oud. We hebben een actieve 
werkgroep wonen waarin gelukkig 
ook oud bestuursleden zitting hebben 
zodat de opgedane kennis en ervaring 
niet verloren is gegaan. De woonvisie 
is vastgesteld en we mogen, naast het 
plan Welkoop, voorlopig 3 woningen per 
jaar bouwen met een maximum van 15 in 
totaal. De plekken zijn nog niet definitief 
vastgelegd, maar de focus ligt toch wel 
bij de Werenfriedstraat.

•  Een onderdeel van het genoemde wonen 
is de Pastorie. Er zit gelukkig nog steeds 
beweging in dit project en op de achtergrond 
wordt geprobeerd om dit unieke 
gebouw alsnog een maatschappelijke 
woonbestemming te geven.

•  Verder zijn we bezig met de afronding 
van het glasvezelproject in de bebouwde 
kom. Met name moet nu worden bepaald 
waar de verdeelkasten worden geplaatst.

•  Zoals bekend wordt het kruispunt van 
de Zieuwentseweg met de N18 gesloten. 
We zijn nu bezig met een onderzoek 
naar mogelijk sluipverkeer om hierop 
proactief te kunnen reageren.

•  Daarnaast heeft de renovatie van de 
Dorpsstraat vanaf de kerk richting 
Lichtenvoorde onze aandacht. Helaas 
dreigt dit project door de Gemeente 
géén hoge prioriteit te krijgen.

•  Verder zijn we aan het bekijken in hoeverre 
we zelf iets kunnen doen aan de overlast 
door de eikenprocessierups door 
bijvoorbeeld vogelhuisjes te gaan maken 
tijdens de inloopochtenden in de Waareise.

•  Ook denken we mee bij een particulier 
initiatief voor de aanleg van een 
zonnepark in ons dorp.

•  Tevens is het project veilig wonen in 
volle gang.

•  Tot slot wil ik de alcohol- en 
drugsproblematiek benoemen. We 
krijgen steeds meer signalen dat 
preventieve actie nodig is.”

Hoe zie jij Zieuwent over 10 jaar ?
“Hopelijk hebben we dan nog dezelfde 
voorzieningen als nu. Een basisschool, goede 
sportvoorzieningen en voldoende middenstand 
voor de primaire levensbehoeftes zijn van 
onschatbare waarde voor de leefbaarheid 
van een dorp. Er zijn allerlei bedreigingen, 
denk daarbij met name aan de vergrijzing, dus 
hebben we wel een uitdaging.

Daarnaast hoop ik dat de sfeer hetzelfde 
blijft. Om dingen samen en voor elkaar te 
doen. Daar liggen overigens ook nog wel 
kansen. Ik ben van mening dat we nog 
beter kunnen samenwerken.”

Wat wil je zelf nog kwijt ?
“Als Zieuwents Belang proberen we een 
enthousiast club te zijn die opkomt voor 
eenieders belang. We zijn nu een jonge 
club en broeden op nieuwe ideeën. 
Gelukkig kunnen we wel terugvallen op 
kennis van oud bestuursleden.

Mocht je ergens mee zitten of heb je vragen, 
schroom niet om deze dingen te melden 
bij één van de bestuursleden en wacht niet 
tot de eerstvolgende jaarvergadering.

Als bestuur hebben we het voornemen 
uitgesproken om regelmatig naar buiten 
te treden met informatie over onze actuele 
bezigheden. Dit verhaal krijgt dus een 
periodiek vervolg in o.a. de PIOT.”

Huub en Stefan.
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RENSKE FABER ZTV : UITSLAG NAJAARSCOMPETITIE 2019.

Heren Dubbel 17+ Zaterdag 3e klasse 
    Team   Punten
1. Vijverberg 1 (Doetinchem)   23
2. Zieuwent 1   21
3. Altec 1(Aalten)   17
4. Winterswijk 1   14
5. Welgelegen (Warnsveld)  12
6. De Kei (Lichtenvoorde)   11
7. Vorden 2   7
8. De nieuwe Hellewei 1 (Steenderen) 7

Spelers Zieuwent 1 Heren:
Raymond Meekes, Rene Spekschoor, Willy 
Doppen, Rudi Wopereis, Bennie Storkhorst, 
Laurens Klein Goldewijk, Rob Reijman.

Dames Dubbel 17+ Vrijdag avond 2e klasse 
    Team   Punten
1. Winterswijk 1     24
2. Mallumse molen 1 (Eibergen) 24
3. Vorden 1   17
4. Zieuwent 1   16
5. Winterswijk 3   15
6. Altec 1 (Aalten)   6
7. Beltrum 2   5
8. Wildbaan 2 (Borculo)   5

Spelers Zieuwent 1 Dames:
Petra Klein Goldewijk-Hogenkamp, Yvonne 
Meekes-Weenink, Yvonne Overkamp, Marion 
Wopereis-Klein Goldewijk, Karin Wopereis-
Rensing, Astrid Klein Goldewijk, Jose Wekking-
Stortelder.

Dames Dubbel 17+ Vrijdag avond 3e klasse 
    Team   Punten
1. De Kei 2 (Lichtenvoorde)  21
2. Altec 3 (Aalten)   21
3. Zieuwent 2   17
4. Wildbaan 4 (Borculo)   15
5. Groenlo 2     15
6. Groenlo 3    10
7. TC Zuid (Doetinchem)   9
8. Winterswijk 6   4

Spelers Zieuwent 2 Dames:
Nicole Brundel, Susan Kolkman, Mariette 
Hummelink, Jessica Houtepen, Hanneke 
Wensink, Hedwig Heutinck, Monique Klein 
Holkenborg-Schilderinck, Joke Kolkman-
Storteler.

Het bestuur van ZTV



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 Henri Krabbenborg Ruurloseweg 8 A 7136 MD Zieuwent 351912 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 Angela Bokkers De Steege 95 7136 MN Zieuwent 06-20765516

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   (8 december 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

REDACTIE MEDEDELING
De PIOT die u nu aan het lezen bent is gratis. Dat wil zeggen: u hoeft er niet voor te 
betalen. Dat betekent nog niet dat de PIOT niets kost. Afgezien van zweet, inspanning, 
inspiratie, frustratie, plezier en voldoening is er wel degelijk een financieel plaatje op 
de achtergrond. Dankzij al onze adverteerders, vormgever Romeo Delta en drukkerij 
Westerlaan kunnen wij u dit blad kosteloos aanbieden. Ook het aankomende jaar hebben 
zij hun medewerking verleend, waarvoor onze grote dank. Denkt u ook aan hen … ?
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Ditmaal zit ik rond de tafel met Arno 
Doppen. Hij is geboren in Zieuwent 
en sinds anderhalf jaar woont hij met 
zijn gezin op de kleuterstraat. Arno 
is al 25,5 jaar samen met Wencke en 
is de trotse vader van zoons Syl en 
Jip. Hij begon zijn loopbaan ooit als 
(banket)bakker, maar kwam er achter 
dat hij meer in de wieg was gelegd 
voor het kappersvak. Hij ging een 
tijdje naar school, leerde een aantal 
basistechnieken maar tot een examen 
kwam het niet. 
Alweer 9 jaar heeft Arno zijn eigen 
kapsalon ‘Hair effects’ in Groenlo 
en sinds februari van dit jaar is de 
salon uitgebreid met de kledingzaak 
‘More effects’. Deze combinatie van 
kapsalon en kledingzaak bevalt hem 
heel goed. In zijn vrije tijd wandelt 
Arno regelmatig en is hij leider van 
RKZVC 2, wat hij met veel plezier doet.

1. Meest favoriete sport:
  Tafeltennis, dit heb ik zelf ook (op best 

een hoog niveau) gedaan. 

2. Minst favoriete sport:
  Heb ik eigenlijk niet, want ik vind alle 

sporten wel interessant. Als ik wat 
zou moeten kiezen, dan wordt het 
‘dammen’, dat vind ik een spelletje. 
Misschien stoot ik nu wel mensen 
voor hun hoofd, dat is dan maar zo.

3. Mooiste sportherinnering:
  Alle kampioenschappen in welke 

sport dan ook.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Vind ik complete onzin, want niet alle 

sporten zijn met elkaar te vergelijken. 
Ik vind iemand een goede sportman/
sportvrouw als diegene probeert te 
winnen en het beste uit zichzelf wil 
halen ongeacht welke sport. Iemand 
hoeft dan niet de beste te zijn in zijn/
haar sport.

5. Lekkerste eten:
 Italiaans.

6. Beste boek/schrijver:
 ‘ Komt een vrouw bij de dokter’ van 

Kluun. Dat is ook het laatste boek 
dat ik gelezen heb, dat is al enige tijd 

geleden.

7.    Mooiste film:
 Ik kijk best heel veel TV, maar zie 
eigenlijk niets.

8. Beste Nederlandstalige lied:
“Meester Prikkebeen” van 
Boudewijn de Groot.

9.  Mooiste cadeau dat je ooit 
kreeg:

     Mijn kinderen!

10. Grootste miskoop:
     Ik heb ooit een Opel Vectra                                

     gekocht, die meer kilometers had ge-
lopen dan dat op de kilometerteller te 
lezen was en ik maar denken dat ik 
deze bij een betrouwbare garage had 
gekocht. Heb er vervolgens wel meer 
geld voor teruggekregen dan waar ik 
hem voor gekocht had. 

11. Omscholen tot:
   Topsporter. Zoals ik net al vertelde 

heb ik aan tafeltennis gedaan en 
kon samen met Danny Heister naar 
Amsterdam om te trainen. Hij is 
gegaan en ik niet. Hij was onder 
andere op 3 olympische spelen 
actief en verdeelde met Trinko Keen 
de Nederlandse titels tussen 1991 
en 2008. Ik vraag me soms wel eens 
af hoe het zou zijn verlopen als ik 
mee was gegaan naar Amsterdam. 
Waarschijnlijk was het op niets 
uitgelopen, maar dat zal ik nooit 
weten.

12. Tent opzetten in:
   Een tent opzetten doe ik alleen als er 

een huis aan vast zit.

13. Hekel aan mensen die:
   Soms aan mezelf... wanneer ik te 

vroeg mijn mond open doe. Ik moet 
vaker tot tien tellen!

14. Uit bed halen voor:
   Een lange autorit. Ik hou daarvan. 

Zo werd ik eens gebeld voor een 
reclamefilmpje in Augsburg. Ik ben 
direct in de auto gestapt, reed er in 
zeven uur naar toe, was daar een 
uurtje en ben weer terug naar huis 
gereden. Dat vind ik mooi!

15. Welke droom is wederkerend:
  Ik weet nooit wat ik gedroomd heb.

16. Wanneer was je voor het laatst bang:
   Dat was een aantal jaren geleden 

toen de jongens nog een stuk kleiner 
waren. We waren op een vakantiepark 
in Italië. Er kwam ineens noodweer 
en de takken vlogen ons om de oren. 
De jongens waren op dat moment in 
de kantine en wij in ons huisje. Ik kon 
nog net een sms versturen dat de 
jongens moesten blijven zitten waar 
ze zaten en toen viel de telefoon uit 
en had ik geen bereik meer. 

17. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
  Het is niet anders.

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

  Wandelen of sport kijken op TV.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   Maxima, want ik zou haar haar wel 

eens willen doen.

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

   De nieuwe appartementen bij de 
Welkoop, wordt wel eens tijd dat ze 
gebouwd worden.

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

   Ik zou wel een avond met mijn 
schoonvader mee willen gaan naar de 
Molenberg. Dat is eigenlijk helemaal 
niet zo moeilijk om te realiseren.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
  Hetzelfde willen doen.

23.  Wat staat er boven aan jouw 
bucketlist:

  Een reis naar Nieuw-Zeeland.



   

ACTIVITEITEN-AGENDA

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

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 09-11 : RKZVC JO8-1 – DEO JO8-2 : 10-1
DOELPUNTENMAKERS:  Teun Holkenborg (3), Liam Gerritsen (3x), Dirk Verhoeven 

(1x), Yanniek Navis (1x), Daan Verhoeven (1x) en Niek 
Spieker (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Er waren veel leuke doelpunten deze wedstrijd.
MOOISTE MOMENT:  Dat Kay Waalderbos uit de JO7 vandaag voor het eerst 

mee deed en geweldig voetbalde.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Teun Holkenborg.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 16-11 : RKZVC JO8-1 – FC Trias JO8-2 : 19-0
DOELPUNTENMAKERS:  Yanniek Navis (5x), Dirk Verhoeven (4x), Niek Spieker 

(3x), Teun Holkenborg (2x), Daan Eekelder (2), Asen 
Krabbenborg (2x) en Liam Gerritsen (1x).

MOOISTE DOELPUNT:  Mooi solo van Yanniek, helemaal van achteruit alleen met 
de bal en scoren !

MOOISTE MOMENT: De aanvallen met mooi samenspel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Liam Gerritsen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 30-11 : RKZVC JO8-1 – Longa’30 JO8-4 : 11-1
DOELPUNTENMAKERS:  Daan Eekelder (2x), Dirk Verhoeven (2x), Teun Holkenborg 

(2), Yanniek Navis (1x), Asen Krabbenborg (1x) en eigen 
doelpunt (3x).

MOOISTE DOELPUNT: Mooi schot van afstand van Daan.
Vervelendste MOMENT:  Eigen doelpunt van Asen, erg ongelukkig, maar gelukkig 

pakte hij ’t goed op.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Teun Holkenborg. 1e Helft goed keeperswerk en 2e helft 

erg fanatiek.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 09-11 : RKZVC JO9-1 – Winterswijk JO9-4 : 4-5 
DOELPUNTENMAKERS: Jens (2x), Sem (1x) en Siem (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Jens. 
MOOISTE MOMENT: Na een 0-2 achterstand teruggekomen op 3-2, knap !
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Pepijn. Erg goed gekeept en samen hard gewerkt !

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 16-11 : RKZVC JO9-1 – SJO ZZC JO9-3 : 6-2
DOELPUNTENMAKERS: Jens (3x), Sem (2x) en Dorus (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Allemaal.
MOOISTE MOMENT: Samen spelen met elkaar.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Allemaal ! Goed gespeeld !

VOETBAL : RKZVC

13

Dag Datum Aanvang Activiteit

Wo. 18 dec. 19.30 uur “Sprenkelderhook” : Kerststukjes maken : HWP.

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.

Zo. 5 jan. 11.30 uur Nieuwjaarsrun.

Ma. 6 jan. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Wo. 8 jan. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland. : Klaverjassen : HWP.

Do. 9 jan. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Vr. 10 jan. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek” :

   Kruisjassen in zaal Cafreek.

Ma. 13 jan. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Zo. 19 jan. 14.00 uur RKZVC 1 – Unitas 1 (speelronde 15).

Za. 25 jan. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo. 26 jan. 14.00 uur Juliana’31 1 – RKZVC 1 (speelronde 16).

Zo. 26 jan. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Vr. 31 jan. 19.30 uur “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Vr. 31 jan. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Za. 1 feb. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis.

Zo. 2 feb. 14.00 uur RKZVC1 – Moerse Boys 1 (speelronde 17).

Ma. 16 mrt 20.00 uur Jaarvergadering van Feestcommissie en Zieuwents Belang.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Eigenwijs, passievol (zegt Jip), 

creatief, oplossingsgericht en 
mensenmens. 

Arno bedankt voor je openhartige 
gesprek en de gezellige avond!

Jill



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 30-11 : RKZV JO9-1 – Halle JO9-1 : 5-2.
DOELPUNTENMAKERS: Jens (3x), Juul (1x) en Siem (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jens. Mooi hoog in de hoek.
MOOISTE MOMENT: De hele wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Chris. Mooi overschieten naar de ander.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 09-11 : RKZVC JO11-1 – Grol JO11-2 : 12-0
DOELPUNTENMAKERS:  Wout (4x), Lynn (2x), Lars (2x), Roy (2x), Rein (1x) en 

Thijmen (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Aanval over rechts via Roy. Een hoge voorzet op Lars, die 

hem in 1x dood legt en zijn man uitspeelt, waarna hij hem 
strak links onderin schoot. 

MOOISTE MOMENT:  Dat Rein als verdediger compleet vanaf de achterlijn naar 
voren dribbelt en scoort. Voor de wedstrijd voorspelde hij 
dat hij het in de wedstrijd ook zou doen.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Pelle / Lynn.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 11-11 : RKZVC JO11-1 – Longa’30 JO11-3 : 8-0
DOELPUNTENMAKERS: Roy (3x), Jur (2x), Lynn (1x), Lars (1x) en Thijmen (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Roy schiet tussen de benen door van de keeper.
MOOISTE MOMENT:  Toen het eerste doelpunt viel kreeg het hele team 

vertrouwen dat we de wedstrijd gingen winnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 16-11 : RKZVC JO11-1 – Erix JO11-1 : 12-0
DOELPUNTENMAKERS: Roy (4x), Thijmen (3x), Lynn (3x), Wout (1x) en Jur (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Roy. Afstandsschot in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Tiki-taka goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pelle.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 23-11 : SVBV JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 2-6
DOELPUNTENMAKERS: Roy (3x), Thijmen (2x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Lars. Vanaf de achterlijn scoort hij in de verre hoek.
MOOISTE MOMENT:  Tweede helft van een 0-2 achterstand voetballend naar 

een 6-2 voorsprong.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hele team + leiding. Inzet was top !!!

VOETBAL : RKZVC
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 30-11 : RKZVC JO11-1 – Reunie / GSV’63 JO11-2 : 6-0
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen (2x), Wout (2x), Lars (1x) en Roy (1x).
MOOISTE DOELPUNT: De 1e goal van Thijmen. Strak schot vanaf de middellijn.
MOOISTE MOMENT: Het eindsignaal. Kampioenen !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team. Wat een inzet !

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 16-11 : Dinxperlo JO11-2 – RKZVC JO11-2 : 2-2
DOELPUNTENMAKERS: Tim en Tim.
MOOISTE DOELPUNT: 1e Goal. Zelf langs de keeper perfect ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: Vooral de eerste helft goed gevoetbald.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ruben. Invalkeeper. Super goed ingevallen.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 23-11 : RKZVC JO11-2 – St.Terborg/Silvolde JO11-2 : 2-2
DOELPUNTENMAKERS: Sep en Romy.
MOOISTE DOELPUNT: Romy. Alleen op de keeper. Super ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: Combinatie Toon en Sep. Super samengespeeld.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Romy.

VOETBAL : RKZVC
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Als iemand, zoals ik, geen fan is van koude 
maanden, zou je niet verwachten dat deze 
persoon, zoals ik, gek is op december. Ik 
verklap het vast: YES I AM.

December is namelijk fan-tas-tisch, 
alleen al omdat het sociaal geaccepteerd 
is om veel te eten en veel te drinken. 
Dat de spijkerbroek in januari dan wat 
strakker zit, maakt voorlopig even niet 
uit. Veel eten en veel drinken met veel 
lieve mensen om je heen. Dat vat mijn 

decembermaand vrij goed samen. Het 
begon al op 1 december met Sinterklaas, 
een middag vol gedichten, cadeautjes, 
pepernoten en chocoladeletters. Daarna 
wordt er een kerstboom van het land 
geplukt, gaat moeders los bij de Intratuin 
en wordt de woonkamer omgetoverd tot 
mini-showroom. Een kerstboom met twee 
snoeren lampjes erin, want één is gewoon 
niet overweldigend genoeg. Glanzende 
kerstballen en een schitterende piek, 

De co lumn
FEESTMAAND.
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 maken het geheel af. Tijdens het opzetten 
van de kerstboom, worden er natuurlijk 
wat foute kerstnummers gedraaid, en 
‘that rings a bell’: ik moet mijn top2000-
stemlijst nog invullen. Nog zo’n heerlijke 
bijkomstigheid van december. Een week 
lang goede muziek en (waarschijnlijk) 
blérend op Bohemian Rapsody, het jaar 
afsluiten.

Maar we gaan iets te ver vooruit in de tijd, 
december heeft zo veel meer te bieden! 
Sofie en ik heb er een aantal jaren geleden 
een traditie van gemaakt om het kerstdiner 
op tweede kerstdag te verzorgen. Dit 
jaar gaat daar een heuse vergadering 
aan vooraf, het menu wordt opgesteld, 
de boodschappenlijstjes gemaakt en de 
taken verdeeld. Wat erop neerkomt dat 
Sofie en ik bepalen welke k*tklusjes we op 
Vera kunnen afschuiven (ik hoop niet dat 
ze dit leest).

Vlak voor kerst gaan vriendlief en ik 
nog even een weekendje inspiratie 
opdoen bij de Oosterburen (lees: sociaal 
geaccepteerd veel eten en drinken op 
de Weihnachtsmarkt) om alvast in het 
ritme voor kerstmis te komen, heel erg 
belangrijk.

Het állerleukste aan kerst zijn natuurlijk de 
cadeautjes die onder de boom liggen (Vera 
ik hoop dat je dit wél leest), daarna lekker 
de hele dag spelletjes spelen (alleen als ik 
win trouwens) en je raadt het al: sociaal 
geaccepteerd veel eten en drinken.

Op Tweede Kerstdag staan de Chefs van 
Weelink dus in de keuken. Een kleine 
prognose, gebaseerd op vorig jaar: dit 
gaat niet zonder slag of stoot en gelukkig 
is de Jumbo op Tweede Kerstdag gewoon 
geopend zodat we nog drie keer naar 

Lichtenvoorde kunnen rijden om uiterst 
belangrijke ingrediënten te kopen die bij 
de andere drie keer boodschappen doen 
niet in het mandje zijn beland. Máár: dan 
is het eten wel perfect!

Na Kerst kunnen ik en m’n teamgenoten 
geen seconden verslappen, want wij 
zijn één van de gelukkige teams die een 
plekje bemachtigd hebben tijdens de 
uitverkochte Pubquiz bij Cafreek. Hoewel 
dit onze kansen op de winst verkleint, vind 
ik het supermooi dat de populariteit van 
deze avond nog steeds ongekend hoog is. 
Het belooft een mooie avond te worden!

Oudjaarsdag sluit deze Feestmaand af 
en is persoonlijk mijn favoriete feestdag 
van het jaar. 2019 was een mooi jaar 
en verdient het om goed afgesloten te 
worden. Ik ga dus ook zeker de laatste dag 
van het jaar nog even goed gebruik maken 
van het feit dat het sociaal geaccepteerd 
is om veel (oliebollen) te eten en veel 
(tarwesmoothies) te drinken.

Ik hoop dat jullie er net zo van genieten als 
ik dat doe, en dat jullie ook mooie dagen 
hebben met lieve mensen om jullie heen.

Alvast hele fijne kerstdagen toegewenst 
en op naar een mooi 2020! Waarin ik het 
wel 11 maanden rustig aan doe om m’n 
spijkerbroeken weer te passen…

Iris.


