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Het is donderdag. Vanavond ga ik naar 
een film in het filmhuis ‘Den Diek’. De 
titel van de film is ‘La Quietud’. Een traag 
familiedrama, het genre waar ik gek op ben. 
Lastig hoor, want je kan minder gemakkelijk 
mensen enthousiast krijgen om mee te 
gaan. Ik heb een selecte groep mensen die 
ik altijd kan vragen, maar dan moeten ze 
ook nog kunnen. Maar vanavond gaat het 
lukken. Twee van mijn zussen zijn er ook, 
waarvan één als vrijwilliger van dienst. Ik zit 
me er enorm op te verheugen, als er een 
dreigend getril in mijn broekzak voelbaar is. 
In de PIOT-appgroep verschijnt een bericht 
van een redactiegenoot aangaande de 
vergadering van vanavond. Huh, dat was 
toch vólgende week. Wat paniekerig open 
ik mijn digitale agenda en zie dat ik het 
inderdaad bij de 16e heb staan. Als er uit 
volgende berichten van de redactie geen 
vragen komen over de datum van vandaag, 
begin ik me opnieuw onrustig te voelen. Ik 
zoek in de mailbox de notulen van de vorige 
keer en constateer dat ik ernaast zit. Niet 
volgende week, maar vanavond. O jee, en 
ik heb nog niets voor het redactiewoord. Én 
ik zou Joris Beerten nog een paar vragen 
stellen.

Ik bericht de redactie over mijn vergissing 
en beloof dat ik na de film nog bij hen aan 
zal sluiten. Groot probleem is dan wel dat je 
niet meer mee praat over de invulling voor 
het volgende nummer en je eigen rol hierbij. 
Maar goed, dat is voor later zorg. Op de 
korte termijn heb ik een redactiewoord te 
schrijven én moet ik Joris te pakken zien te 
krijgen. Dat laatste gaat tegenwoordig met 
de digitale wereld best gemakkelijk. Op de 
vraag of Joris morgen ergens tijd heeft, 
luidt zijn antwoord opgewekt; ‘ja hoor, zeg 
maar wanneer’. Dat geeft rust.



Overigens, de film was heel redelijk, niet 
meer dan dat. En ook het drankje samen 
met de redactie was lekker en gezellig.

De volgende dag ga ik aan het eind van de 
middag op weg naar Joris Beerten. Hij heeft 
bemoeienis met de website van Zieuwent, 
hij zet sinds de 34e jaargang nummer 7 de 
piot online op de site én hij is door Huub 
getriggerd over de oude Piots. Huub heeft 
alle Piots ooit gemaakt op papier thuis op 
volgorde staan. Bij zowel Huub als Joris 
gaat zoiets dan in het hoofd zitten en blijft 
daar wat zeuren. ‘Moeten al die Piots niet 
gescand en op de site geplaatst?’  A hell 
of a job, maar ook te doen. Als Joris dan 
een keer een operatie aan zijn arm moet 
ondergaan en zijn arm niet mag belasten 
en veel rust moet nemen, zegt hij tegen 
Huub; ‘Kom eens op met die Piots, ik begin 
er aan en zie wel hoe ver ik kom’. 

En zo begint Joris aan deze monsterklus. 
Met één te gebruiken arm, scanner en 
pc aan en scannen maar. Pagina voor 
pagina wordt opgenomen in documenten 
die de Piots digitaal zullen vereeuwigen. 
Hoeveel werk dat is? Wat alleen nog als 
papieren versie bestaat zijn; 34 jaargangen 
X 10 nummers X gemiddeld 36 pagina’s 
X rond de 15 seconden. Dat zijn 183.600 
seconden en dat zijn weer 51 uren. En dan 
heb ik alleen nog maar berekent de tijd om 
alle pagina’s te scannen. Alles moet ook 
goed gedocumenteerd worden en straks 
nog goed terug te vinden zijn.

Én Joris zou Joris niet zijn als hij het zich niet 
nog lastiger zou maken. Hij wil namelijk ook 
nog graag een goede zoekfunctie. Zodat 
iedereen op alle woorden in de PDF’s op 
de site door de Piots heen kan snuffelen. 

Hiervoor heeft hij de hulp ingeschakeld van 
Jan Willem Kolkman. Dankzij hem en de 
tomeloze inzet van Joris kan nu iedereen 
in de wereld al onze Piots naslaan en alles 
wat ooit door de redactie als Troef aan het 
Papier is toevertrouwd teruglezen.

Hier staan volgens Joris prachtige dingen 
tussen. Niet alleen de teksten door de 
jaren heen, maar ook erg vermakelijk zijn 
advertenties van vroeger. Allemaal met 
de hand getekend en aan het lettertype 
te zien dor dezelfde persoon van slogans 
voorzien. Joris overhandigd me 6 A4’tjes 
met leuke zaken die hem zijn opgevallen bij 
het doorploeteren van de Piots. Uiteraard 
veel te veel om hier op te sommen, maar 
een kleine bloemlezing als voorbeeld:

Jaargang 2.  Redactiewoord gaat over 
alcoholgebruik. Tekst scheef 
in het nummer, is hier een 
verband?

Jaargang 3.   De Honda Civic bij Lou 
Voorhuis heeft een 
handremcontrolelampje.

 Marijke stopt met haar winkel.
Jaargang 4.   Gezeik over gehuwden en 

buitenlui met honden in de 
kantine.

Jaargang 5.   Spelregeluitleg door Jan 
Wopereis, ook toen al een 
goed idee.

Jaargang 6.   Handgeschreven verslag van 
het eerste, in ’t plat.

Jaargang 7.   Handbal vergeet de zaal af te 
huren. 

Anton Geesink komt naar Zieuwent.

En zo gaat Joris nog pagina’s lang door.

Als je ook op zoek wilt grasduinen door alle 
Piots ooit gemaakt, kijk dan op:

WWW.ZIEUWENT.COM/PIOT
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De zoekfunctie zit gelijk bovenaan op de 
pagina.

We willen als huidige redactie, waarschijnlijk 
ook namens de oude redactieleden, Joris 
bedanken voor deze grootse daad.

Het is nu 09.57u, zondagmorgen. De door 
Huub gestelde deadline van 10.00u heb ik 
weer gehaald. Poepoe.

Mark
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 07-12 : SJO ZZC JO8-1 – RKZVC JO8-1 : 1-10
DOELPUNTENMAKERS:  Dirk Verhoeven (4x), Yanniek Navis (2x), Asen Krabbenborg 

(1x), Teun Holkenborg (1x), Liam Gerritsen (1x) en eigen 
doelpunt (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Mooie pass van Teun op Liam, die hem mooi binnenschoot.
MOOISTE MOMENT: Dat er mooi werd samengespeeld en goed werd gekeken!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Dirk Verhoeven.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 07-12 : RKZVC JO11-1 – FC Trias JO11-2 : 14-1
DOELPUNTENMAKERS: Roy (5x), Lynn (5x), Wout (2x), Rein (1x) en Jur (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Lynn. Mooi afstandsschot hoog over de keeper.
MOOISTE MOMENT:  De 1e goal. Precies zoals afgesproken ons eigen spel 

spelen en dat tegen 2e klasse.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pelle.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 07-12 : RKZVC JO11-2 – AZSV JO11-3 : 1-3.
DOELPUNTENMAKERS: Jurre.
MOOISTE DOELPUNT: Mooi ingeschoten van Jurre.
MOOISTE MOMENT: Super samengespeeld. Heel veel kansen gecreëerd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jurre.

VOETBAL : RKZVC



slag gaan als coach en choreografe maar 
ik zou hier nooit een fulltime baan krijgen. 
In augustus kwam ik terug in Zweden om 
te starten als coach. Ik begon met een 
kamp waar ik

In Nederland heb je dus ook al veel 
ervaring opgedaan in de turnwereld?
Zelf heb ik tot mijn 18e  (redelijk) hoog 
geturnd bij VGV in Varsseveld. Ik ben 
gestopt toen ik ging studeren. Ik kon de 
trainingsuren niet combineren met de 
studie als ik thuis zou blijven wonen. Toen 
ben ik trainster geworden in Varsseveld. 
Via mijn oude turncoach, Martin Nijkamp, 
kwam ik in contact met De Hazenkamp 
Gymsports. Daar stond ik, vrijwillig, tussen 
de 10 en 15 uur in de week in de hal om 
te leren van vooral de choreografe, Marja 
Huijting. In de eerste instantie keek ik 
alleen mee bij de trainingen. Na een half 
jaar raakte ik al snel meer betrokken bij 
de vereniging en vroegen ze mij of ik wat 
taken als choreografe bij de onderbouw 
kon doen. Martin maakte het ook mogelijk 
om mee te kijken bij de Jong Oranje Talent 
Trainingen. Ik stond één keer per maand 
een zaterdagochtend in Heerenveen in 
de hal met onder andere Vincent Wevers 
(vader van Sanne en Lieke Wevers, 
waarvan Sanne Olympisch Kampioen). 

Tijdens mijn studie en het leren in de 
turnhal woonde ik in Nijmegen. In het 
weekend ging ik weer naar Zieuwent om 
te werken in Varsseveld als choreograaf 
bij de club en ’s avonds bij Café de Zaak 
in Lichtenvoorde. Daarnaast trad ik nog 
op met de band Satisfexy. Ik volgde 3 
trainerscursussen voor turntrainer en bleef 
vmezelf opleiden tot choreografe. 

De 3e cursus was voor elitecoach, dat 
ben ik officieel op papier. Ik mag officieel 
talentvolle meisjes tot ongeveer 12 jaar 

trainen. Al deze cursussen stelden niet 
zoveel voor, aangezien ik al in de hal stond 
met de allerbeste trainers, maar het kost 
allemaal wel flink wat uren en geld. Ik moet 
alleen nog cursus niveau 4 doen om alle 
papieren als turntrainer in Nederland te 
hebben voor het dames turnen.

Tijdens mijn studie heb ik vooral het 
managen in de sport mogen leren. Als 
trainer/coach ben je ook continu aan het 
managen, dus daar komen weer twee 
wegen samen die ik interessant vind. Na het 
tweede jaar heb ik voor het uitstroomprofiel 
talent gekozen. Hier ben ik vooral bezig 
geweest met de managementkant achter 
de sport voor jonge sporters. Dit uitte zich 
in vragen als: hoe begeleid je een jonge 
sporter en hoe herken je talent; is selectie 
positief of negatief op een jonge leeftijd en 
wat is de rol van de directe omgeving van 
de sporter? In de sportwereld zie je veel 
verschillende manieren van begeleiding 
voorbij komen. Vaak denk ik dat het beter 
zou moeten kunnen. Ik probeer veel om me 
heen te kijken bij verschillende coaches en 
sporten en het geleerde in combinatie met 
de literatuur toe te passen. Om meer te 
leren ben ik als minor sportpsychologie in 
Zweden gaan doen.

Waarom heb je voor Zweden gekozen?
‘Eigenlijk wilde ik heel erg graag naar 
Amerika. Dat is echt dé plek om te zijn en 
alles wat ik wilde hebben ze daar: College 
Gymnastics èn een dansschool. Helaas 
was dit financieel niet haalbaar. 

Het collegegeld bedroeg zo’n E7000,- en 
dan kwamen de kosten voor het wonen er 
nog bij. Uiteindelijk moest ik kiezen tussen 
Spanje en Zweden. Ik wilde mijn Engels 
graag verbeteren en daarom koos ik voor 
Zweden.

Als 22 jarige een half jaar studeren 
in Zweden voor de opleiding Sport, 
Gezondheid en Management (SGM) en er 
vervolgens aan het werk gegaan als elite 
turncoach. Dat is het leven dat Loraine 
Heutinck op dit moment leeft. Ze is alleen 
afgelopen zomer een paar weken thuis 
geweest en de 2 weken in de kerstvakantie. 
Een hardwerkende, zelfstandige en 
ambitieuze meid, woonachtig in Malmö. 
Met vlagen best een eenzaam leven 
vertelde ze.  

Je bent in eerste instantie voor je studie 
Sport, Gezondheid en Management 
naar Zweden gegaan, nu werk je er als 
turncoach. Hoe is dat zo gekomen?
Ik ben in januari 2019 naar Zweden gegaan 
om de minor sportpsychologie vanuit 
een Zweeds perspectief te volgen voor 
mijn opleiding SGM. Ik volgde de studie 
samen met internationale studenten, wij 
werden tegelijk in één huis gezet en zo 
leerden we elkaar erg goed kennen. We 
hadden niet zulke lange dagen school, 
dus ben ik al snel op zoek gegaan naar 
een turnhal en kwam terecht bij de 

turnvereniging Motus-Salto. Motus-Salto 
is een van de grootste turnverenigingen 
in Zweden. In Nederland was ik als 
turncoach al actief bij GTV de Hazenkamp 
in Nijmegen en VGV in Varsseveld. Via mijn 
schoolbegeleider in Zweden kwam ik in 
contact met Eddie Olsson. Hij is één van 
de trainers bij Motus-Salto en hoofdcoach 
van de nationale junioren. Motus-Salto 
is de enige vereniging in het zuiden van 
Zweden, waardoor alle jongens en meisjes 
naar deze vereniging moeten als ze willen 
turnen. In eerste instantie moesten ze niet 
zoveel van mij weten toen ik een kijkje 
kwam nemen. Toen ik eenmaal een paar 
keer mijn gezicht had laten zien, zagen 
ze wel wat in mij en mocht ik blijven als 
hulpcoach. Ze waren onder de indruk van 
de manier waarop ik mijn specialisatie 
in het turnen uitte en ze wilden deze lijn 
graag doorzetten. Dit houdt in dat mijn 
trainingen niet enkel gericht zijn op turnen 
maar dat ik ook onderdelen als rentraining 
en ballet toepas. In juni was ik klaar met 
mijn studie en ik stond op het punt om 
terug te gaan naar Nederland. Op dat 
moment boden ze mij een fulltime baan 
aan. Ik wilde in Nederland graag aan de 

INTERVIEW 
LORAINE 
HEUTINCK :
ELITE TURNCOACH 
IN MALMÖ 
(ZWEDEN).
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En hoe bevalt het om er te wonen en 
werken?
Helaas verliep de beginperiode niet zoals 
ik had verwacht. Ik kom vanuit het dames 
turnen, maar kreeg 70% jongens en 30% 
meisjes aangeboden. Het heren turnen 
was binnen de club helemaal niet goed 
georganiseerd, dus daar ging heel veel 
tijd in zitten. De begeleiding vanuit de 
club verliep ook niet zoals ik had gehoopt. 
Het is een hele grote vereniging en ze 
werken, zoals alle verenigingen, veel met 
vrijwilligers. Zij hadden niet de tijd om 
mij te helpen, terwijl ik vanuit het dames 
turnen kwam en het heren turnen toch 
echt wel even andere koek is. Je hebt 
andere elementen, andere toestellen en 
jongens hebben een ander lichaam. Mijn 
aanpak van begeleiding strookte ook niet 
met wat de turners gewend waren. Tijdens 
mijn leerweg heb ik geleerd om meerdere 
aspecten toe te passen in de trainingen. 

Dit hield in dat ik ook andere 
sportelementen wilde integreren in de 
turntrainingen. Dit zijn elementen als 
rentraining en ballet. Het kost nog steeds 
veel energie om iedereen bij de les te 
houden wanneer zoveel ‘nieuw’ is. Of het 
kost super veel concentratievermogen 
van de kinderen, waarbij jonge kinderen 
afhaken. Of de kinderen vinden het 
allemaal net iets té leuk. Het ‘niet doen 
wat de coach vraagt’ is natuurlijk ook 
makkelijk als je elkaar niet verstaat. Er was 
namelijk een flinke taalbarrière: ik sprak 
geen Zweeds en de kinderen spraken 
geen Engels. Inmiddels gaat het beter en 
zijn er veel problemen opgelost. Het heren 
turnen is nu beter georganiseerd en dat 
maakt het werken ook een stuk leuker en 
gemakkelijker. Ouders en kinderen zijn erg 
tevreden en ze waarderen mij ondertussen 
als coach. Malmö is een grote stad en ik 
woon in de gevaarlijkste wijk. Ik voel me 
er oké en veilig genoeg. Mijn ouders zijn 
wel even goed komen kijken of het echt 
veilig is. Samen met een man deel ik een 
appartement. Ik heb weinig contact met 
die man, hij werkt in de horeca en is in de 
avonden van huis. Helemaal prima!

Turn je zelf of turn je nog wedstrijden?
Nee, zelf turn ik helemaal niet meer. Ik laat 
wel eens houdingen zien die ik vraag van 
de turn(st)ers en ik doe zeker oefeningen 
van het ballet voor, maar daar blijft het 
bij. Eerlijk gezegd heb ik er ook helemaal 
geen zin meer in als ik de hele dag al in 
de turnhal heb gestaan. Ik probeer aan 
fitness te doen op de dagen dat ik geen 
twee trainingen heb of van huis ben voor 
het turnen.

Is er een verschil in (top)sportklimaat 
tussen Nederland en Zweden?
Er is zeker een verschil. In Nederland is 
de sport heel erg gericht op prestatie. 
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In Zweden is het vooral belangrijk dat er 
plezier is in het sporten, daarom doen ze 
over het algemeen ook meer teamsporten. 
Van oorsprong zijn de Zweden ook 
meer van de buitensporten. Wat ook 
een groot verschil is, is dat in Zweden 
iedereen gelijk is. Er word bijna geen 

onderscheid gemaakt in geslacht. Het 
komt bijvoorbeeld vaak voor dat iedereen 
naar het zelfde toilet gaat. Voor de Zweden 
ben ik als coach best een cultuurshock. Ik 
ben erg direct, eerlijk en pak dingen snel 
aan. Dat zijn ze in Zweden niet gewend. 
Daar zijn ze áltijd ontzettend aardig voor 
elkaar en overleggen alles. Als een turner 
bijvoorbeeld niet op het gevraagde niveau 
zit, dan draai ik er niet omheen en zoeken 
we een weg wat bij het kind past. Zo gaat 
dat bij de meeste turnclubs in Zweden 
zeker niet. De coach boven mij is gelukkig 
wel heel direct en dat vult elkaar goed aan.

Hoe ziet een werkweek er voor jou uit 
en wat doe je er in je vrije tijd?
5 keer per week train ik in de middag/
avond de jongens. In de middag train ik 
de startende jongens. Ik geef 5 keer per 
week ballet of techniek training aan de 
dames en ik heb twee keer per week een 
ochtendtraining met de senioren heren en 
dames. In deze trainingen wisselen we 
soms ook kort van groep zodat alle jongens 



aan hun balletuurtje komen. Tussen deze 
trainingen door zit ik vaak op kantoor. Het 
komt er op neer dat ik in de ochtend vroeg 
de deur uit ga en ’s avonds rond 20.00 uur 
thuis kom. Sommige andere ochtenden 
ben ik wel vrij. Na de training ga ik eten en 
slapen. Een sociaal leven heb ik hier niet 
echt, de studenten uit mijn studieperiode 
zijn allemaal al weer weg en het is lastig 
om mijn plek hier opnieuw te vinden.

Blijf je de komende jaren ook nog in 
Zweden wonen en werken?
Dat weet ik nu nog niet. Het afgelopen 
jaar is niet helemaal verlopen zoals ik het 
had verwacht. Aan de ene kant zou het 
natuurlijk heel mooi zijn om deze lijn door 
te zetten bij de club en ik zou erg graag de 
meisjes willen gaan coachen. De club heeft 
namelijk ook turn(st)ers die uitkomen op de 
wereldkampioenschappen. Helaas heeft 
de club dat organisatorisch en financieel 
nog niet voor elkaar. Ik heb daar wel ideeën 
over en we zijn hier samen ook wel over in 
gesprek. Het zou ergens ook jammer zijn 
om alles wat we hebben opgebouwd nu al 
af te sluiten. Aan de andere kant zijn er nog 
zoveel andere interessante(re) en leuke(re) 
dingen te doen op het gebied van coaching 

en performance. Daar komt bij dat ik mijn 
familie en vrienden vooral heel erg mis. Ze 
komen wel naar Zweden, maar dat is na 
een paar leuke dagen weer voorbij.

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?
Wat een lastige vraag! In ieder geval zou 
ik graag meer van de wereld willen zien en 
daar ook wat leren. Het zou fantastisch zijn 
om alsnog naar Amerika te gaan en daar 
de turnwereld te bekijken. Ik zou het ook 
mooi vinden om als vaste choreografe te 
werken met een groep meiden die op de 
grootste podia staan, maar dan wel het 
liefst in Nederland. Toch sta ik open voor 
allerlei andere werkvlakken. Of dat nou is 
als topsportcoach of binnen een andere 
tak van sport. Ik hou er vooral van om veel 
te leren en  mijn kennis te delen. En verder 
wil ik gewoon graag de beste zijn in alles 
wat ik doe. Sport is een zeer mooi vak 
waar nog veel meer uit te halen valt voor 
ons land. Ik doe er dan ook alles aan om 
dat te bereiken.

Loraine: bedankt voor het fijne en heldere 
interview. We wensen je veel succes met 
alles wat op je pad komt!

Bob en Nienke.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

Dag Datum Aanvang Activiteit

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 RKZVC 1 – Moerse Boys 1 (speelronde 17).

Ma. 3 feb. 20.00 uur Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Vr. 7 feb. 18.30 uur Stichting Fratsen : Vollemaanwandeling : HWP.

Vr. 7 feb. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek” :

   Kruisjassen in zaal Cafreek.

Zo. 9 feb. 14.00 uur EHC/Heuts 1 – RKZVC 1 (speelronde 18).

Ma. 10 feb. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 12 feb. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland. : Klaverjassen : HWP.

Do. 13 feb. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 16 feb. 14.00 uur RKZVC 1 – Silvolde 1 (speelronde 19).

Vr. 28 feb. 19.30 uur “’t Kevelder” : Kruisjassen.

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

Vr. 10 april 19.30 uur Paaspop Klassiek : Matthäus Passion.

Za. 11 april 20.00 uur PaasPop Zieuwent.

Zo. 12 april 18.00 uur PaasPop Zieuwent.

Zo. 3 mei 08.00 uur Stichting Fratsen : Dwars deur Sowent : HWP.

Vr. 3 juli 14.30 uur Stichting Fratsen : Modderdag.

Zo. 6 sep. 13.00 uur Stichting Fratsen : Vertelfestival.

23 en 24 oktober  Stichting Fratsen : Houtdorp.



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
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Een aantal weken geleden had 
ik een bijzondere ontmoeting bij 
SportsPalace in het Sourcy Center. Na 
het fitnessen raakte ik aan de praat 
met mevrouw Kuiltjes en ze gaf aan 
dat ze op haar 91ste waarschijnlijk het 
oudste lid was. Ik reageerde verbaasd, 
want als ze ’70 jaar had gezegd’ dan 
had ik haar ook geloofd. Mensen 
die haar kennen zullen dit beamen. 
Mevrouw Johanna Kuiltjes (vrienden 
en bekenden kennen haar als ‘Joop’ of 
‘Jopie’) woont al 50 jaar op de Pastoor 
Zanderinkstraat. Sinds 2000, toen 
overleed haar man ‘Jo’, woont ze daar 
alleen en nog geheel zelfstandig. Ze is 
moeder van Han, Marie-anne, Jos en 
Rob en oma van vier kleinkinderen en 
één achterkleinkind. 

Door het werk van haar man, die 
onderwijzer was, zijn ze van Slagharen 
naar Kloosterburen verhuisd en 
uiteindelijk in Zieuwent terecht 
gekomen. Mevrouw Kuiltjes heeft 
de ‘(rijks)kweekschool’ gedaan in 
Nijmegen, werd leerkracht in het 
basisonderwijs en heeft veel invalwerk 
gedaan. Mevrouw weet nog te 
vertellen dat ze les kreeg van Franse 
nonnen, de congregatie van de ‘Filles 
de la Sagesse’ (wat dochteren der 
wijsheid betekent). Mevrouw beweegt 
veel. Thuis doet ze allerlei oefeningen 
waardoor ze fit blijft en ze gaat twee 
keer in de week ‘fitten’ zoals ze dit 
zelf noemt. Ook gaat ze twee keer in 
de week bridgen.

1.  Meest favoriete sport:
  Heb ik niet echt. Ik kijk ook nooit 

sport op tv of zo. Ik fitness en doe dit 
met plezier. Het bewegen is fijn en het 
gaat me ook om de gezelligheid.

2. Minst favoriete sport:
  Boksen vind ik geen leuke sport, el-

kaar ‘meppen’ geven, dan is bijvoor-
beeld tennis veel sierlijker en leuker 
om naar te kijken.

3. Mooiste sportherinnering:
  Heb ik niet, want ben nooit een team-

sporter geweest. Ik heb mijn zoon 
destijds aangemeld bij de fitness en 
was alweer de deur uitgelopen en 
dacht: “waarom geef ik mezelf niet 
op”. Ben terug gelopen, heb me ook 
aangemeld en nu sport ik er nog 
steeds en heb nooit een andere sport 
beoefend.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Iedereen die beweegt, want ‘rust roest’. 

5. Lekkerste eten:
  Kan overal van genieten. Ik kook 

iedere dag nog zelf.

6. Beste boek/schrijver:
  Trilogie ‘de goede aarde’ van Pearl’s 

Buck.

7. Mooiste film:
  ‘Sissi’. Eigenlijk is het een serie over 

de jonge jaren van de Oostenrijkse 
keizerin Elisabeth met in de hoofdrol 
Romy Schneider. Ik hoorde dat er 
misschien een remake zou komen, 
maar niemand kan haar vervangen.

8. Beste Nederlandstalige lied:
  Liesbeth List vind ik erg goed en 

Ramses Shaffy. Ze hebben ook een 
duet samen gezongen, “laat me”. Een 
mooi lied.

9. Mooiste cadeau dat u ooit kreeg:
 Mijn kinderen.

10. Grootste miskoop:
   Een broek die te ‘hip’ was, nooit 

gedragen.

11. Omscholen tot:
    Niet. Vanaf de kleuterschool heb ik 

al gezegd dat ik juf wou worden en 
dat is gelukt.

12. Tent opzetten in:
    Zandvoort. Heerlijk aan de zee en in 

de duinen.

13. Hekel aan mensen die:
    Liegen of zich beter voordoen dan 

dat ze zijn. Doe maar gewoon denk 
ik dan.

14. Uit bed halen voor:
   Een ‘uitje’. Naar een stad of gewoon 

een auto- of busrit.

15. Welke droom is wederkerend:
  Ik droom nooit.

16.  Wanneer was u voor het laatst 
bang:

   Kan ik me niet herinneren. Ik ben 
niet zo bang aangelegd.

17.  Wat denkt u als u in de spiegel 
kijkt:

  Ik word toch wel ouder.

18.  Als u een uur vrije tijd heeft, wat 
doet u dan:

    Lezen, al is dit veel minder dan 
vroeger. Toen las ik vaak tot twee 
uur ’s nachts. Dat doe ik niet meer. 
Puzzelen vind ik ook leuk en mijn 
nieuwe broek moet nog korter ge-
maakt worden. Vroeger heb ik altijd 
veel naaiwerk gedaan. Dat begon 
met het maken van pyjama’s voor de 
kinderen. Toen waren er nog geen 
lengtematen. Zij waren lang en dun 
qua postuur en dan kocht ik een 
grotere maat pyjama en vermaakte 
deze door de mouwen en broeks-
pijpen langer te maken en de taille 
in te nemen. Ook maakte ik broeken 
voor mijn kinderen en heb zelfs een 
winterjas gemaakt voor Marie-anne.

19. Wie zou u nog willen ontmoeten:
  Rieky, een goede vriendin van mij.

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

   Eigenlijk interesseert het me niet zo, 
maar ben wel nieuwsgierig hoe dat 
mooie witte huis met dat rieten dak 
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aan de zegendijk er van binnen uit 
ziet. Samen met mijn vriendin kon-
den we het ‘bouwproces volgen’,  
omdat we daar elke week langs 
kwamen als we gingen sporten. 
Vandaar de interesse.

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

  Geen behoefte aan nu ik ouder ben.

22. Wat zou u geen 2e keer doen:
   Niets. Ik heb alles altijd ‘overdacht’ 

gedaan en ben iemand die ‘eerst 
denkt en dan doet’. 

23.  Wat staat er boven aan uw 
bucketlist:

   Nog meer steden bekijken. Van de 
week ben ik nog met mijn schoon-

dochter in ’s Hertogen Bosch 
geweest. Ik heb altijd een brede 
interesse gehad, ben heel tevreden 
met mijn leven en kan ook genieten 
van kleine dingen zoals het uitzicht 
op de gracht als ik door het raam 
naar buiten kijk.

24. Beschrijf uzelf in 5 woorden:
   Vriendelijk, sociaal, laconiek & tevre-

den mens.

Mevrouw Kuiltjes bedankt dat ik u mocht 
interviewen. Ik heb bewondering voor 
uw optimisme en de manier waarop u in 
het leven staat. U bent een mooi mens! 
Tot ziens in de sporthal.

Jill.

RKZVC JO8-1 ONGESLAGEN KAMPIOEN !
Op zaterdag 21 december jl. werd onze 
JO8 ongeslagen Kampioen in de 4e 
klasse KNVB. Met deze groep speelden 
wij voor het eerste seizoen in de compe-
titie en dan al zulke goede wedstrijden 
spelen, echt geweldig! We hadden een 
hele grote poule-indeling met 12 wed-
strijden en daarnaast zijn we ook nog tot 
de 3e ronde van de KNVB Beker geko-
men. Hierin hebben we ook erg mooie 
wedstrijden laten zien en hebben we in 
de 3e ronde nipt verloren (in verlenging) 
met 4-3 van DVC’26 JO8-3G in Didam.

De laatste wedstrijd uit tegen vv Win-
terswijk JO8-2 gingen ze allemaal erg 
gespannen naar toe, omdat de KNVB 
tegenwoordig géén uitslagen meer 
bekend maakt in deze categorie wisten 
wij natuurlijk niet zeker of Winterswijk 
misschien ook alles gewonnen had. 
Terwijl onze spelers aan het inschieten 
waren haalde ondergetekende even wat 
info op bij de leiding van Winterswijk. Zij 
bleken al een aantal wedstrijden verloren 
te hebben en kwamen dus niet in aan-
merking voor een kampioenschap. Met 
dit gegeven kon ik de wedstrijd daardoor 

wel lekker rustig aanzien, natuurlijk had 
ik dit toen nog niet verteld aan de spe-
lers. Zij gingen ervan uit dat ze moesten 
winnen om Kampioen te worden. Tijdens 
de rust, in de kleedkamer werd de sfeer 
al wat losser, we stonden met 4-0 voor, 
maar er moest nog één helft gespeeld 
worden.

Na de laatste time-out met nog 10 
minuten te spelen, gaf ik hen aan dat 
het wel goed zat en dat ze de laatste 
10 minuten lekker vrij konden gaan 
voetballen. Het Kampioenschap was in 
zicht……………… Eindstand 1-10 in ons 
voordeel !

Na de winterstop gaan we er weer volop 
tegenaan in de 3e klasse en hopen dan 
ook dat we weer leuke en spannende 
wedstrijden kunnen gaan spelen.

Spelers, nogmaals proficiat met jullie 
Kampioenschap en voor alle ouders / 
toeschouwers bedankt voor alle aan-
moedigingen !!!

Trainster/leidster JO8
Judith Doppen.
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FEESTCOMMISSIE ZIEUWENT.
I.v.m. het 75 jarig bestaan van de feest-
commissie, 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 ont-
werp.
Dit zien we dan ook tegemoet voor 1 april 
2020. 

Wij hebben hier als feestcommissie, be-
halve 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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Vanaf hier, zo’n 18.000 kilometer 
verwijderd van de tap van CaFreek, wil ik 
iedereen het beste wensen voor 2020. Ik 
kijk rechts van me en zie 3 mannen naar 
mij wijzen, de drie wijzen uit het Oosten. 
Oh gudumme ja, na 6 januari mag de 
kerstboom in rook opgaan en mogen we 
‘officieel’ elkaar geen gelukkig nieuwjaar 
meer wensen.

Waar zo’n 2020 jaar geleden die drie wijze 
koningen uit het Oosten nog mirre, goud 
en wierook brachten hebben we in het 
jaar 2020 drie presidenten die ons ellende, 
ellende en ellende brengen: Trump, 
Rouhani en Morrison. Ik sprak hier met 
een collega met een Iraanse achtergrond 
en een met een Australische achtergrond. 
Het lijkt wel het begin van een slechte 
mop: “Een Iraniër, een Australiër en een 
Achterhoeker zitten in de kroeg”, maar 
niks was minder waar. Beide zijn ze zeker 
niet trots over wat hun leiders aan het doen 
zijn. Na een gesprek over deze idioten 
vroegen ze mij: “So, what has happened 
in the Netherlands?”. Het snelste wat in 
mij opkwam was: “Uh, a farmer breached 
the main entrance of the Town Hall with 
his Case Puma 220 CVX”. In vergelijking 
tot het in rook op laten gaan van een 
passagiersvliegtuig en 6 miljoen hectare 
natuurgebied was mijn bijdrage niet zo 
extreem. Wel kwamen we tot dezelfde 
conclusies; wanbeleid! 

Slechte beleidsmakers zijn grotendeels 
verantwoordelijk voor deze problemen. 
Zo heeft de Australische regering vrijwel 
niets uitgedaan op de bosbranden 

terwijl de experts maanden geleden al 
waarschuwden voor de ernst van de 
situatie. Morrison ging zelfs op vakantie 
toen de hel losbrak in New South Wales. Ik 
neem aan dat menigeen de beelden van de 
vuurzeeën wel gezien heeft en inziet dat er 
ergens iets goed mis gaat. Hetzelfde geldt 
voor de situatie in Iran, ergens gaat er wat 
goed mis. Ook het verhaal van de Case 
Puma 220 CVX past in dit rijtje ‘wanbeleid’. 
Het was onder leiding van Henk Bleker dat 
in 2015 het Programma Aanpak Stikstof zijn 
intrede deed. Een wet waarvan de experts 
toen al waarschuwden voor de gevolgen; 
het PAS is niet houdbaar. Toch stemden alle 
grote partijen destijds in met deze wet die 
afgelopen jaar zorgden voor de plotselinge 
ellende voor de boeren en bouwers.

Niet alleen onze kerstbomen en een gebied 
zo groot als Nederland gingen in rook op, 
ook ging er nieuwjaarsnacht voor 77 miljoen 
euro aan vuurwerk in rook op; een nieuw 
record. Persoonlijk vind ik vuurwerk geen 
klap aan en vergelijk het wel eens met een 
bezoekje aan de McDonalds. Tijdens het 
eten denk je “ja, dit is mooi wark” en buiten 
op de parkeerplaats denk je “was dat now 
echt neudig”. De experts, hulpdiensten en 
oogartsen kijken al lang niet meer uit naar 
al dat vuurwerk en zien daarom ook iets in 
een strenger vuurwerkverbod. Mijn zegen 
hebben ze, nu hopen dat de beleidsmakers 
dit ook hard willen maken. Ook zal dan de 
vuurwerkschade terugdringen, van 15 naar 
1 miljoen euro in Amsterdam en van 175 
euro naar twee tientjes in Borculo. Met al 
die bespaarde miljoenen zou de politiek 
dan oplossingen kunnen zoeken voor de 
huidige problemen. Maar ja, zoals Normaal 
al bezong: “Politiek is mien geen bliksem 
weerd”. 

Jur.

De co lumn
WANBELEID.


