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FANTASIE.
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En ook deze PIOT is er één uit het Corona 
tijdperk. Ik ben dit redactiewoord al heel 
wat keren opnieuw begonnen. Niets heb ik 
toe te voegen aan alles wat er al geschreven 
wordt. Sterker nog: het doet er ook niet toe. 
Ieders leven vraagt om grote aanpassingen 
en staat op zijn kop. Volledig. Mijn mening 
zal hier niets aan veranderen.

Het is woensdagochtend en ik word wakker. 
Het is me gisteravond weer niet gelukt om 
iets op papier te zetten. Zelfs een glas wijn 
heeft me niet geholpen. Goed, dan maar 
een kop koffie, misschien helpt dat. Ook 
niet. Dan maar een rondje hardlopen. Mijn 
zoontje Jonas en zijn vader slapen nog. 
Hop, schoenen aan en de frisse lucht in. 
Onderweg bedenk ik me dat ik al 2 maand 
niet meer werk. Het lijken wel 4 maanden. 
Wanneer mag ik in Gods naam weer aan 
het werk? Het is niet dat we de tijd niet 
doorkomen. Maar ik mis het enorm.

Ik fantaseer over de toekomst van Jonas. 
Hij is nu een half jaar oud en vindt het 
vast helemaal gezellig dat ik hele dagen 
thuis ben. Maar hoe gaat zijn toekomst 
er uit zien? Als hij zijn eigen leven en 
avonturen gaat beleven. Waarschijnlijk 
groeit hij op in een zeer hygiënische 
omgeving, is een handenwas-diploma het 
nieuwe strikdiploma, is er elke dag een 
temperatuurcontrole en zal hij misschien 
niet met alle groepen tegelijk op school zijn. 
Hoe zal dat gaan met sport? Waarschijnlijk 
zal hij wel naar zijn trainingen kunnen, maar 
wedstrijden en sportevenementen? Helden 
ontdekken binnen de sport, massale 
wedstrijden en evenementen, allemaal 
onder dezelfde douche, bidons delen 
met een heel team, de gezelligheid na de 



training of wedstrijd. Al die kleine dingen 
zijn nu ineens niet meer vanzelfsprekend.

Zijn 18e verjaardag zal al snel een 
verdrietige gebeurtenis worden in plaats 
van een grote fuif met je vriendjes en je 
eerste vriendinnetjes. Geheel tegen de 
natuur in zal je sociale leven beperkter 
worden. EN DAN! Dan voel je aan alles in je 
lijf dat de wereld aan je voeten staat en je je 
ouders echt niet meer nodig hebt. 

Zij praten toch alleen maar over ‘de goede 
tijd van toen’. Zal Jonas tegen die tijd 
een plekje met max. 3 vrienden moeten 
reserveren in de kroeg? Aan je eigen tafel? 
Waar Freek de biertjes op de bar zet en 
jij ze er af moet pakken? Zal altijd zijn 
algemeen lichamelijk welbevinden worden 
geregistreerd met een chip? En zal daar 
ook de informatie van de rest van het gezin 
op te zien zijn? Ik weet het allemaal niet 
hoor. Ik draaf vást en zeker weer te ver door 
in mijn gedachten.

Gelukkig ben ik inmiddels thuis  en spreek 
met mezelf af niet verder te zinken in deze 
gedachten over de toekomst (jammer, 
mislukt). Ik bel mijn 90 jarige oma in 
Antoniushove, het gaat nog ‘redelijk’ 
met haar en ze houdt vol! Net als 75 jaar 
geleden, toen duurde de oorlog 5 jaar. 
Deze PIOT staat in het teken van 75 jaar 
bevrijding. 

Bijzondere verhalen uit een onzekere tijd in 
een onzekere tijd. HOU VOL!

Nienke.

FANTASIE.
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Zoals bekend, is het dit jaar 75 jaar 
geleden dat er een eind kwam aan de 
2e wereldoorlog en Zieuwent werd 
bevrijd van de Duitse bezettingsmacht. 
In dit nummer willen wij daar aandacht 
aan besteden. Hiervoor hebben wij 
samenwerking gezocht met en gekregen 
van de oudheidkundige vereniging 
Zuwent, waarvoor onze hartelijke dank.

We beginnen met een recent interview 
met Bernard Hulshof (Woltas) (afgenomen 
door Mark Lankveld) en vervolgens kunt u 
een aantal items lezen die zijn aangeleverd 
door de oudheidkundige vereniging.

Dat zijn artikelen van Ceciel Hulshof of van 
anderen van OVZ, al of niet al verschenen 
in hun periodiek “’t Hoenderboom”. 
Artikelen zijn geschreven in het kader 
van 75 jaar Bevrijding in Zieuwent. In dit 
verband verwijzen wij als redactie ook 

graag naar hun speciale uitgaven:
-  “Zoeklicht op Zieuwent en Mariënvelde”, 

een speciaal-uitgave van de Oudheid-
kundige Vereniging Zuwent, over oorlog 
en bevrijding in Zieuwent en Mariënvel-
de, weer verkrijgbaar à € 15,00 bij OVZ. 
Belangstellenden kunnen email sturen 
naar info@zuwent.nl en € 15,00 overma-
ken naar bankrekening NL93 RABO 0160 
1229 67 ten name van Oudheidkundige 
Vereniging Zuwent te Zieuwent o.v.v. 
“Zoeklicht” en eigen naam.

-  “Kekerdom in bange dagen, oorlogs-
herinneringen”, samengesteld door Jo-
han Bekhuis, een mooi uitgevoerd en 
zeer informatief boek met verhalen van 
evacuees uit Kekerdom over hun tocht 
naar en verblijf in Zieuwent, à € 22,50 
verkrijgbaar bij SPAR en Meneer Kees.

De redactie. 

75 JAAR BEVRIJDING ZIEUWENT 
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BERNARD HULSHOF (WOLTAS)
Hij, Woltas Bernard, weet het nog goed, 
toen op die vrijdag 10 mei 1940. Hij was 
met zijn vader aan het houtzagen achter 
de boerderij toen het nieuws doordrong 
dat Duitsland Nederland binnen was ge-
vallen. Veel kregen ze er hier in Zieuwent 
in die eerste dagen niet van mee. Alleen 
op de ochtend van dinsdag de 14e mei 
kwamen er vliegtuigen over, die, naar 
later bleek, Rotterdam zouden bombar-
deren. Nederland capituleerde en was  
vanaf dat moment een door Duitsers be-
zet land. 

Bernard was 12, hij is geboren op 01-02-
1928. Was het eerste jaar van de bezet-
ting voor Nederland een gematigde fase, 
Duitsers leken hier meer op excursie of 
vakantie dan de wrede bezetter die we la-
ter nog van hen zouden herkennen, voor 
de jongeren zoals Bernard veranderde er 
ook weinig. Hij ging naar de landbouw-
school in Beltrum en veel Duitsers kwam 
hij nog niet tegen.

Toen de Duitsers in Amsterdam op bloe-
dige wijze de Februaristaking van 1941 
neersloegen (gericht op de strenge regels 
vóór en razzia óp de joden) en vooral na 
de winter van 1942/1943, na het verlies 
van de slag om Stalingrad, werd de aan-
wezigheid van de vreemde mogendheid 
een zware last voor de Nederlandse be-
volking. De economie zakte ineen en we 
stonden er na de crisisjaren van de jaren 
’30 toch al niet best voor. Voor Bernard, 
en volgens hem voor velen van zijn leef-
tijd, veranderde er toen nóg niet zo veel. 
Het werk op de boerderij en het land bleef 
dezelfde aandacht vragen. Voor de ou-
dere mannen brak er een spannender tijd 

aan. Ze moesten zich komen melden voor 
de Arbeitseinsatz, verplicht werken voor 
de Duitsers, veelal in Duitsland. Velen 
probeerden hier onderuit te komen door 
zich niet te melden en zo nodig onder te 
duiken. Bernard was hier nog te jong voor. 
Naar school blijven gaan werd wel lastiger. 
Eerst was het nog wel open, maar omdat 
er geen verwarming was nam iedereen 
één blok hout mee voor de kachel. Later 
ging de school helemaal dicht. Bernard: 
“Een aantal van de jongens waar ik mee 
naar Beltrum naar school ging, is na de 
oorlog niet meer terug gegaan. Zij gingen 
direct aan het werk. Daardoor is onze ge-
neratie enigszins een verloren generatie. 
We hebben veel onderwijs gemist. Ikzelf 
ben na de oorlog weer naar Beltrum naar 
de landbouwschool gegaan en heb lang-
zaam de boerderij overgenomen van mijn 
vader. Of ik dit zonder de oorlog ook had 
gedaan, weet ik niet. Ik wilde vroeger al-
tijd veearts worden en mijn jongere broer 
was misschien wel meer geschikt dan ik 
voor de boerderij, maar hij werd docent 
en ik de boer in huis. Wie weet hoe de bal 
was gaan rollen als de oorlog er niet door 
heen was gewalst? Maar ik heb nergens 
spijt van.”

Als op 6 juni 1944 de geallieerden op de 
kust van Normandië landen, breekt de 
laatste fase van de oorlog aan. De Duitse 
bezetter is in deze fase ronduit misdadig. 
De fase die alle mensen in de wereld het 
meest op het netvlies heeft staan. Ter-
reur tegen alle minderheden in Europa 
en represailles voor hen die deze men-
sen proberen te helpen. Of simpelweg als 
vergelding. De geallieerden stomen snel 
op en staan in september van ’44 ten zui-
den van de rivieren. Nederland en Europa 

gaan nog een zwaar jaar tegemoet. Ook 
voor Bernard wordt het moeilijker. Omdat 
hij in februari van ’45 zestien wordt is hij 
ook oud genoeg voor de Arbeitseinsatz. 
Bernard verteld: “In dat laatste jaar ben 
ik zeker vier maand elke dag, zeven da-
gen in de week, op en neer gefietst naar 
Duitsland, samen met Bartels Jan en 
Sniedas Bernard. Elke morgen om 06.00u 
haalden zij mij op. We deden een doos 
met eigen gekweekt tabak achterop en 
fietsten naar Dingen, achter Bocholt. Op 
oude fietsen met massieve banden. We 
moesten daar hele dagen graven voor 
tankstellingen en loopgraven. Volgens 
mij had dit niet veel zin en was het meer 
bedoeld om alle jongens en mannen weg 
te houden, zodat we minder een risico 
voor de Duitse soldaten zouden zijn, met 
de geallieerden die naderden. Wij liepen 
in het bos soms met een man of vijf met 
boompjes te slepen, waar ik thuis alleen 
mee liep. Het was gewoon om ons aan 
het werk te houden. De eerste dag scho-
ten soldaten hoog over onze hoofden om 
ons schrik aan te jagen. Toch ben ik nooit 
bang geweest. Ook onderweg niet. Terwijl 
we toch geregeld van de fiets af moesten 
om dekking te zoeken onderweg. Een 
paar keer ook tijdens bombardementen 
van Bocholt. Dan lagen we langs de mu-
ren van de huizen in dekking. En nog heb 
ik nooit echt het gevoel gehad dat mij in 
deze periode iets zou kunnen overko-
men. Misschien was ik wel jeugdig na-
ief, maar ik heb er daardoor volgens mij 
ook geen trauma aan over gehouden. We 
kregen voor deze graafwerkzaamheden 
vijf Duitse marken per dag. Dat was een 
groot bedrag, maar met het geld kon je 
niets, want er was bijna niets.”

Als voor de Duitsers de vijand vanuit 
het westen nadert moet Bernard in de 
regio meehelpen met graven aan ver-

dedigingswerken. Bernard: “Na die vier 
maanden in Duitsland moest ik nu eerst 
naar Mariënvelde en later naar Toldijk/
Steenderen. Nu waren het echte werken 
die de Duitsers zou helpen tegen de En-
gelsen en Canadezen die naderden. De 
zin om te helpen was natuurlijk heel klein. 
Op het laatst, zo’n drie á vier weken voor 
de bevrijding, was onze plek om te wer-
ken in de buurt van Hummelo, Keppel en 
Wehl. We konden horen dat in de buurt 
van Arnhem hevig werd gevochten. Het 
front kwam almaar dichterbij. We sliepen 
toen soms bij een boer in Hummelo op 
de hilde. Toen de Duitsers de grond on-
der de voeten te heet werd, hebben ze bij 
die boer geprobeerd een varken mee te 
nemen. De boer stribbelde enorm tegen 
en dit leidde er toe dat de soldaten hem  
zijn  voet er af schoten. De boer belandde 
zwaar gewond in de greppel en we heb-
ben hem op een trapleer terug naar huis 
gedragen, vanwaar hij uiteindelijk naar 
het Jozefziekenhuis werd gebracht. De 
Duitsers zijn zonder varken vertrokken.

Voor ons werd het ook tijd om te maken 
dat we naar huis kwamen. Ik ben toen 
één keer één dag thuis gebleven. Aan 
het eind van deze middag werd ik gezien 
door Duitsers achter in de wei. Ze scho-
ten in de lucht over me heen en ik ben 
naar huis gerend. Daar hebben ze me ge-
pakt en gesommeerd me om 18.00u op 
het gemeentehuis te melden. Daar werd 
ik, samen met andere werkweigeraars, 
in de kelder opgesloten. Ik moet eerlijk 
zijn, het ging er eerder ‘gemeudelijk en 
plezèrig’ dan gespannen aan toe. We za-
ten er met zo’n twintig man in één ruimte. 
Vroeg in de morgen kwam mijn jongste 
zus Marie brood brengen. Later die och-
tend werden we  per tweetal verhoord 
door burgemeester Lamers. Ik kwam er 
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nog genadig van af, maar met vier van 
ons zou het minder moeten aflopen. We 
moesten namelijk allemaal te voet van 
Lichtenvoorde naar Tolhutt’n in Mariën-
velde. Daar zouden de vier door een ze-
kere Frans worden geëxecuteerd. Maar 
deze Frans is nooit komen opdagen, 
waarschijnlijk bang voor wraakacties, 
met de geallieerden zo dichtbij. Zo vaak 
ik daar langs fiets, moet ik daar altijd aan 
denken. Wat hebben we daar geluk ge-
had. De vier die het konden navertellen, 
en wij omdat we er geen getuigen van 
hoefden te zijn. Dit was op 28 maart. Een 
paar dagen voor de bevrijding van Zieu-
went. Later hoorden we dat Arnold ten 
Dam wel was gedood. Hij had geweigerd 
te werken en was met de kolf van een 
geweer doodgeslagen. Verschrikkelijk en 
dat zo kort voor de bevrijding.”

Uiteindelijk wordt ook Zieuwent bevrijd 
en gaat ook Bernard dit vieren: “De blijd-
schap was natuurlijk enorm. Ik was lid 
van de harmonie en we hebben samen 
met de feestcommissie enorm gefeest. 
Eerst in een vrachtwagen door Zieuwent 

en Mariënvelde en later onder de ‘beuk 
bi’j ’n dikk’n’. De hele dag door in het 
dorp muziek gemaakt en gefeest. We zijn 
ook nog wezen kijken bij een vastgelopen 
Duitse tank bij de Zegendijk.  Je kunt je 
voorstellen dat wij jonge jongens en mei-
den veel in te halen hadden. Toen op 5 
mei de Duitsers in heel Nederland capitu-
leerden deden we dit nog eens dunnetjes 
over. Toen waren het vooral de verschil-
lende buurten die met het maken van bo-
gen het feest vierden.”

De oorlog heeft geen diepe sporen bij 
Bernard achtergelaten. Wel hebben de 
crisisjaren dertig, de oorlogsjaren veertig 
en de hersteljaren vijftig economisch een 
zware wissel getrokken voor de jeugd in 
Nederland. Bernard zelf heeft niet veel te 
lijden gehad en is later trotse boer gewor-
den en vrijwilliger van vele verengingen, 
veelal als bestuurslid. Blij met de goede 
afloop en rijk aan ervaring. Maar hij hoopt 
het nooit meer mee te maken en wenst 
het niemand ooit toe.

Bernard bedankt voor dit gesprek.

Mark.

BERNARD HULSHOF (WOLTAS)

HET MARIAKAPELLETJE. 
    Een wandeling in Zieuwent.
In het centrum van Zieuwent aan ’t Rol-
laspad staat het Mariakapelletje, onder-
werp van dit verhaal. Het is niet zo maar 
een Mariakapelletje, zoals er meer zijn. Dit 
kapelletje herbergt vele verhalen over de 
tweede wereldoorlog en wat mensen toen 
moesten doen om het er goed vanaf te 

brengen. Om bij het kapelletje te komen 
steek je het kerkplein over naar Dorps-
straat/Pastoor Zanderinkstraat, waar je al 
snel de ingang van ’t Rollaspad ziet.

Rechts van het pad was vroeger de 
huishoudschool met Zusterhuis, in het 
huis links van het pad was bakkerij Ven-

derbosch gevestigd. Verderop loopt de 
Kleuterstraat. Kijk daar naar links en ver-
beeld je het “olde Stienemanhuus”. Hier 
woonden de hoofdrolspelers van het nu 
volgende verhaal.

Loop door en zie links het Mariakapelletje.
In de oorlog waren er in Zieuwent veel on-
derduikers. Ze zitten hier ondergedoken 
vanwege de algemene arbeidsplicht die 
de Duitse bezetter voorjaar 1942 heeft af-
gekondigd: iedere Nederlandse man van 
18-35 jaar moet zich bij de Duitsers mel-
den om te werk gesteld te worden in Duits-
land. Als je dat niet wil, heb je geen andere 
keus dan onder te duiken. In de Achter-
hoek worden er op grotere schaal dan in 
de rest van het land onderduikers opge-
nomen. Het sterke gemeenschapsgevoel, 
de overzichtelijkheid van het landschap en 
de grote rol van de kerk zullen hier debet 
aan zijn geweest. Zieuwent heeft ook het 
voordeel dat er geen NSB’ers wonen. Als 
aan het eind van de oorlog ook evacués uit 
de Betuwe hier hun plek vinden, is het in-
wonertal van Zieuwent vrijwel verdubbeld!

Eén van de onderduikers is Joop Alma, 
een man van tegen de dertig, architect en 
afkomstig uit Deventer. Hij zit onderge-
doken bij de familie Lentjes van boerderij 
Marriën op ’t Rolder, iets verder aan het 
Rollaspad gelegen.

In het Zusterhuis zit pater Heinen onder-
gedoken, hij wordt gezocht door de Duit-
sers. Elke ochtend om zes uur leest hij 
er de mis. Pater Heinen is een schakel in 
het doorsluizen van berichtjes. Het com-
munie uitdelen tijdens de mis, is daar een 
uitstekende gelegenheid voor. Zo kan 
het zijn dat iemand van hem een briefje 
krijgt met daarop de tekst: “ga bij Ven-
derbosch brood halen”. In het brood zit 
dan een belangrijke boodschap verstopt, 
bijvoorbeeld dat je moet maken dat je 
weg komt.

Het greppeltje dat nu vlak achter het ka-
pelletje loopt, lag vroeger meer naar ach-
ter, achter het “olde Stienemanhuus”. In 
de oorlog heeft menigeen deze vlucht-
route genomen: door de greppel achter 
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het Stienemanhuus naar Rouwhorsterdijk 
of Kevelderstraat.

Na de oorlog is iedereen blij het er goed 
vanaf gebracht te hebben en al gauw rijst 
het plan onder de onderduikers om iets 
terug te doen voor de Zieuwentse bevol-
king die hen zo gastvrij heeft opgenomen. 
Besloten wordt als dank een kapelletje te 
laten bouwen. Joop Alma, de architect, 
maakt het ontwerp ervoor. Bernard Hum-
melink Stieneman neemt het initiatief om 
het kapelletje te gaan bouwen. Dit doet 
hij samen met zijn broers Jan en Wim 
Hummelink. Het materiaal wordt geleverd 
door het bedrijf ECB van de familie Men-
gering. Een zoon van hen zat ook onder-
gedoken in Zieuwent, bij Eimas Wopereis 
aan de Schoppenweg.

In 1946 is het kapelletje gereed en wordt 
het ingezegend door pastoor B. Th. Ber-
gevoet. Bij de kapel is een steen aange-
bracht met de volgende tekst:

Het kapelletje wordt goed onderhouden 
door de inwoners van Zieuwent: de plan-
ten krijgen water en de kaarsjes worden 
aangevuld. Jarenlang wordt het onder-
houd gedaan door Bernard en Annie 
Hummelink. Later wordt dit overgenomen 
door dhr. Beerten, uit dankbaarheid voor 
zijn herstel van een zware ziekte. Tegen-
woordig is het zijn zoon, Gerry Beerten, 
die het kappelletje bijhoudt samen met 
zijn vrouw.

Oudheidkundige vereniging Zuwent.
Cecile Hulshof.

HET MARIAKAPELLETJE. EEN VLIEGTUIG STORT NEER 
IN DE WEI VOOR TILLAS
In een interview dat ik had met Wim Klein 
Goldewijk over de wederopbouwperiode 
in Zieuwent, kwamen nog veel meer on-
derwerpen aan de orde. O.a. de tweede 
wereldoorlog. De bedoeling was dat we 
hier nog een apart interview aan zouden 
wijden, maar de corona-crisis kwam hier-
tussen. Toch wil ik u het ooggetuigen-
verslag van Wim Klein Goldewijk over de 
bom in de wei bij Tillas niet onthouden. 

Wim Klein Goldewijk vertelt: “Tijdens de 
oorlog zat ik nog op de lagere school. 
Voor het huis in de wei is toen nog een 
vliegtuig neergestort. Dat was in de nacht 
van 25 op 26 juni 1942. Het was ’s nachts, 
we lagen al lang op bed, toen kwam va-
der opeens naar boven gestormd. Hij 
riep tegen ons: “Jongens, het bedde uut! 

Naor de schuulkelder! Er hing een vlieg-
tuug in de loch en die is an’eschott’n, en 
dat geet niet goed!” Wij kinderen als de 
bliksem het bed uit, kleren onder de arm, 
over de deel heen, achter het huis uit en 
naar buurman Kleins, daar stond toen 
nog de bunker van de Duitsers, waar de 
aggregaat in gestaan heeft van het luis-
terapparaat en de schijnwerper verderop 
in de wei. Met het luisterapparaat konden 
de Duitsers al in een vroeg stadium het 
geluid van vliegtuigen horen, waarop ze 
vervolgens met de schijnwerper hem pro-
beerden te vangen in het licht. De bunker 
van de aggregaat stond verdekt opge-
steld onder de bomen achter het huis van 
de buren. Rondom was een meter grond 
opgetrokken. Wij hebben dat nog lang als 
schuilplek gebruikt in de oorlog.
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We waren nog maar net in de schuilkel-
der, of daar werd al geroepen: “Ho, Ho, 
daor kump’e an! Oh, God, hij valt boven 
op ‘t huus, oh nee, toch niet!” Toen dach-
ten we dat het vliegtuig op de school 
zou vallen. Maar net tussen beide in, in 
de wei, is het vliegtuig neergestort. Eén 
van de bemanningsleden is met een para-
chute aan de Boekelderweg in een boom 
terecht gekomen, hij was als derde uit het 
toestel gesprongen. Hij had nogal wat ge-
broken, o.a. een gebroken been. Hij is in 
het ziekenhuis terecht gekomen, de on-
dergrondse was te laat om hem op te pik-
ken, de Duitsers hadden hem al meege-
nomen. Heel wat jaren later is deze man 
nog weer opgespoord in Nieuw Zeeland, 
maar dat is een ander verhaal.”

Tot zover het verslag van Wim Klein Gol-
dewijk.

De gewonde militair die door de Duitsers 
naar het ziekenhuis werd overgebracht, is 
officier Boulton. Hij was de navigator van 
het vliegtuig, een Stirling bommenwerper. 
De bommenwerper had een bemanning 
van zeven personen. Na een bombarde-
mentsvlucht op het Ruhrgebied was dit 
toestel op de terugvlucht  naar zijn En-
gelse basis, maar werd boven Zieuwent 
neergeschoten door de Duitsers. Boulton 
was de enige overlevende.

“Zoeklicht op Zieuwent en Mariënvelde”, 
een speciale uitgave van de Oudheidkun-
dige Vereniging Zuwent (nu weer verkrijg-
baar à € 15,00) geeft meer informatie, o.a. 
over de zoeklichten en het luchtafweerge-
schut boven Zieuwent.

De Duitse luchtafweer.
Aanvankelijk richtten de bombardemen-
ten van de geallieerden zich vrijwel uit-

sluitend op de Duitse industrieën, met 
name op de zware industrie in het Ruhr-
gebied. Vrijwel alle bommenwerpers, die 
vanuit Engeland werden ingezet voor 
deze bombardementsvluchten, passeer-
den op zowel de heen- als retourvlucht 
de Achterhoek.

Vandaar dat de Duitsers zoeklichten en af-
weergeschut plaatsten in de Achterhoek. 
Ook in Zieuwent kwam een zoeklicht te 
staan. Hiermee speurden ze ’s nachts de 
hemel af naar overvliegende vijandelijke 
toestellen. Eén zoeklicht werd geplaatst 
in het weiland bij Hulshof (Kleins). De 
manschappen van dit zoeklicht waren 
ingekwartierd bij Klein Goldewijk (Tillas). 
Voor de stroomvoorziening hadden ze 
een eigen stroomaggregaat. In de houten 
barakken in de wei van Harmes zaten de 
Duitse officieren.

Bij Kolkman (Harmes) stond licht geschut 
opgesteld, bedoeld om de bommenwer-
pers die door het zoeklicht waren ‘ge-
vangen’, onder vuur te kunnen nemen. 
In houten barakken in de wei waren de 
Duitse officieren ingekwartierd. Ook was 
er een munitiebunker geplaatst. 

Andere zoeklichten in de naaste omge-
ving waren opgesteld op de hoek Nico-
laasweg/Heideweg en aan de Grensweg 
bij de spoorovergang.

Oudheidkundige vereniging Zuwent.
Cecile Hulshof.

EVACUEES UIT 
KEKERDOM.

Jan Nielen is in januari van dit jaar 90 ge-
worden. Zijn geboortejaar is 1930. In de 
tijd van de evacuatie was Jan veertien 
jaar oud. Hij zat op de ambachtsschool in 
Nijmegen, maar door de oorlogshande-
lingen was de school al een tijd gesloten. 
Jan woont nu met zijn partner in Hengelo 
(O.), sinds 2000 hebben ze een vakantie-
huis in Winterswijk waar ze regelmatig 
verblijven.

Op 18 oktober 1944 kregen de inwoners 
van Kekerdom e.o. (Leuth, Millingen) van 
de Duitse bezetter het bevel om huis en 
haard te verlaten en elders onderdak te 
zoeken. Veertien dagen daarvoor waren er 
al enkele kopstukken uit het verenigings-
leven van Kekerdom bij elkaar geroepen 
door de Duitsers. Zij kregen de opdracht 
uit hun midden één persoon te kiezen als 
eerste verantwoordelijke, een soort bur-
gemeester. Een vrijgezel werd aangewe-
zen, iemand zonder gezin: je wist tenslotte 
maar niet wat er zou gebeuren als niet alles 
naar wens van de Duitsers zou verlopen.

Op 20 oktober 1944 moest iedereen uit 
Kekerdom vertrokken zijn met medene-
ming van slechts het allernoodzakelijkste: 
belangrijke papieren, kleding en eventueel 

dekens. De familie Nielen had achter het 
huis een varken in het hok. Alle groenten uit 
de moestuin, als kool en knolraap, werden 
hierin gekieperd zodat het varken in hun 
afwezigheid genoeg te eten zou hebben. 
De verwachting was immers dat ze weer 
gauw thuis zouden zijn. De weckvoorraad 
begroeven ze in de tuin. Achteraf bleek hun 
afwezigheid tot juni 1945 te duren: zeven 
maanden lang! Bij thuiskomst was het var-
ken verdwenen en ook de weckvoorraad 
was weg.

De mensen uit Kekerdom gingen op pad, 
bepakt en bezakt, en legden de 5 kilometer 
naar het voetveer in Millingen lopend af. De 
ouders met het jongste zusje in de wandel-
wagen, die zoveel mogelijk volgepropt was 
met kleding e.d. Het gezin Nielen bestond 
uit vader, moeder en zes kinderen. In Mil-
lingen bij het voetveer aangekomen wer-
den de evacuées de Rijn/’t Bijlands Kanaal 
overgezet naar Tolkamer. Vandaar ging het 
verder, lopend over de dijk naar Lobith. In 
Lobith werd overnacht in Zaal van Dungen. 
De mensen lagen er op stro en wat Jan zich 
er vooral van kan herinneren, is dat het zo 
rustig was. Thuis in Kekerdom waren er 
’s nachts altijd de beschietingen te horen 
tussen de geallieerden en de Duitsers, die 
zich in de steenfabrieken verschanst had-
den. Het Rode Kruis had gezorgd voor wat 
brood, wat te drinken en emmers water 
waarmee de mensen zich konden wassen. 

EEN INTERVIEW MET 
JAN NIELEN 

DOOR CECILE HULSHOF.



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 06-25344110 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 Monique Lensink De Haare 61 7136 MG Zieuwent 06-21600883

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 Christa Mentink Dorpsstraat 15 7136 LE Zieuwent 06-12944488

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   (5 april 2020)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   h.wopereis@chello.nl

12

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

13
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In “Zoeklicht op Zieuwent en Mariënvelde” is het volgende terug te vinden van het gezin Nielen:
E 135 Slot, Rookswèvas Hendrik Nielen M 19.10.1896 22.10/04.11 Ubbn
  W. Leenders  V 17.01.1901 22.10/04.11 Ubbn
  Gerard Nielen M 29.11.1935 22.10/04.11 Ubbn
  Aleida Nielen V 27.06.1940 22.10/04.11 Ubbn

Het ijs moest ’s ochtends wel eerst van het 
water gehaald worden: zo koud was het  
’s nachts geweest!

Verder ging de tocht, lopend naar Didam 
en dieper de Achterhoek in. Net voor Wehl 
werd de groep evacuées beschoten, een 
paar uur lang. Dat kwam omdat de Duit-
sers met hun legervoertuigen tussen de 
stroom evacuées door reden. Niemand 
wilde onder deze omstandigheden verder, 
de evacuées wachtten tot het donker werd 
en werden toen naar Doetinchem vervoerd. 
Onderweg kregen ze nog een kop soep 
langs de kant van de weg. In Doetinchem 
is de groep vier dagen gebleven, ze over-
nachtten er in een pakhuis en ze sliepen 
weer op stro. Het was een groep van twin-
tig à vijfentwintig personen, ’s nachts klonk 
het gehuil van de kleintjes.

Van Doetinchem ging het met de trein 
naar Lichtenvoorde. Vandaar werden de 
evacuées naar Zieuwent gebracht. Op het 
kerkplein wachtten de opvanggezinnen de 
evacuées op. Het gezin Nielen kwam op 
verschillende adressen terecht. De ouders 
met jongste zusje bij Slot-Rookswèvas aan 
de Hellerweg, zoon Gerard met broer Ben 
op een boerderij tegenover Rookswèvas 
en oudste zus Tina en Jan kregen onder-
dak bij Rondeel Vonderman aan de Von-
dermansdijk. In de herinneringen van Jan 
staat nog levendig de sloot met een brug-
getje erover(nu Baakse Beek).

Jan herinnert zich van zijn opvangadres 
dat het een klein, oud boerderijtje was, de 
mooie kamer had een keitjesvloer, aan de 
wand hing een brede houten lijst met sier-
borden erop. Er woonden een man en een 
vrouw. Hun zoon werkte in Doetinchem en 
kwam in het weekend op de fiets naar huis. 
Verder was er nog een oude man in huis, 
vader van de man of van de vrouw.

Het gezin Nielen zat dan wel verspreid over 
meerdere boerderijen in Zieuwent, vaak 
kwamen de kinderen samen bij de ou-
ders op boerderij Slot-Rookswèvas, in het 
weekend maar ook wel doordeweeks.

Na veertien dagen moest het gezin Nielen 
weer verder trekken. De eerste dag ging het 
op een boerenkar naar Borculo, daar werd 
overnacht. En verder ging de tocht, meest 
op boerenkarren, in dagtochten naar Gro-
ningen. Jan kan zich nog goed herinneren 
hoe koud het op die boerenkarren was. De 
winter van ‘44/’45 was een strenge winter.

Eerst kwam het gezin terecht in Groningen-
Stad bij een aannemer annex timmerbe-
drijf, maar hun uiteindelijke plek was in Ma-
rum. Jan kreeg er onderdak bij een slager. 
Hij hielp de slager wel met kleine klusjes: 
darmen schoonmaken bijvoorbeeld onder 
de pomp. Het was een slager die ook huis-
slachtingen deed. In Marum is het gezin 
Nielen zes maanden gebleven tot ze weer 
naar Kekerdom mochten terugkeren. In 
die koude winter in Groningen heeft Jan 
nog geschaatst op sloten en wieken. De 
schaatsen kreeg hij te leen van de slager.

EVACUEES UIT KEKERDOM. Na de oorlog is er in het gezin Nielen nooit 
meer gepraat over de belevenissen in de 
oorlog en in hun evacuatietijd. Alsof de er-
varingen weggestopt moesten worden.

Jaren later echter, toen Jan en zijn vrouw 
een fietstochtje maakten in de omgeving 
van Zieuwent, zijn ze Zieuwent ingegaan 
en naar bakker Knippenborg getogen. Daar 
hebben ze naar Iet gevraagd. Iet kwam ook 
uit Kekerdom. Jan en zijn vrouw hebben Iet 

opgezocht in haar bungalow elders in het 
dorp, niet wetende dat dat niet zo heel ver 
verwijderd was van Slot-Rookswèvas. Die 
boerderij en de boerderij waar Jan zelf on-
dergebracht was in die twee weken, heeft 
hij nooit meer terug gezien. Toch zijn z’n 
herinneringen aan het verblijf in Zieuwent 
nog glashelder.

Oudheidkundige vereniging Zuwent.
Cecile Hulshof.

LETSE KRIJGSGEVANGENEN 
IN ZIEUWENT
In het najaar van 1944 werden er 18 Letse 
krijgsgevangenen geplaatst in Zieuwent. 
Ze waren krijgsgevang gemaakt door de 
Duitsers en stonden onder hun toezicht. 
De Letten waren ondergebracht in de 
katechismuskamer van de pastorie.  De 
pastorie ligt pal tegen de kerk aan, de  

St. Werenfriduskerk van Zieuwent. Schuin 
tegenover de kerk bevond zich de huis-
houdschool van Zieuwent die gevorderd 
was door de Duitsers. In deze huishoud-
school verbleven de Duitsers die van 
het front in Arnhem kwamen en hier in 

Arnhem 1945
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Zieuwent op verhaal konden komen. Het 
was de taak van de Letten om voor deze 
Duitsers te zorgen. Zij verrichtten allerlei 
hand- en spandiensten, zoals bijv. groen-
ten schoonmaken, het gebouw onderhou-
den et cetera. Vlakbij de huishoudschool 
bevond zich het winkeltje annex bakkerij 
van de familie Venderbosch, Stegasbak-
ker genaamd.

De Letten voelden zich alleen en zochten 
contact, vandaar dat ze regelmatig bij de 
familie Venderbosch aankwamen. Enkele 
Letten konden Duits spreken evenals 
Bennie Venderbosch, zoon van Stegas-
bakker, die dat op de lagere school al on-
derwezen had gekregen en daarna ook op 
de MULO. Vader en moeder Venderbosch 
spraken geen Duits, dus overdag ging de 
conversatie met handen en voeten.

Twee Letten kregen een naam bij de fa-
milie Venderbosch: de dikke Let en de 
kleine Let en m.n. met deze twee hadden 
ze contact. De dikke Let vertelde dat hij 
daags na zijn trouwdag is opgepakt door 
de Duitsers en werd meegenomen door 
hen, uiteindelijk naar Zieuwent toe. De 
kleine Let kwam vaak koffie drinken bij 
moeder Venderbosch.

Het was een vaste groep Letten die in 
Zieuwent verbleef, vanaf najaar 1944 tot 
het eind van de oorlog. Toen de Duitsers 
wegvluchtten, moesten de Letten mee. 
Zieuwent is bevrijd op 1 april 1945, dus 
het moet in maart 1945 geweest zijn dat 
ze het dorp Zieuwent verlieten.

De Letse krijgsgevangenen mochten vrij 
rondlopen in het dorp, zij het onder toe-
zicht van de Duitsers.

Eén markant geval kan Bennie Vender-
bosch zich nog goed herinneren. De fami-

lie Venderbosch had achter het huis een 
landje met boerenkool, dat aardig hoog 
was opgeschoten. Het was op een kou-
de winterdag. Vader Venderbosch kwam 
thuis en zei: “Wat ik toch voor stemmen 
hoor achter het huis en getik van een ha-
mer op ijzer, ik weet het niet.” Ze gingen 
kijken en in het boerenkoolveld probeer-
den de Letten een vat bier dat ze achter-
over gedrukt hadden bij de Duitsers open 
te maken. “Laat de jongens binnen komen 
met het vat” zei vader Venderbosch, “en 
het binnen proberen los te maken.” Zo 
gezegd zo gedaan en het lukte. Die avond 
hebben de Letten zich aardig bezat aan 
het bier bij Stegasbakker. Ook hadden ze 
kaartjes met parfum gejat van de Duitsers 
en de parfum gooiden ze onder grote hi-
lariteit uit over moeder Venderbosch en 
haar zus , die die avond toevallig ook 
aanwezig was, heen. Volkomen dronken 
strompelden ze die avond terug naar hun 
verblijf in de pastorie.

Ook moesten de Letten wel op de St. Jo-
zefschool werken. Deze school was ook 
gevorderd door de Duitsers. De school 
was de enige school in de streek met een 
gymzaal. De Duitsers gebruikten deze 
gymzaal voor lichamelijke oefeningen. De 
Letten moesten hier schoonmaken.

De familie Venderbosch heeft nog wel 
een foto gehad van deze groep Letten. 
Deze foto was waarschijnlijk door één 
van de Letten die een fototoestel had (een 
zeldzaamheid in die tijd) gemaakt en ge-
schonken aan de familie Venderbosch als 
blijk van erkentelijkheid. Helaas is deze 
foto spoorloos verdwenen.

Oudheidkundige vereniging Zuwent.
Cecile Hulshof.

LETSE KRIJGSGEVANGENEN IN ZIEUWENT
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PAASZATERDAG 31 MAART 1945 : 
’S OCHTENDS OM HALF TIEN.
Bennie Venderbosch, woonachtig vlakbij 
klooster en kerk van Zieuwent, is die och-
tend bezig een schuilkelder te bouwen 
voor het gezin Venderbosch op aanwij-
zingen van zijn vader. Men wist niet wat er 
ging gebeuren en de buren (Domhof) had-
den ook al een schuilkelder gebouwd. Dus 
maar beter het zekere voor het onzekere 
nemen.

Plots hoort Bennie vreemde geluiden van 
de Harreveldseweg af komen. Hij gooit 
zijn schop weg en gaat kijken bij de kerk. 
Het waren verkenningstroepen van de Ca-
nadezen en onderdelen van het Poolse 
leger. Tanks, vrachtwagens, motoren en 

jeeps. Deze troepen gingen via de Harre-
veldseweg naar Zieuwent. Er waren ook 
geallieerde troepen die via de Oude Ruur-
loseweg en Kroosdijk naar Mariënvelde 
trokken.

De troepen zouden van de Schurinkweg 
gekomen zijn. Kwamen deze Canadezen 
vanaf Harreveld? Ze kunnen ook goed van 
Heelweg gekomen zijn. Daarover is Ben-
nie onzeker. 

Het waren gevechtswagens met mitrail-
leurs bovenop. Ze begonnen gelijk al te 
schieten. Een Duitser bij Bongers sloeg 
op de vlucht richting klein Holkenborg (nu 

Beerten Transport). Die werd meteen al 
dood geschoten. Het lijk van die Duitser 
heeft nog een paar dagen langs de weg 
gelegen bij waar de Baakse Beek toen liep 
(nu: achter langs de wei van het paasvuur). 
Later kreeg deze Duitser daar een nood-
graf.

Bij een boerderij aan de Dorpsstraat had 
zich een Duitser verschanst in de hooiberg 
achter het huis. Die is ’s middags (paasza-
terdag) door de ondergrondse onder vuur 
genomen. Hij wist zich geen raad om uit de 
hooiberg te komen. Meteen daarop kon hij 
gevangen genomen worden door de man-
nen van de ondergrondse.

De Canadezen zijn niet lang gebleven. 
Paaszaterdag en de hele eerste paasdag 
en tweede paasdag tot vier uur ’s middags 
was het één lange colonne geallieerden 
met Sherman tanks die door Zieuwent trok 
naar het noorden, richting Ruurlo.

Ook bij de huishoudschool naast het 
klooster had zich een Duitser verstopt. 
Hij werd onder vuur genomen en op een 
schoen en een klomp moest die het ha-
zenpad kiezen naar het Rollaspad achter 
het huis van Hummelink/Stieneman. Hij 
had geen schijn van kans en moest zich 
overgeven op de hoek Rouwhorsterdijk/
Zegendijk aan de Canadese troepen die 
van Lichtenvoorde kwamen.

De Canadezen die vanaf Aalten Lichten-
voorde binnentrokken waren een vooruit-
geschoven post, het waren verkennings-
troepen. Ze stopten op de Driehoek en 
sloegen toen de weg richting Lievelde in. 
Je kunt je voorstellen dat de geallieerden 
hier totaal de weg niet kenden en maar op 
goed geluk doortrokken.

In Mariënvelde zijn toen ook nog Duitsers 
doodgeschoten door Hendrik Wieggers 
van Olpat. Hij stond op de brink samen 
met wat andere verzetsmensen de situatie 
te bespreken toen daar die Duitsers op-
doken. Ja, wat te doen? Hendrik, voor de 
duvel niet bang, aarzelde niet en schoot. 
Zou hij geweten hebben van de bevrijding 
dezelfde dag? Want waarom anders dat 
risico genomen?

Een aantal dagen na de bevrijding is er een 
Bevrijdingsloop/-marathon door Zieuwent 
gehouden met deelname van lopers uit 
elke buurt van Zieuwent, van commentaar 
voorzien door Hendrik Schröer, met micro-
foon bovenop een huishoudtrap gezeten. 
Het was een verslag als had Hendrik een 
stel monitors voor zich waarop hij de lo-
pers kon volgen. Een kostelijk verslag dat 
de belangstellenden goed vermaakte.

Oudheidkundige vereniging Zuwent.
Cecile Hulshof.
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1. Meest favoriete sport:
  In het verleden Volleybal. Ik heb jaren-

lang bij TOHP dames 1 gevolleybald. 
Ik brak mijn been in mijn vrije tijd en 
mede hierdoor ben ik gestopt met vol-
leyballen.   

2. Minst favoriete sport:
  Vechtsporten. Elkaar pijn doen, dat 

staat me niet aan. Ik heb er al moeite 
mee als mijn jongens stoeien met el-
kaar. 

3. Mooiste sportherinnering:
  De wedstrijd Nederland – Italië tijdens 

de Olympische Spelen in 1988. Edwin 
en ik waren op kajakvakantie in Italië 
samen met een  groep andere Neder-
landers. We zijn met zijn allen in een 
kroeg de wedstrijd gaan kijken en Ne-
derland won! Alle Italianen vlogen de 
kroeg uit na de wedstrijd en wij bleven 
natuurlijk feesten tot in de vroege uur-
tjes.

4. Favoriete sportman/vrouw:
  Die heb ik niet, mijn liefde gaat uit naar 

alle teamsporten.

5. Lekkerste eten:
  In een restaurant bestel ik altijd car-

paccio. Wat ik ook heerlijk vind is een 
zuurkoolschotel met gehakt en ana-
nas uit de oven.

 
6. Beste boek/schrijver:
   Ik lees eigenlijk nooit. Soms begin ik 

aan een romannetje als ik op vakantie 
ben, maar deze moet ik dan thuis nog 
uitlezen. Ik ben meer van de sudoku of 
een legpuzzel.

7. Mooiste film:
 “De Titanic” 

8. Beste Nederlandstalige lied:
  Heb niet echt een voorkeur voor een 

bepaald lied of zanger. Vorig jaar ben 
ik samen met Daniël naar Marco Bor-
sato geweest in ‘de Kuip’. “Dat was de 
tweede keer dat ik hem ‘live’ gezien 
heb”, zegt ze al lachend. Een jaar of 
dertig geleden hadden we in Eindho-
ven een personeelsfeest waar hij op-
trad. Toen was hij nog helemaal niet 
bekend. Ik moet daar nog wel eens 
aan terugdenken als ik hem hoor op 
de radio.

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
 Een positieve zwangerschapstest.

10. Grootste miskoop:
  Kan ik me zo niet bedenken.

11. Omscholen tot:
   De overname van het kinderdagverblijf 

in Zieuwent voelt als een nieuwe job. 
Ik ben nu fulltime ondernemer en heb 
een gevarieerde baan. Daar hou ik van.

12. Tent opzetten in:
   Als ik stop met werken zou ik graag 

met een camper door Zuid – Europa  
willen rijden. Voor mij dus geen tent.

13. Hekel aan mensen die:
   Pesten! Vooral het pesten van kwets-

bare mensen in de samenleving. Ze-
ker wanneer ze zichzelf minder goed 
kunnen verweren. 

14. Uit bed halen voor:
  Een softijsje!

15. Welke droom is wederkerend:
   Dat blijft tussen mij en Jill.

16.  Wanneer was je voor het laatst 
bang:

   Dat was toen we bezig waren met 
de bouw van ons huis. Er zaten nog 
geen ramen in, het werd al donker en 
Edwin gaf aan dat hij nog even naar 
de kapper wilde. Ik moest boven nog 
wat afronden, deed de lamp uit en 
stapte op de ladder die in het trap-
pengat stond. Ik stond halverwege 
de ladder en zag ineens in de woon-
kamer het silhouet van een man! 
Helemaal verstijfd van angst bleef ik 
staan en schreeuwde zo hard ik kon: 
“wie ben jij?!” Ik kreeg antwoord te-
rug: “de kapper zat dicht”.

   Ik was ook bang in de tijd dat we ons 
huis op de Steege verhuurd hadden 
en dat er een hennepkwekerij ont-
dekt werd. De criminelen weten waar 
je woont. Je maakt je zorgen over 
de veiligheid van je familie en jezelf, 
maar ook over de veiligheid van de 
kinderen van het kinderdagverblijf.

Ditmaal verschijnt in de profielschets Karin Karnebeek. Ze is getrouwd met Edwin en 
samen hebben ze drie zoons, Giel, Daniël en Vigo. De meesten van ons kennen haar 
als ‘Karin van De Kinderboerderij’. Na haar opleiding als pedagogisch medewerker start 
ze met een baan in de vleesindustrie, omdat er binnen de pedagogische sector op dat 
moment geen werk te krijgen is.

In 2003 wordt haar droom werkelijkheid. Na een verbouwing in haar ouderlijk huis start 
ze daar haar eigen kinderdagverblijf. In 2012 verhuist ze ook met haar gezin van de 
Steege in Zieuwent hier naar toe.  Nadat “de Schoppe” naast hun huis, door Edwin zelf 
verbouwd , helemaal klaar is voor gebruik, zet ze het kinderdagverblijf daar voort. In april 
2019 nemen Karin en Edwin KDV ‘De Knuffel’ over in Zieuwent en nu werken er in totaal 
15 medewerkers. “We proberen de goede dingen van beide kinderdagverblijven samen 
te brengen en dat is een leuke nieuwe uitdaging” vertelt ze. Op dit moment, tijdens de 
Corona-crisis, zijn ze alleen open voor de kinderen van ouders die in de vitale beroepen 
werken en is alleen de locatie in Harreveld geopend. Vanaf 11 mei gaat de dagopvang 
voor 0 – 4 jarigen weer volledig open. Samen met de basisschool bekijken ze hoe de 
aansluiting tussen school en de BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.
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17.  Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:

  Hier en daar een kilootje teveel. 

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

   Een ‘uiltje knappen’ op de bank of  ‘ik 
vertrek’ kijken op tv.

   Elke dag probeer ik een half uur te 
wandelen. Lekker even mijn hoofd 
leeg maken. 

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
   Mijn moeder. Ik heb haar nog zoveel 

te vertellen en te vragen. Ze overleed 
in 1998 en heeft de geboorte van mijn 
kinderen en de opening van het kin-
derdagverblijf niet meegemaakt.

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

   Graag zou ik in de woonkamer van 
Tonny en José Peters willen staan 
om van daaruit naar buiten te kijken. 
Ben erg benieuwd naar het uitzicht  
over het natuurgebied dat grenst aan 
hun achtertuin.

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

   Met een vrijwilliger van ‘Tafeltje Dek-
je’ 

22. Wat zou je geen 2e keer doen:
   Een woning aan iemand verhuren 

zonder dat ik diegene volledig heb 
gecheckt.

23.  Wat staat er boven aan jouw buc-
ketlist:

   Een wereldreis maken, maar dan 
elke keer voor een maand of drie en 
steeds een ander continent.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
   Sociaal, actief, ondernemend, op-

recht en sportief.

Karin, bedankt voor het fijne ‘gezelschap’ 
in deze corona-tijd en voor het  leuke 
(beeld)gesprek. Hopelijk zien we elkaar 
snel weer ‘live’.

Jill 
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Vrijheid staat centraal in deze PIOT. 
Als prototype ‘Millenial’ kan ik mij geen 
wereld met oorlog voorstellen. Ik heb 
nooit bezetting, angst of honger gekend. 
En toch is het tegenstrijdig; schrijven over 
vrijheid, terwijl het voelt alsof we gevangen 
zitten. Helaas is de vijand nu onzichtbaar… 
En het lijkt me ook niet verstandig om 
een geheim verzet te plegen tegen onze 
vijand, het Coronavirus, door bijvoorbeeld 
toch stiekem feestjes te geven. Alleen al 
om de boete die erop staat…

Met het uitkomen van deze PIOT, zijn we 
weer een stukje dichter bij 19 mei, waarin ik 
hoop dat Mark Rutte ons wat verlossende 
woorden kan brengen. Dat het virus 
hopelijk beter onder controle is en dat we 
weer wat van onze vrijheid terugkrijgen. In 
vergelijking met andere landen, hebben 
we misschien nog wel geluk gehad met 
onze ‘intelligente lockdown’ en godzijdank 
wonen we in één van de rustigste stukjes 
van Nederland. Wat een verademing dat 
we gewoon al die tijd naar buiten konden. 
Ik heb er zelfs een nieuwe hobby bij: 
tegenwoordig cross ik op de mountainbike 
achter mam aan, de hele Achterhoek door. 
En noem me sentimenteel, maar ik geniet 
met volle teugen van de ontluikende lente. 
Want het is de enige manier waarop het 
kan… De lente jeukt en de lege terrassen 
schreeuwen om gasten. De lente is mijn 
favoriete seizoen, de tijd dat alles ontluikt, 
opstart en mooier, fijner en beter wordt. 
Nu lijkt de tijd stil te staan en hobbelen 
de weken in hetzelfde eenzijdige ritme 
door. Ik smacht naar een getapt biertje 
op het terras, de nootjes van Het Witte 
Paard, een potje volleybal in het Sourcy. 

Ik verlang naar uit eten, concerten 
en het minst gevraagd: avonden met 
vriendinnen. Voorlopig vermijd ik de 
contacten nog even. Het bange hertje 
dat ik ben, probeert zo goed mogelijk de 
adviezen van de overheid op te volgen. 
Maar toch merk ik, en ik denk dat anderen 
dat ook hebben, dat ik uit mezelf de regels 
iets soepeler opvat. Toch weer op bezoek 
bij oma, toch weer voor kleinere (niet zo 
nodige boodschappen) langs de winkel 
en ook maar weer (met max 3 personen 
uiteraard) langs vriendinnen. 

Met vrijheid komt verantwoordelijkheid, 
en zoals Rutte het heel treffend zei: ‘de 
vrijheid van de één, mag niet ten koste 
gaan van de gezondheid van een ander’. 
Dus hoe klote en saai en stom het ook is 
dat we niks kunnen ondernemen; beter 
nog even vervelen dan dat de IC’s weer 
volstromen omdat we ons niet kunnen 
beheersen. 

Niemand heeft gekozen voor de situatie 
waar we nu in zitten, maar we hebben wel 
allemaal de verantwoordelijkheid om daar 
verstandig mee om te gaan. Gelukkig is 
dat niet alleen maar slecht en saai. Het 
zorgt ook voor veel creatieve ideeën. Ik 
heb de afgelopen weken enorm genoten 
van de ijsjes bij Freek, de patatjes bij de 
Timp Drive, en ook van online pubquizen 
en vergaderingen via Zoom. Ook al werk 
ik thuis, het blijkt dat je best veel kunt 
vanaf het bureautje op je slaapkamer.
 
Ook wanneer je jarig bent tijdens de 
corona-crisis, vergt het wat meer 

De co lumn
VRIJHEID.

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum  Aanvang  Activiteit

Wo. 3 juni  20.00 uur  PIOT : Kopie inleveren.

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.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com
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creativiteit als je toch wil dat iedereen 
je persoonlijk kan feliciteren. Op het 
nieuws zie ik heel veel coole dingen 
voorbij komen. Van serenades onder 
het slaapkamerraam tot de brievenbus 
propvol met kaartjes. Zelf was ik 23 april 
jarig, en ik besloot een Drive in verjaardag 
te geven. Via de Möllasdiek kon iedereen 
langs rijden, koffie drinken, een taartje 
eten en het allerbelangrijkste: zijn 
cadeaus achterlaten. Heerlijk om iedereen 
(op afstand) weer even te zien en spreken! 
En eigenlijk was het veel praktischer dat 
iedereen even apart kwam, in plaats van 
één hele avond allemaal tegelijkertijd. Ik 

had veel meer tijd om met iedereen te 
kletsen en (niet geheel onbelangrijk) ik 
kreeg meer cadeaus dan ooit tevoren. 
Wellicht dat ik dit blijf doen, de opbrengst 
is in ieder geval hoger . 

Deze column heeft niet het afrondende 
eind wat je misschien wel verwacht. Ik 
ga jullie niet de les lezen en niet vragen 
om het nog even vol te houden. Ik 
denk namelijk dat iedereen zelf genoeg 
verantwoordelijkheid heeft om van z’n 
vrijheid te genieten, met 1.5 meter afstand.

Iris.

2-5-2020 KRUISWOORDPUZZEL maken | Online generator

https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken/ 1/1

Noem iedereen bij-naam

Horizontaal
3. Vincent Bokkers
4. Koetouw'n Willy
6. Laurens Donderwinkel
10. Ruud Donderwinkel
11. 't lange verdreet
14. Rob Hulshof
15. Vincent Hulshof
16. Jos Hoenderboom
17. Derby Groot Zevert

Verticaal
1. Hanneke Kolkman
2. Rene Spekschoor
3. Edmond Wopereis
5. Willy Hummelink
6. Frank Hummelink
7. Rene Klein Holkenborg
8. Erik klein Goldewijk
9. Rene Wopereis
12. Bob klein goldewijk
13. Bern Hummelink
18. Eugene Hoenderboom

              1          

                       

                       

                  2     

      3        

                 4  

          5    6     

                     

                     

              7       

        8          9  

     
10

  
11

                  

                  

  
12

 
13

         
14

 

15
               

      
16

          

                     

   
17 18

             

                     

                      

                       

                       

                       

2-5-2020 KRUISWOORDPUZZEL maken | Online generator

https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken/ 1/1

Noem iedereen bij-naam

Horizontaal
3. Vincent Bokkers
4. Koetouw'n Willy
6. Laurens Donderwinkel
10. Ruud Donderwinkel
11. 't lange verdreet
14. Rob Hulshof
15. Vincent Hulshof
16. Jos Hoenderboom
17. Derby Groot Zevert

Verticaal
1. Hanneke Kolkman
2. Rene Spekschoor
3. Edmond Wopereis
5. Willy Hummelink
6. Frank Hummelink
7. Rene Klein Holkenborg
8. Erik klein Goldewijk
9. Rene Wopereis
12. Bob klein goldewijk
13. Bern Hummelink
18. Eugene Hoenderboom

              1          

                       

                       

                  2     

      3        

                 4  

          5    6     

                     

                     

              7       

        8          9  

     
10

  
11

                  

                  

  
12

 
13

         
14

 

15
               

      
16

          

                     

   
17 18

             

                     

                      

                       

                       

                       

2-5-2020 KRUISWOORDPUZZEL maken | Online generator

https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken/ 1/1

Noem iedereen bij-naam

Horizontaal
3. Vincent Bokkers
4. Koetouw'n Willy
6. Laurens Donderwinkel
10. Ruud Donderwinkel
11. 't lange verdreet
14. Rob Hulshof
15. Vincent Hulshof
16. Jos Hoenderboom
17. Derby Groot Zevert

Verticaal
1. Hanneke Kolkman
2. Rene Spekschoor
3. Edmond Wopereis
5. Willy Hummelink
6. Frank Hummelink
7. Rene Klein Holkenborg
8. Erik klein Goldewijk
9. Rene Wopereis
12. Bob klein goldewijk
13. Bern Hummelink
18. Eugene Hoenderboom

              1          

                       

                       

                  2     

      3        

                 4  

          5    6     

                     

                     

              7       

        8          9  

     
10

  
11

                  

                  

  
12

 
13

         
14

 

15
               

      
16

          

                     

   
17 18

             

                     

                      

                       

                       

                       

2-5-2020 KRUISWOORDPUZZEL maken | Online generator

https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken/ 1/1

Noem iedereen bij-naam

Horizontaal
3. Vincent Bokkers
4. Koetouw'n Willy
6. Laurens Donderwinkel
10. Ruud Donderwinkel
11. 't lange verdreet
14. Rob Hulshof
15. Vincent Hulshof
16. Jos Hoenderboom
17. Derby Groot Zevert

Verticaal
1. Hanneke Kolkman
2. Rene Spekschoor
3. Edmond Wopereis
5. Willy Hummelink
6. Frank Hummelink
7. Rene Klein Holkenborg
8. Erik klein Goldewijk
9. Rene Wopereis
12. Bob klein goldewijk
13. Bern Hummelink
18. Eugene Hoenderboom

              1          

                       

                       

                  2     

      3        

                 4  

          5    6     

                     

                     

              7       

        8          9  

     
10

  
11

                  

                  

  
12

 
13

         
14

 

15
               

      
16

          

                     

   
17 18

             

                     

                      

                       

                       

                       


