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OVER DE TOP.
Een amateur, dat ben ik op vele fronten. 
Zeker als motorracer. Pas sinds een paar 
jaar jakker ik rond op het circuit van Assen, 
waarbij ik links en rechts voorbij wordt ge-
reden door mannen én vrouwen die hun 
motor wel 2 keer zo plat in de bocht heb-
ben liggen dan ik dat heb. Nee, een grote 
amateur, dat ben ik. Toch heb ook ik wel 
een stijgende lijn te pakken. 

O
p mijn straatfiets haalde ik al een, 
voor mijn doen, nette 2 minuut 15. 
Maar vooral toen ik een oude cir-
cuitmotor kocht bleef ik vooruit 
gaan in mijn rondetijden. De één-

na-laatste keer een 2.09.010. Net geen 2.08. 
Dus toen ik in het najaar mijn afsluitende 
bezoek aan Assen bracht, lag voor mij deze 
tijd in het verschiet, misschien wel een 2.07.  
Je kunt je voorstellen dat ik best teleurge-
steld was dat ik niet verder kwam dan een 
2.11. Mijn allereerste dag dat ik mijzelf niet 
had verbeterd. Ben ik over mijn top heen? 
Met mijn motor had de vorige eigenaar 1.58 
gehaald. Zit dat er voor mij nooit meer in? 
Ga ik nooit de grens van de 2 minuten door-
breken?

Ik moest de terugweg denken aan een voet-
balavond van onze 45+ het vorige seizoen. 
We speelden die avond als een krant toen 
jongens van Erix vroegen, “gaan jullie nog 
aanvallen vandaag?” Ik vroeg aan hen terug 
wie zij dan dachten dat dat bij ons zouden 
kunnen doen. Een goede vraag, zo bleek, 
daar hadden zij geen antwoord op. Waren 
wij ook over de top? Had het nog zin om 
door te gaan op de vrijdagavonden?

Afgelopen weken kijk ik naar het eerste van 
ZVC. En daar bekruipt me toch ook een 
soortgelijk gevoel. Wie gaat daar de 



VERVOLG OVER DE TOP.

punten nog pakken, of tegendoelpunten 
voorkomen? Het eerste van ZVC over de 
top?
Maar wat maakt het uit als je plezier houdt in 
datgeen wat je doet. Toen ik afgelopen week 
naar Juliana ’31-ZVC keek in Malden, zag ik 
een groep mannen uit Zieuwent op het veld 
die allemaal stuk voor stuk vol enthousiasme 
aan de wedstrijd begonnen. Ze waren het 
eerste kwart van de wedstrijd de bovenlig-
gende partij. En ondanks dat ze de wedstrijd 
verloren, was er weinig chagrijn in het team. 
Balen van het verlies, maar niet met de ziel 
onder de arm. Kwaliteitsverhoudingen in de 
4e divisie zijn veranderd, maar ook deze po-
sitie in de klasse heeft z’n charmes. En de 
meereizende supporters nemen niet af.

En bij de 45+ zijn in ons nieuwe seizoen de 
eerste doel- en wedstrijdpunten ook al bin-
nen. Er wordt gescoord en we hebben er lol 
aan. Wat kan een voetballer nog meer wen-
sen.

En wat betreft mijn motorracen, de nieuwe 
kalender met alle racedagen op Assen is 
weer binnen en onze motoren ronken al bijna 
weer voor het nieuwe seizoen. Komend jaar 
maar eens minder fixeren op mijn rondetij-
den en meer werken aan de techniek. Met 
een fijn gevoel rondjakkeren, wat wil een 
motorliefhebber nog meer?

Nou ja, een 1.59 zou best fijn zijn.

MARK. V
anavond, de dag na Vragender, 
gaan we per stalen ros richting Bel-
trum. Daar is vanavond de jaarlijkse 
buutavond van C.V. De Belhamels. 
Vanaf 11-11, ook wel de 11e van de 

11e, tot zo’n beetje halverwege december 
zijn we ieder weekend bij een andere carna-
valsvereniging te gast. Samen met de omlig-
gende buurtdorpen Beltrum, Voor-Beltrum, 
Vragender, Lievelde, Eefsele en Mariënvelde, 
bezoeken we elkaar op de buutavonden en 
bekendmakingen van de verschillende ver-
enigingen. Dit allemaal ter voorbereiding op 
het carnavalsseizoen 2023 dat ook niet be-
perkt blijft tot één weekend.

Het seizoen begint eind januari weer en kent 
zijn hoogtepunt tijdens het echte carnavals-
weekend. In dat weekend, op vrijdag 17 
februari, is het Eumkesbal waarbij wij onze 
nieuwe hoogheden bekend maken. Dit zal 
ons 11e prinsenpaar worden, het magische 
carnavals-getal. Tijdens deze avond komen 
de andere verenigingen allemaal bij ons in 
het Eumkesnus (Het witte paard). Voor de 
Eumkes wordt dit het 12e carnavalsseizoen 
sinds de oprichting in november 2011. 12 
jaar carnavalsplezier met 10 verschillende 
prinsenparen.  

Het begon allemaal met het wederopstan-
dingsfeest in 2011. Na de Skuumkoppe en 
de eerste groep Eumkes was er 5 jaar geen 
carnaval meer geweest. Een groepje van 
ongeveer 30 jongeren kon dat niet aanzien 
en besloot de carnaval nieuw leven in te 
blazen. Met ons eerste prinsenpaar Douwe 
Hummelink en Jan Beerten gingen we het 
eerste carnavalsseizoen in. Omdat niemand 
echt ervaring had met carnaval was dat in 
het begin best een beetje zoeken. Gelukkig 
werden we snel opgenomen in carnaval vie-
rend Achterhoek en waren de eerste officiële 
uitnodigingen een feit. Inmiddels hebben we 
een goede band opgebouwd met de omlig-
gende verenigingen. Wij komen bij hen car-
naval vieren en zij dus ook bij ons – zo hou-
den we elkaar een beetje draaiende.

Van de eerdere Eumkes hebben we ech-
ter wel een mooie erfenis gekregen. Want 
naast een mooie pot en een aantal materi-
ele zaken hebben we ook de vriendschap 
met de Maispotters uit Voor-Beltrum en de 
haat-liefde verhouding met de Jonge Nöle-
peters uit Lievelde overgenomen. Dit met als 
hoogtepunt op de maandagmorgen van het 
carnavalsweekend tijdens het frühshoppen 
in Lievelde. Daar brandt onze 

C.V. DE EUMKES NU OFFICIEEL 
EEN VERENIGING!

 Gisterenavond waren we, CV de Eumkes, present bij de eerste carnavalsavond van het 
seizoen 2022/2023. We waren in Café Overkamp in Vragender die voor de gelegenheid weer 
omgedoopt was tot ‘Sikkenstal’. De jaarlijkse bekendmaking van het prinsenpaar van C.V. 
de Venesikken ging weer gepaard met de gebruikelijke humor uit Vragender. Het jaarlijkse 
hoogtepunt tijdens deze avond is toch wel de bekendmaking van de Jeugdprins die zichzelf 
dan zo plat als een dubbeltje voorstelt. We kunnen ons nog heugen dat een aantal jaar 
geleden de jeugdprins zei: “Mien grootsten hobby is om samen met mien breur met de 
Unimog  bier te haal’n be’j de Jumbo”. Meer Vragender dan dat krijg je het niet.
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President, inmiddels Jur Eekelder, op ludieke 
wijze de gehele Lieveldse bevolking tot de 
grond af. Natuurlijk altijd met een knipoog en 
de benodigde zelfspot. Het liefde gedeelte 
komt wanneer we ons de rest van het carna-
valsseizoen, exclusief het Carnavals-week-
end, door de bus van de Jonge Nölepeters, 
de Black Beaty, naar alle feestjes bij de rest 
van de verenigingen laten brengen. Tijdens 
hun 55 jarig jubileum, wij hebben er net 55 
maanden opzitten, hebben we als ludieke 
stunt een compleet bushokje gegeven.

Om te zorgen dat het niet alleen feest is voor 
de Eumkes zelf proberen we langzamerhand 
ook aansluiting te krijgen met niet carnaval 
vierend Zieuwent. Dit doen we bijvoorbeeld 
door bij het kindercarnaval van de basis-
school aanwezig te zijn, door te helpen met 
de organisatie van het kindercarnaval van 

Jong Nederland en door, tijdens afgelopen 
kermis voor het eerst, de buutavond in Zieu-
went te organiseren. Dit was met een (bijna) 
uitverkochte tent, en veel lachende gezich-
ten, een groot succes! De kans is groot dat 
we dit ook komend jaar op de vrijdagavond 
iets soortgelijks gaan organiseren. In andere 
dorpen zit carnaval in het DNA en is dat een 
stuk eenvoudiger. Wij proberen het op deze 
wijze tussen de oren van de Zieuwentse be-
volking te krijgen, de toekomst zal leren of 
dat gaat lukken.

Sinds 2011 zijn we uitgegroeid tot een ver-
eniging met maar liefst 57 leden. De raad 
van 11 te veel is opnieuw uitgegroeid tot een 
(te) grote groep. Daarnaast hebben we sinds 
kort een aantal steunende leden, de Suuke-
rEumkes, die ons met een financiële bijdrage 
steunen. Sinds een aantal weken zijn we 
zelfs officieel een vereniging, vastgelegd bij 
de notaris met statuten en al. Gelukkig zijn 
de Eumkes, met leeftijden tussen de 20 en de 
40, zelf een stuk minder professioneel. Waar 
andere verenigingen een raad van 11 hebben 
en iedere week met dezelfde köppe richting 
de buurtverenigingen gaan verschilt bij ons 
de samenstelling nogal. Met 57 leden vinden 
we het iedere keer al knap dat we er über-
haupt 11 kunnen porren om mee te gaan. Ik 
kan me een middag herinneren waarbij we 
met twee man richting Lievelde zijn gegaan. 
Maar we waren er en dat is het belangrijkst. 

Zo zullen we nu ook richting Beltrum trek-
ken, volgend week naar Lievelde en Voor-
Beltrum, waar een 44-jarig bestaan wordt 
gevierd in ‘De Maiskoele’ in Voor-Beltrum. 
Wat dat betreft staan we inmiddels duidelijk 
op de kaart in de Achterhoek, en sinds we 
een “echte” vereniging zijn al helemaal!

BOB EN STEFAN.

VERVOLG C.V. DE EUMKES NU OFFICIEEL EEN VERENIGING! BUURTVERENIGING 
’T HOENDERBOOM 50 JAAR: 
ANTWOORD.

I
n de Piot nummer: 489, 50e jaargang, 
nummer 2 vroeg Bart Kolkman zich af wie  
Buurtvereniging Het HOENDERBOOM 
opgericht zou kunnen hebben. Daar kan 
ik je het antwoord wel op geven.

Dat waren (50 jaar geleden) Joop Weenink 
(schilder, vader van Eddy) en Leo Krabben-
borg. Op een feestje kwamen we met ons 
tweeën tot de conclusie, dat we elkaar wel 
met enige regelmaat tegen kwamen en dat 
we dan wel een praatje maakten, maar dat 
we elkaar (met uitzondering van de kermis en 
met oud & nieuw) verder niet zo vaak zagen! 
Iedereen was druk met zijn eigen bezighe-
den.

We vonden toen, dat het tijd werd voor een 
vereniging, die op regelmatige basis diverse 
dingen kon organiseren, zowel voor de jeugd 
alsook voor de volwassenen. Aangezien we 
toentertijd nogal druk waren, ieder met zijn 
eigen werkzaamheden, hebben we de res-
pectievelijke echtgenotes (Agnes Weenink 
en Elly Krabbenborg) de opdracht gegeven 
onze plannen in daden om te zetten.

Bij de 1e vergadering ten huize van Joop & 
Agnes Weenink, waar verder van elk huisge-
zin van de Werenfriedstraat wel een verte-
genwoordiger aanwezig was, werd toen het 
bestuur gekozen):
1. Johan Kolkman (Beerten)
2. Frans Domhof
3. Antoon  Baks
4. Agnes Weenink
5. Elly Krabbenborg

In de loop van de volgende jaren is daar nogal 
eens verandering in gekomen, maar Antoon 
Baks was er dus vrijwel vanaf het begin bij.

Het HOENDERBOOM omvatte in het begin: 
Het huis HOENDERBOOM, de Dorpstraat 
aan de kant van het Hoenderboom, tot en 
met de afslag WERENFRIEDSTRAAT, verder 
de WERENFRIEDSTRAAT, de CHURCHILL-
STRAAT en de KENNEDYSTRAAT. Later is 
dat nog wat uitgebreid.

MET VRIENDELIJKE GROET, 
LEO & ELLY KRABBENBORG.
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PROFIELSCHETS
REINOUD WOPEREIS 

Deze keer hebben we het genoegen 
met Reinoud Wopereis (57 jaar). Hij 
is getrouwd met José en samen met 
zoon Coen wonen ze in zijn ouders-
huis op de Oude Maat. Hij houdt 
van het boerenleven en alles wat 
daarmee te maken heeft. Zijn vader 
leerde hem hoe je manden moest 
vlechten en samen gingen ze menig 
braderie af. Reinoud werkt bij Abeos 
als bedrijfsverzorger en rundveepe-
dicure’…  gewoon ‘klauwverzorger’, 
volgens Reinoud zelf. 

Als bedrijfsverzorger neemt hij tijdelijk een 
compleet boerenbedrijf over, bijvoorbeeld 
bij vakantie of ziekte van de boer. Op de 
maandagavond kan je hem vinden bij 
CaFreek, waar schutterij Sint Sebastiaan 
Zieuwent-Mariënvelde repeteert.  Naast 
muziek lid, het ‘slaan op de overslag’ 
(grote trom) zit hij al vanaf zijn zeventiende 

jaar in het bestuur van deze vereniging en 
heeft verschillende functies gehad. Zo was 
Reinoud o.a tweeëntwintig jaar penning-
meester en sinds 2013 is hij de voorzit-
ter van de schutterij. Er zijn momenteel 
nog tien actieve muziekleden. Ook zijn er 
zeven vendeliers, die ze helaas (te) weinig 
zien.

1. MEEST FAVORIETE SPORT:
Darten, mag ik ook graag 
naar kijken.

2. MINST FAVORIETE SPORT:
Voetbal, met name door 
wat er allemaal omheen 
gebeurd. De supporters 
breken van alles af. Waar 
is dat nou voor nodig en 
kijk eens wat dat kost al-
lemaal.

3. MOOISTE SPORTHERINNE  
    RING:
Toen Evert van Benthem 
de Elfstedentocht won in 
1985 en 1986. Met name 
die keer in 1985 kan ik me 
goed herinneren, want 
ik was met mijn vader in 
Drempt bomen aan het 
zagen. Ik was toen 20 jaar. 
We werden opgehaald 
door de lokale bewoners 
en gingen samen de 
plaatselijke kroeg in om te 
kijken. Het hele dorp was 

uitgelopen en alle werk 
werd stilgelegd. De kroeg 
was afgeladen vol met 
mensen en samen zagen 
we Evert van Benthem 
over de finish komen. Ge-
weldig mooi moment.  

4. FAVORIETE SPORTMAN/         
     VROUW:
Hoe kan het anders… 
Evert van Benthem. Enorm 
knap, gewoon naast je 
werk en gezin ‘even’ de 
Elfstedentocht winnen. 

5. LEKKERSTE ETEN:
Ik lust alles, behalve 
spruiten. 

6. BESTE BOEK/SCHRIJVER:
Ik lees nooit een boek. 
Ik lees alleen de Elna, de 
Gelderlander en de PIOT.

7. MOOISTE FILM:
“Once upon a time in the 
West”

8. BESTE NEDERLANDSTALIGE      
    LIED:
“Jimmy” van Boudewijn de 
Groot.

9. MOOISTE CADEAU DAT JE   
    OOIT KREEG:
Mijn allereerste bromfiets, 
een blauwe Yamaha, die 
mijn ouders voor me koch-
ten. Mijn vader zei toen: 
‘je krijgt de brommer van 
ons, maar je moet hem zelf 
onderhouden’. 

10. GROOTSTE MISKOOP:
Een Daihatsu Feroza. Ik 
had mijn bekapbox erach-
ter bevestigd en de auto 
stuiterde over de weg. Die 
heb ik dus niet lang gehad.

11. OMSCHOLEN TOT:
Timmerman, iets met mijn 
handen doen.

12. TENT OPZETTEN IN:
Niet, ben totaal niet van 
het kamperen.

13. HEKEL AAN MENSEN DIE:
Te laat komen, bijvoor-
beeld bij een vergadering. 

14. UIT BED HALEN VOOR:
Niets, laat mij maar lekker 
liggen.

15. WELKE DROOM IS WEDER-
KEREND:
Ik droom helemaal niet

16. WANNEER WAS JE VOOR HET  
     LAATST BANG:
Nou bang is een groot 
woord, maar ik had last 
van steenmarters. Die kan 
je gewoon niet hebben in 
je huis. Hij vrat een aantal 
kippen op, had dode dieren 
verzameld tussen de pla-
fonds en een nest gemaakt 
in het isoleringsmateriaal. 
Je hoorde hem knagen en 
krabben. Heb nu het hele 
dak van ons huis met gaas 
afgewerkt, daar hebben ze 
een hekel aan.

17. WAT DENK JE ALS JE IN DE       
      SPIEGEL KIJKT:
Je wordt ouder papa.

18. ALS JE EEN UUR VRIJE TIJD    
     HEBT, WAT DOE JE DAN:
TV kijken of ‘wordfeud’ 
(woordspel) spelen op de 
tablet. 

19. WIE ZOU JE NOG WILLEN   
     ONTMOETEN:
Joanna Lumley. Zij maakt 
mooie documentaires, 
o.a ‘Silk Road Adventure’. 

Sommigen kennen haar 
misschien als actrice van 
de serie ‘the Avengers’ of 
‘de Wrekers’.

20. WIENS HUIS IN ZIEUWENT   
       ZOU JE VAN BINNEN WILLEN     
       ZIEN EN WAAROM:
Het huis van Vincent 
Trienen.

21. MET WELKE VRIJWILLIGER   
     ZOU JE WEL EENS EEN DAGJE  
     MEE WILLEN LOPEN:
Met iedereen die vrijwil-
liger is wel, maakt me niet 
uit, heb geen voorkeur. 
Vrijwilligers zijn zo belang-
rijk, daar mag iedereen wel 
eens wat gekker mee zijn, 
want je hebt ze nodig.

22. WAT ZOU JE GEEN 2E KEER    
      DOEN:
Van de trap vallen. Van de 
14 treden heb ik er een he-
leboel overgeslagen. Mijn 
elleboog was uit de kom 
en mijn oor was in tweeën 
gescheurd.

23. WAT STAAT ER BOVEN AAN   
     JOUW BUCKETLIST:
Gezond blijven.

24. BESCHRIJF JEZELF IN 
       5 WOORDEN:
Ik ben zoals ik ben!

Reinoud dank je wel voor 
het leuke gesprek.

JILL.

76



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 Secretariaat Zieuwentseweg 46 B 7136 LC Zieuwent …....... Stichting Jeugdraad Andre te Molder De Steege 8 7136 MP Zieuwent 351429
Buurtver. Zegendijk Frank Hummelink Dorpsstraat 64 7136 LN Zieuwent 06-25344110 Stichting Jeugdwerk Zieuwent Mariël Domhof Churchillstraat 9 7136 MA Zieuwent 06-34975877

Dames ochtend gymclub Hermien Klein Goldewijk Boersweg 1 A 7136 KK Zieuwent 351635 Stichting Kerkepaden G. Molleman Dorpsstraat 32 7136 LM Zieuwent 351598
E.H.B.O. Thea Wopereis Ruurloseweg 5 A 7136 MC Zieuwent 351928 Stichting PaasPop Iris Weelink Schoppenweg 8 A 7136 KH Zieuwent 06-25568117

Feestcommissie Laurens Onstenk Hemmeledijk 4 7137 RB Lievelde 06-22960979 Stichting Paasvuur Michiel Verhoeven Rouwhorsterdijk 16 7136 KW Zieuwent 06-45168391

Gymclub dames R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136 LC Zieuwent 351532 Stichting Speelvoorziening Hendrik Berendsen Boersweg 14 7136 KK Zieuwent 06-18159382

Handbalver. Pacelli Annette Vosters Boersweg 12 7136 KK Zieuwent 487783 Stichting Website Zieuwent René Spekschoor Doorndijk 3 7136 KG Zieuwent 352363
Harmonie Zieuwent Armarja Beerten-Peppelman Werenfriedstraat 3 7136 LZ Zieuwent …....... Stg. Welkom in de Waareise Nathalie Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 06-23138246

Jong Nederland ('t Gilde) Tom Schepers Dorpsstraat 47-03 7136 LG Zieuwent 06-30346568 Stichting Zieuwent Live! Stef Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 06-24996823

K.B.O. Afd. Zieuwent Henri Krabbenborg Ruurloseweg 8 A 7136 MD Zieuwent 351912 Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970
Karateclub MU CHIN Alwin Ikink Kerkhoflaan 26 7131 TD Lichtenvoorde 370794 Schutterij St. Sebastiaan Nienke Krabbenborg Vosdijk 19/A 7134 RD Vragender 06-18721065

Koor "De Medeklinkers" Henriëtte Hulshof Zieuwentseweg 53 7136 LA Zieuwent 351890 Tennisvereniging ZTV Monique Lensink De Haare 61 7136 MG Zieuwent 06-21600883

Koor "NOIR" Elise Roelofsen Dorpsstraat 83 7136 LJ Zieuwent 06-12967527 Toneelver. Semper Avanti Irma van der Pennen Klaasbos 22 7131 SZ Lichtenvoorde 06-43237269

L.T.O. Noord afd. Oost Achtr.H. Jennifer de Jong Varsseveldsestraatweg 120 7122 NT Aalten 06-12123177 Tourclub Velocé Rita Arink Lichtenvoordseweg 83 A 7141 DW Groenlo 06-20418707

Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951 Volleybalvereniging TOHP Henk Krabbenborg A. Mollemanhof 38 7136 MS Zieuwent 351875
Lourdeswerk (N.B.V.) Pastoraatgroep Dorpsstraat 43 7136 LG Zieuwent 351318 Vrouwen Vereniging Zieuwent Christa Mentink Dorpsstraat 15 7136 LE Zieuwent 06-12944488

Ouderraad Basisschool Marlies Domhof Schoppenweg 9 B 7136 KH Zieuwent 06-20868327 Zaalvoetbal Z.V.Z. Gerdo ten Barge Engelse Schans 14 7137 SE Lievelde 06-12824537

Oudheidkundige Ver. "Zuwent" Cecile Hulshof Zieuwentseweg 46 A 7136 LC Zieuwent 06-27476204 Zangkoor R.K. Erna Karnebeek Verdelingsweg 3 7263 SR Mariënvelde 06-38574224

Parochiebestuur Zieuwent Secretariaat Dorpsstraat 43 7136 LG Zieuwent 351318 Zieuwents Belang Mieke Stortelder Zegendijk 12 7136 LS Zieuwent 06-42162086

PCI Caritas locatie Zieuwent Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 06-22972557 Zonnebloem De Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 06-22972557

Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 65 D 7131 JA Lichtenvoorde 487150 Zonnig Zieuwent Ruud Krabbenborg p.a. Boekelderweg 3 7136 KL Zieuwent 06-20521539

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (6 november  2022)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   huubwopereis@outlook.com

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 Secretariaat Zieuwentseweg 46 B 7136 LC Zieuwent …....... Stichting Jeugdraad Andre te Molder De Steege 8 7136 MP Zieuwent 351429
Buurtver. Zegendijk Frank Hummelink Dorpsstraat 64 7136 LN Zieuwent 06-25344110 Stichting Jeugdwerk Zieuwent Mariël Domhof Churchillstraat 9 7136 MA Zieuwent 06-34975877

Dames ochtend gymclub Hermien Klein Goldewijk Boersweg 1 A 7136 KK Zieuwent 351635 Stichting Kerkepaden G. Molleman Dorpsstraat 32 7136 LM Zieuwent 351598
E.H.B.O. Thea Wopereis Ruurloseweg 5 A 7136 MC Zieuwent 351928 Stichting PaasPop Iris Weelink Schoppenweg 8 A 7136 KH Zieuwent 06-25568117

Feestcommissie Laurens Onstenk Hemmeledijk 4 7137 RB Lievelde 06-22960979 Stichting Paasvuur Michiel Verhoeven Rouwhorsterdijk 16 7136 KW Zieuwent 06-45168391

Gymclub dames R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136 LC Zieuwent 351532 Stichting Speelvoorziening Hendrik Berendsen Boersweg 14 7136 KK Zieuwent 06-18159382

Handbalver. Pacelli Annette Vosters Boersweg 12 7136 KK Zieuwent 487783 Stichting Website Zieuwent René Spekschoor Doorndijk 3 7136 KG Zieuwent 352363
Harmonie Zieuwent Armarja Beerten-Peppelman Werenfriedstraat 3 7136 LZ Zieuwent …....... Stg. Welkom in de Waareise Nathalie Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 06-23138246

Jong Nederland ('t Gilde) Tom Schepers Dorpsstraat 47-03 7136 LG Zieuwent 06-30346568 Stichting Zieuwent Live! Stef Hoitink De Steege 77 7136 MN Zieuwent 06-24996823

K.B.O. Afd. Zieuwent Henri Krabbenborg Ruurloseweg 8 A 7136 MD Zieuwent 351912 Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970
Karateclub MU CHIN Alwin Ikink Kerkhoflaan 26 7131 TD Lichtenvoorde 370794 Schutterij St. Sebastiaan Nienke Krabbenborg Vosdijk 19/A 7134 RD Vragender 06-18721065

Koor "De Medeklinkers" Henriëtte Hulshof Zieuwentseweg 53 7136 LA Zieuwent 351890 Tennisvereniging ZTV Monique Lensink De Haare 61 7136 MG Zieuwent 06-21600883

Koor "NOIR" Elise Roelofsen Dorpsstraat 83 7136 LJ Zieuwent 06-12967527 Toneelver. Semper Avanti Irma van der Pennen Klaasbos 22 7131 SZ Lichtenvoorde 06-43237269

L.T.O. Noord afd. Oost Achtr.H. Jennifer de Jong Varsseveldsestraatweg 120 7122 NT Aalten 06-12123177 Tourclub Velocé Rita Arink Lichtenvoordseweg 83 A 7141 DW Groenlo 06-20418707

Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951 Volleybalvereniging TOHP Henk Krabbenborg A. Mollemanhof 38 7136 MS Zieuwent 351875
Lourdeswerk (N.B.V.) Pastoraatgroep Dorpsstraat 43 7136 LG Zieuwent 351318 Vrouwen Vereniging Zieuwent Christa Mentink Dorpsstraat 15 7136 LE Zieuwent 06-12944488

Ouderraad Basisschool Marlies Domhof Schoppenweg 9 B 7136 KH Zieuwent 06-20868327 Zaalvoetbal Z.V.Z. Gerdo ten Barge Engelse Schans 14 7137 SE Lievelde 06-12824537

Oudheidkundige Ver. "Zuwent" Cecile Hulshof Zieuwentseweg 46 A 7136 LC Zieuwent 06-27476204 Zangkoor R.K. Erna Karnebeek Verdelingsweg 3 7263 SR Mariënvelde 06-38574224

Parochiebestuur Zieuwent Secretariaat Dorpsstraat 43 7136 LG Zieuwent 351318 Zieuwents Belang Mieke Stortelder Zegendijk 12 7136 LS Zieuwent 06-42162086

PCI Caritas locatie Zieuwent Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 06-22972557 Zonnebloem De Karin Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7136 JA Zieuwent 06-22972557

Peuterspeelzaal Gemma Bongers Varsseveldseweg 65 D 7131 JA Lichtenvoorde 487150 Zonnig Zieuwent Ruud Krabbenborg p.a. Boekelderweg 3 7136 KL Zieuwent 06-20521539

SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES   (6 november  2022)

Wijzigingen doorgeven aan :  Huub Wopereis, Harreveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent  :  E-mail   huubwopereis@outlook.com
Wijzigingen doorgeven aan:

Huub Wopereis  |   Harrenveldseweg 21, 7136 LW Zieuwent
E-mail: huubwopereis@outlook.com

HET KLAVERJASSEN 
                       IS WEER BEGONNEN.
Namens ’t Gilde zijn we erg blij u te mogen 
mededelen dat het klaverjassen in het Witte 
Paard weer van start is gegaan! Bij deze 
willen we u daarom uitnodigen om iedere 
2e woensdag van de maand te komen kla-
verjassen. Het inschrijven kan van 19:40 tot 
19:55 zodat we om 20:00 kunnen beginnen.  
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per paar. 

We waren ontzettend blij met de toene-
mende deelname in het laatste seizoen.  De 
data voor het klaverjassen zijn: 14 december,  
11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april. 
Graag tot snel bij het klaverjassen!"

’T GILDE JONG NEDERLAND ZIEUWENT.
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ZIEUWENTS KOFFIE EN THEE 
UURTJE VIERT 1E LUSTRUM.
Op 1 oktober was het 5 jaar geleden 
dat stichting Welkom in de Waareise, 
het Zieuwents koffie en thee uurtje, 
werd opgericht. Dat is met zo’n 60 gas-
ten gevierd op maandag 3 oktober in 
een gezellig aangeklede Waareise.

D
e boompjes aan de deur waren 
versierd met roosjes en slingers, 
gemaakt door een groep gasten in 
september.  Mooi versierde tafels 
en slingers maakten de ruimte bin-

nen gezellig.

Er was koffie met een heerlijke traktatie, 
aangeboden door René Doppen en Daniël 

Schmitz van Mijn Magazine die ook aanwe-
zig waren. Buutreedner Daniël Schmitz bood 
dit op een hilarische wijze aan, zoals de gas-
ten dat van hem kennen en waarderen, van 
eerdere optredens tijdens carnaval.

Na de koffie, was het tijd voor een borrel 
waarbij de advocaat met slagroom niet ont-
brak. Er werd afgesloten met een kop heer-
lijke soep en een broodje kroket. Te gast 
waren ook wethouder Ellen Dusseldorp, 
beleidsmedewerker Carrie de Vries en regis-
seur kleine kernen, Eva te Poele, en ook een 
afvaardiging van de gebruikers van de Waar-
eise en van Zieuwents belang.

Voorzitter Angela Bokkers sprak over het 
grote succes en dankte alle gasten en spe-
ciaal de ruim 20 vrijwilligers, die het alle-
maal waarmaken. Voor hen klonk een groot 
applaus. Ook dankte ze de jubileumcommis-
sie die dit alles organiseerde met ook een 
gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers op 8 
oktober.

Het doel van de stichting is het creëren van 
een laagdrempelige voorziening voor alle 
inwoners van Zieuwent om elkaar te ont-
moeten onder het genot van een kop koffie 
of thee. Het Zieuwents koffie en thee uurtje 
zoals dat in de volksmond genoemd wordt, 
is bedoeld voor alle inwoners van Zieuwent, 
jong en oud, en voor hen die zich met Zieu-
went verbonden voelen. Vanaf het begin 
was het koffie en thee uurtje een groot suc-
ces. 

Gemiddeld zijn er op de maandagochtend 
zo’n 30 gasten die welkom worden geheten 
door een mix van mannelijke en vrouwelijke 
vrijwilligers. 

Welkom in de Waareise. Nathalie Hoitink.
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“ALS JE NIET KAN WINNEN, 
MOET JE ZORGEN DAT JE NIET 
VERLIEST.”

Deze prachtige uitspraak van legende 
Johan Cruijf beschrijft in één zin het 
huidige seizoen van de keals van Sö-
went 5. Na het veelbelovende eerste 
seizoen weten de keals van Söwent 
5 de hoge verwachtingen helaas nog 
niet waar te maken. Gelukkig kwam 
hier afgelopen zondag 30 oktober ver-
andering in, althans dat hopen we.

M
aar voordat we verder gaan 
met de wedstrijd van afgelo-
pen zondag willen we ons eerst 
nog even voorstellen aan alle 
lezers van de PIOT, maar waar-

schijnlijk vooral aan de olde digibeten die 
nog nooit van de fenomenen Instagram en 
Tiktok gehoord hebben. Wij zijn de keals van 

Söwent 5, beter bekend als het vrienden-
team van RKZVC. We zijn vorig jaar gestart 
als Söwent 6 nadat een aantal jongens het 
idee hadden gekregen om een vriendteam 
te gaan beginnen. Al snel bleek dat geen 
enkele vriendengroep groot genoeg was 
om een elftal te vormen dus werden meer-
dere vriendengroepen benaderd en wisten 
we uiteindelijk een team van 19 personen te 
vormen. In het eerste seizoen in de kelder-
klasse begonnen we vrij sterk en wisten we 
met Söwent 6 de magische 6e plek te berei-
ken. Sindsdien is er veel veranderd. Thijmen 
Domhof en Thijs van Ostayen wisten zich in 
de kijkers te spelen van de hogere elftallen 
en vertrokken. Deze klappen moesten uiter-
aard worden opgevangen dus werd er met 
Rowen kersten, afkomstig uit Lichtenvoorde 

en kleinzoon van Paul Doortje, een nieuwe 
keeper gepresenteerd. Ook werd bekend 
dat na het stoppen van RKZVC 4 wij niet lan-
ger verder konden als RKZVC 6 dit zorgde 
ervoor dat RKZVC 5 werd geboren. Er zijn 
zowel binnen als buiten de lijnen hechte 
vriendschappen ontstaan. In de weekenden 
gaat het team dan ook vaak samen op pad 
om elke kermis of tentfeest in de achterhoek 
op zijn kop te zetten. Desondanks beleven 
de keals van Söwent 5, met 4 punten uit 5 
wedstrijden, een dramatische start van de 
competitie.

En dan nu verder met het wedstrijdverslag 
die we uiteraard net zo zullen beginnen als 
op onze sociale media.

GOEI’NDAG KEALS, WICHTE EN 
ALLES WAT D’R TUSSENIN ZIT,

Afgelopen zondag 30 oktober was het zover, 
D-day, de dag dat de keals van Sowent 5 de 
giant FC Eibergen 4 moest gaan verslaan. 
Ondanks dat er zaterdagnacht flink was 
gefeest bij het Kei festival of bij de Radstake 
verschenen er op de vroege zondagmorgen 
18 brakke knapen in de kantine van RKZVC. 

De auto´s werden snel ingeladen want we 
moesten om 10 uur voetballen in Eibergen 
tegen de keals van FC Eibergen 4, de num-
mer 2 van de ranglijst. Aangezien de eerste 4 
wedstrijden niet werden gewonnen besloten 
we te gaan inzakken i.p.v. te gaan aanvallen 
aangezien dat de afgelopen wedstrijden tot 
weinig succes had geleid. We begonnen vrij 
sterk aan de wedstrijd en kwamen ook op 
een 0-1 voorsprong door een knappe goal 
van Gijs Krabbenborg. Helaas kregen we 
zoals altijd vrij snel de 1-1 om de oren en zag 
de meeste jongens de bui al weer hangen. 

Gelukkig wisten we de rust te bewaren en 
scoorde Thomas Hendriksen de 1-2 vanuit 
de rebound van een afstandsschot van Stan 
Leemreize, beter bekend als Peter Crouch. 
Even later zette Gijs Krabbenborg met zijn 
2e goal van de wedstrijd de 1-3 op het sco-
rebord. In de rust zaten 18 keals, onder het 
genot van een bakkie thee, elkaar stomver-
baasd aan te kijken. Hoe was het in gods-
naam mogelijk dat we met 1-3 voor stonden 
tegen de nummer 2 van de ranglijst. In de 2e 
helft kwamen we echter niet echt meer aan 
voetballen toe door het hoge fanatieke druk 
zetten van FC Eibergen 4. Toch wist Jarno 
Stoverinck de 1-4  te scoren. Kat in het bak-
kie zou je zeggen! 

Helaas was dit niet het geval en kregen we 
na een paar minder tactische wissels de 2-4 
en 3-4 vrij kort achter elkaar om de oren. Het 
werd even flink billenknijpen voor de keals 
van Söwent 5 maar gelukkig wisten de keals 
van FC Eibergen 4 door de strijd en passie 
van RKZVC 5 en de reddingen van Rowen 
geen goals meer te scoren. De eerste over-
winning van het seizoen was dan ook ein-
delijk een feit en werd door de selectie flink 
gevierd in Beltrum bij de cd presentatie van 
Høken met de Heinoos in café Dute.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt om de 
weg naar ons doel ‘’het kampioenschap’’ te 
volgen dan kun je ons volgen op Instagram 
onder de naam @rkzvc5.

AJUUS! RKZVC 5.
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COLUMN JUR

>>>

GELEUF IE UT ALLMOAL NOG ?
Het jaar 2022 komt weer aan zijn einde. Zoals men altijd zegt 
over ieder jaar: “het was een bewogen jaar”, dus 2022 past 
prima in dat rijtje. Afgelopen voorjaar werden we eindelijk ver-
lost van die ellendige corona en konden we weer vol goede 
moed verder! Echter, die goede moed is steeds verder afge-
zwakt in 2022. Iris heeft de meeste crises (ja, dat is een meer-
voud van crisis, al wordt crisissen ook geaccepteerd), maar 
de stikstofcrisis en de oorlog ontbrak nog in haar lijstje; en 
wat te denken van de crisis bij RKZVC 1.

Ik als simpele werkende man begrijp het ook niet allemaal 
meer. De dossiers (gaswinning, stikstof, immigratie, etc) zijn 
niet meer te volgen, en de verantwoordelijke personen zijn net 
ikzelf in de spits vroeger; ‘ik stoa d’r wal, moar heb geen idee 
wat de bedoeling precies is’. Het vertrouwen in de bewinds-
personen lijkt tot een dieptepunt gezakt, en ze lullen zich ver-
volgens weer uit iedere situatie. Ik wil niet de complotdenker 
uithangen, maar geloof maar dat er heel wat spelletjes ge-
speeld worden in de achterkamertjes. Van ‘kwijtgeraakte no-
tities’ tot ‘geen actieve herinneringen’, de geloofwaardigheid 
is er uit voor mij en vele anderen. En dan hebben we het nog 

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN VOETBAL: RKZVC

ACTIVITEITEN-AGENDA

 Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 08-10 : Grol JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 6-5
DOELPUNTENMAKERS: Milan (5x) en Giovanni (1x).
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Teruggevochten van 6-3 naar 6-5.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Giovanni.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 02-11 : MEC/Bredevoort JO11-1 – RKZVC JO11-1 : 6-7
DOELPUNTENMAKERS: Milan (4x), Carsten (1x), Giovanni (1x) en Kay (1x).
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: ----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Niek. Penalty killer.

WEDSTRIJD :  UITSLAG: 05-11 : RKZVC JO11-1 – ZZC JO11-2 : 11-3
DOELPUNTENMAKERS: Asen (3x), Milan (2x), Kay (2x), Carsten ( 

   1x), Gio-vanni (1x), Daan (1x) en Yanniek (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Giovanni na zeer goed samenspel.
MOOISTE MOMENT: -----------
MAN v.d. WEDSTRIJD: Asen. Terugkeer na lange blessure.

DAG DATUM AANVANG ACTIVITEIT 

Zo. 20 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – Kampong 1 (speelronde 12).

Zo.  27 nov. 14.30 uur HVCH 1 – RKZVC 1 (speelronde 13).

Zo. 4 dec. 14.00 uur RKZVC 1 – SV Meersen (speelronde 14).

Do. 8 dec. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 11 dec. 14.00 uur Orion 1 – RKZVC 1 (speelronde 15).

Wo. 14 dec. 20.00 uur ’t Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.

Za. 17 dec. 19.30 uur Paaspop Klassiek : Messiah.

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

1514



GELEUF IE UT ALLMOAL NOG ?
VERVOLG COLUMN JUR

over nationale zaken, daarbij komt nog het spelletje ‘risk’ (de 
oorlog)  en ‘colonisten van catan’ (de graandeal) dat wordt 
gespeeld op hoger niveau, en daarbij nog de wereldwijde 
‘kunsten’ van extinction rebellion. Ik ben geen klimaatexpert, 
maar stoppen met risk kan heel veel CO2 besparen lijkt me. 
Daar heeft Van Gogh toch niets mee van doen? Laat ze lekker 
Iraanse kamikazedrones gaan besmeuren met soep; met als 
resultaat aandacht voor het klimaat en voor de oorlog.

Deze simpele werkende man is geen opiniemaker, dus laat 
ik mij de vingers niet branden aan deze grote zaken. Terug 
naar de regio. Met al deze gedachtegangen reis ik door de 
Achterhoek, en steeds vaker vallen mij de spandoeken op met 
de tekst ‘Geleuf ie ut allemoal nog, zet de TV uut en ow (boe-
ren) verstand an’. In 2018 heeft Paul Heutinck de mooie Ach-
terhoekse vlag ontworpen en samen met de Grolsch, Zwarte 
Cross en stichting Pak An gezorgd dat dit een rechtenvrij ont-
werp is en waarvan de opbrengsten naar de stichting gaan. 
Ik denk dat deze vlag veel verwarring doet ontstaan bij veel 
Achterhoekers; “vanuit welke actie is dit, ook van de Zwarte 
Cross”? Dat is dus niet het geval, de fanatieke boerenpro-
testers uit de Achterhoek gebruiken deze vlag ook voor hun 
eigen geluid. Los van de (letterlijk en figuurlijk) achtergrond 
van dit spandoek kan ik me goed vinden in de hamvraag: ‘ge-
leuf ie ut allemoal nog’ ? 

JUR.
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