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OPEN PODIUM
De PIOT die u nu aan het lezen bent is 
gratis. Dat wil zeggen: u hoeft er niet voor 
te betalen. Dat betekent nog niet dat de 
PIOT niets kost. Afgezien van zweet, 
inspanning, inspiratie, frustratie, plezier en 
voldoening is er wel degelijk een financieel 
plaatje op de achtergrond. Dankzij al onze 
adverteerders, vormgever Romeo Delta en 
drukkerij Westerlaan kunnen wij u dit blad 
kosteloos aanbieden. Ook het aankomende 
jaar hebben zij hun medewerking verleend, 
waarvoor onze grote dank.

Dit blad is van en voor Zieuwent. De 
redactie vult elke uitgave met een aantal 
items. Helaas blijft het daar vaak bij. De 
bijdrages en artikelen vanuit ons rijke 
verenigings- en stichtingsleven is vaak zeer 
beperkt en het lijkt op eenrichtingsverkeer. 
De PIOT is geen speeltje van de redactie, 
maar ook een open podium voor nagenoeg 
alles wat met Zieuwent te maken heeft. Als 
vereniging of stichting (ik kan er 58 stuks 
benoemen) is er de mogelijkheid om u 
te profileren en Zieuwent deelgenoot te 
maken van wat u bezighoudt.

We leven in een informatietijdperk. Wij 
krijgen in 1 maand méér informatie te 
verwerken dan onze (voor)ouders in hun 
hele leven. Via Twitter, Facebook en Whats 
App wordt men gebombardeerd met een 
overvloed aan korte berichten. Via You 
Tube zijn alle beelden te vinden die maar 
te filmen zijn en op elke weetvraag geeft 
internet antwoord.

Naast dit digitale geweld bestaat er 
gelukkig nog steeds een mogelijkheid om 
rustig een boek, krant of blad te lezen. In 
alle bescheidenheid behoort de PIOT tot die 
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laatste categorie. Doe er uw voordeel mee 
en bewijs uzelf (als vereniging, stichting 
of persoon) alsmede heel Zieuwent een 
dienst. Beschouwende, informerende, 

kritisch opbouwende en leesbare artikelen 
kunnen als cement en lijm werken in een 
leefgemeenschap.

Huub Wopereis
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Wij: Luna Raben, Marlou Luesink en 
Jikke Terheardt zitten sinds augustus 
dit jaar op volleybal. Wij spelen niveau 
2 van het Circulatie Mini Volleybal, nu 
CoolMovesVolleybal genoemd. Op 
donderdagmiddag trainen we van 16.00 
uur tot 17.00 uur in de sporthal. 
Wij mochten meteen al met de toernooitjes 
meedoen. Ons 1e toernooi ging niet zo 

goed. Er waren heel veel kinderen en er 
was veel lawaai. We moesten heel erg 
wennen.
Op 2 november moesten wij naar 
Gendringen voor ons 2e toernooitje. 
Omdat we “nog” maar met ons drieën 
zijn, hadden we telkens een gastspeler 
van Vragender. Dit ging heel goed. In het 
begin liep het nog niet zo goed, we waren 
nog niet goed wakker, het was ook nog zo 
vroeg. We stonden eerst achter, maar we 
gingen steeds beter vangen en gooien. 
En toen het fluitsignaal ging hadden we 
de wedstrijd met 7 – 1 gewonnen. Daarna 
de 2e wedstrijd, deze ging meteen veel 
beter en wonnen we met 6 – 1. 
In de 3e wedstrijd werd het moeilijk, een 
goede tegenstander; Favorita 1. De  1e 
helft bleef het 0-0. In de 2e helft kwamen 
we met 2-0 achter, maar door de goede 
aanmoediging van ons publiek werd het 
op het nippertje 2-2. Maar we wisten nog 
niet of we gewonnen hadden. Dat was 
spannend! En toen bekend werd dat we 
gewonnen waren, konden we het niet 
geloven, en bleven eerst gewoon zitten in 
plaats van de beker op te halen! 

Luna, Jikke en Marlou gefeliciteerd 
met jullie prachtige eerste plaats. TOP 
gedaan!!

TOHP 1 : CMV KAMPIOEN



Voor sportend Zieuwent is het Sourcy 
Center een zeer belangrijke voorziening, 
een voorziening die positief bijdraagt 
aan de leefbaarheid in het dorp. Omdat 
in deze tijd vele voorzieningen ter 
discussie staan, vond Piot het tijd om 
eens te gaan luisteren hoe het met het 
Sourcy Center gesteld is. Vandaar dat 
Tanja en ondergetekende vanmiddag 
aanschuiven bij Jorik Meijer, sinds 1 
januari 2006 de vestigingsmanager van 
het Sourcy.

Jorik, je bent nu bijna 8 jaar werkzaam 
als manager bij Sourcy. Hoe kijk je op 
deze periode terug?
Positief. Het Sourcy Center is een 
belangrijk deel van mijn leven 
geworden. Ik ben hier begonnen als 
vestigingsmanager, maar inmiddels heb 
ik ook de vestigingen van Sportspalace 
in Zutphen, Doetinchem centrum, 
Doetinchem De Huet en Nijmegen 
onder mijn hoede. Ik zit 3,5 dag per 
week in Zieuwent, en de andere dagen 

verdeel ik mijn aandacht over de 
andere vestigingen. Aan mij de taak 
om te zorgen dat het overal goed loopt. 
Daarnaast doe ik de marketing voor alle 
vestigingen. Eigenaar Ruud Schurink is 
meer de man van de cijfers, die bemoeit 
zich niet met de dagelijkse gang van 
zaken, dat laat hij volledig aan mij over, 
en dat bevalt mij prima. 

Hebben jullie een doelstelling 
geformuleerd in 2006, en heb je die 
gehaald?
Wij hadden inderdaad een doelstelling 
om te groeien naar 10 vestigingen. Dat 
hebben we niet gehaald, met name 
door de economische crisis. Maar met 
9000 fitness leden over all, hebben we 
het toch niet slecht gedaan. Bovendien 
hebben we het in deze moeilijke tijd 
voor elkaar gekregen dat elke vestiging 
zijn eigen broek op kan houden, ook het 
Sourcy, met zijn onrendabele sporthal.
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Ruud Schurink is een fitness 
man. Heeft hij nooit overwogen 
om de sporthal om te turnen in 
fitnessruimte?
Dat zou inderdaad veel meer opleveren 
als wat de hal nu oplevert. Maar wij zijn 
ons echter zeer bewust van de rol die de 
hal binnen de Zieuwentse gemeenschap 
speelt en zullen dit nooit doen. Toen 
we er aan begonnen, wisten we dat we 
ook de zorg over de hal erbij kregen. 
Bovendien moet je niet alleen naar de 
netto opbrengst van de zaalhuur kijken. 
De hal zorgt indirect voor bezetting in de 
kantine. Maar we zijn wel voortdurend 
bezig om te kijken wat we met alle ruimtes 
kunnen doen om er zoveel mogelijk uit 
te halen. Zo is het bovenzaaltje recent 
veranderd in een entertainmentzaal, met  
levensgrote Wii spelen, een Lasersniper 
spel en een racewand met 4 Formule 
1 stoelen waar je tegen elkaar op alle 
circuits van de wereld kunt racen. 
Hierdoor is een rommelhok veranderd 
in een winstgevende zaal, waar we 
natuurlijk bijzonder tevreden over zijn.

Komt de tennis ooit nog terug?
Het omturnen van de tennishal in de 
speedsoccerhal was ook een goede zet, 
dat gaat niet terug gedraaid worden. 
Naast het populaire speedsoccer wordt 
de hal inmiddels ook veelvuldig gebruikt 
voor het nieuwe spel bubbelbal. We 
hebben er al wel eens aan gedacht om 
op het buitenterrein wat tennisbanen 
aan te leggen, maar we willen de 
tennisvereniging ook weer niet tegen 
ons in het harnas jagen. Maar als ZTV 
ooit plannen krijgt om te verkassen, om 
wat voor reden dan ook, dan is er zeker 
met ons te praten. We stonden ook 

zeer positief tegenover het plan om een 
ijsbaan/skeelerbaan op ons terrein aan 
te leggen. Maar helaas hebben we van 
die plannen nooit meer wat vernomen. 
Voorlopig blijven we het buitenterrein 
gebruiken voor Quad rijden, frisbee-golf 
en voetbal-golf. Dat is weliswaar geen 
vetpot, maar loopt toch wel goed, is er 
leuk bij. 

Wij horen wel eens klachten over de 
vloer in de sporthal. Deze zou niet 
genoeg meer veren. Ook de toestand 
van sommige gymtoestellen zou 
te wensen over laten? Wat vind jij 
hiervan?
In een openbare gelegenheid als het 
Sourcy Center heb je al snel dat allerlei 
mensen wat gaan roepen en elkaar 
napraten. Daar kan ik niet veel mee. 
Twee keer per jaar komt de Nijha het 
hele complex keuren. Van deze keuring 
krijg ik een rapport en hierin staat per 
onderdeel of iets goed is, of twijfelachtig, 
of is afgekeurd. Als een toestel wordt 
afgekeurd moet het onmiddellijk worden 
verwijderd en dat gebeurt dan ook. Bij 
twijfelachtige toestellen beslissen we 
of we er wat aan moeten doen, of dat 
het nog wel even kan wachten. Ook wij 
kunnen een euro maar een keer uitgeven. 
De vloer is tot nu toe nooit afgekeurd. 
Wel is het zo dat een sporthalvloer zo’ n 
7 jaar mee gaat, en daarna moet worden 
voorzien van een nieuwe toplaag. Deze 
vloer ligt er nu 6 jaar in, dus binnenkort 
kunnen we verwachten dat er wat aan 
gedaan moet worden, en dan gebeurt 
dit ook. Maar op basis van wat blessures 
stellen dat de vloer niet meer goed is, 
is te kort door de bocht. Ik heb hierover 
recentelijk nog met Pacelli trainster 
Hedwig Arink gesproken. Ik begrijp dat 
zij er alles aan wil doen om alles tot in de 
puntjes voor elkaar te hebben, dat hoort 

EEN GEDREVEN LEIDER
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bij een winnaar, maar zij toonde gelukkig 
ook begrip voor mijn standpunt.

Het oog wil ook wat.
Je bedoelt dat het Sourcy wel een 
opfrisbeurt kan gebruiken. Dat klopt, en 
dat gaat ook zeker gebeuren. Maar als 
je 5 vestigingen hebt, moet je keuzes 
maken en we maken niet de fout om 
meerdere vestigingen tegelijk aan te 
pakken. Elk jaar is er eentje aan de beurt 
en het Sourcy staat voor 2015 op de rol. 
Noodzakelijke dingen die met hygiëne 
te maken hebben worden natuurlijk 
wel voorgetrokken. Zo krijgen de 
kleedruimtes volgende week een nieuw 
verfje. 

Is eigenaar Ruud Schurink tevreden 
over Sourcy Center?
Op zich wel, maar we zitten met Sourcy 
al 7 jaar op hetzelfde niveau. Hij had wel 
graag dat de rentabiliteit wat verbeterde. 
Maar misschien moet je wel tevreden 
zijn dat je vast kunt houden wat je 

hebt, in deze tijd, waar fitnesscentra bij 
bosjes omvallen. Wij doen er dan ook 
alles aan om vernieuwend te blijven. We 
hebben verschillende abonnementen, 
met verschillende looptijden en tarieven, 
met of zonder begeleiding. Waar we 
wel tevreden over zijn is dat we nu veel 
efficiënter werken dan 8 jaar terug. We 
doen nu hetzelfde met 1/3 minder uren, 
terwijl niemand daar veel van heeft 
gemerkt.

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Vroeger hadden we bijvoorbeeld 
activiteiten tot 17:00 uur, en belde er dan 
nog iemand op die van 21:00 tot 22:00 uur 
wilde bowlen, dan bleef het personeel 
dus 5 uur extra. Nu zullen we dat niet 
meer toestaan, gaan we om 17:00 u dicht. 
De opbrengst van dat uurtje bowlen 
kan nooit die extra personeelskosten 
dekken. Ook zijn we in de vakantie vaker 
dicht. De kans dat iemand bij 30 graden 
Celsius wil fitnessen is klein, dus sluiten 
we de tent. Door een betere planning 



weten we verloren uren te voorkomen 
met de besparing als gevolg. Wat dat 
betreft mijn complimenten aan mijn 
rechterhand (en vriendin, red) Angelita, 
die de planning onder haar hoede heeft. 
Zij weet telkens weer te zorgen dat alles 
goed op elkaar aansluit, en we zelden 
te veel of te weinig personeel hebben 
staan.

Krijg je voldoende steun van Ruud 
voor je wensen en plannen? 
Zeker. We zijn wat dat betreft twee 
handen op een buik. Het is zelfs zo dat 
Ruud ook veel plannen oppert. Als hij 
van vakantie terug komt kun je de klok 
er op gelijk zetten dat hij weer van alles 
heeft bedacht. En dan beslissen we 
samen of we het proberen of niet. En 
alles lukt echt niet, hoor. Zo hebben we 
3 maand geprobeerd om het midgetgolf 
van de grond te krijgen, maar dat is 
ons niet gelukt. Daar stappen we dan 

overheen, en gaan weer verder met 
andere plannen. 

Hoe staat het met het Sporthotel?
Dat gaan wij in ieder geval niet bouwen. 
De aanvraag voor de vergunning had 
nog wel een onverwacht gevolg. We 
moesten een stukje natuur aanleggen 
aan de rand van ons buitenterrein, 
naast het schoolpad. Dat stond in het 
landschapsplan dat bij het hotel hoorde. 
Dat het hotel niet door ging ontsloeg 
ons niet van de plicht om dit stukje 
natuur aan te leggen. We hebben het 
nog 2 jaar getraineerd, maar moesten er 
uiteindelijk toch aan geloven. Was een 
duur stukje natuur. Maar het is ook wel 
mooi geworden.

Vind je dat jullie voldoende feesten 
en evenementen naar Sourcy halen?
We hebben volop kinderfeestjes, 
vrijgezellenfeesten of activiteiten van 
20-30 man, maar de grotere feesten en 
evenementen, nee, dat is onvoldoende. 

EEN GEDREVEN LEIDER
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Dat kan veel beter. Helaas zijn we door 
onenigheid met de feestfabriek het 
Achterhoek Klasse Gala kwijtgeraakt, 
terwijl ik vind dat ons geen blaam treft 
in deze. Dat is jammer. Maar helaas 
ontbreekt mij de tijd om actiever achter 
evenementen aan te gaan. Als er zich 
echter mogelijkheden voordoen, zullen 
we daar zeker aan mee proberen te 
werken. En daarbij kun je denken 
aan autoshows, postzegelbeurzen, 
optredens, profwedstrijden etc.

Gelukkig staat de sportnacht voor de 
deur.
Met dit jaar een primeur. Sportpalace 
houdt de kick-off in de speedsoccerhal 
en alle opbrengsten daarvan, plus 
een deel van de opbrengsten van 
het reguliere programma gaan naar 
stichting Chica, een stichting die als 
doel heeft het onderwijs en sport & spel 
te ondersteunen in ontwikkelingslanden. 
In de speedsoccerhal zullen Body 
Balance, Pump en Attack, RPM en 
Indoor bootcamp worden gehouden. 

Verder hebben we natuurlijk een bowling 
competitie, zaalvoetbal toernooi, 
kruisjas en klaverjas marathon en het 
darts toernooi. Ik zou iedereen dan 
ook op willen roepen om beslist naar 
de Sportnacht te komen op zaterdag 
11 januari, van 18:00 tot 02:00 uur, als 
deelnemer of als toeschouwer.

Wil je zelf nog wat kwijt?
Ja, ik wil nog wel even kwijt dat ik 
vind dat het steeds leuker wordt. Het 
onderlinge begrip tussen personeel, 
sporthalgebruikers en mij is steeds beter 
geworden, we hebben meer begrip voor 
elkaar dan in die beginjaren en dat komt 
de sfeer ten goede. 

Jorik, bedankt voor dit openhartige 
gesprek, en veel succes gewenst met 
het Sourcy Center.

Tanja en Johnny.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit
Do. 19 dec. ………. VVZ : Kerstviering.

Vr. 20 dec. 20.00 uur Uitvoering Bachvereniging Doetinchem in de kerk.

Za. 21 dec. 19.30 uur Wessels Keukens/Pacelli 1 – Auto van Ewijk/LHC 1

Vr. 27 dec. ………. ’t Hoenderboom : Stamppot kaarten : HWP

Wo. 1 jan. 20.00 uur Nieuwjaarsgala : Parochiehuis

Ma. 6 jan. 19.30 uur Zieuwents Belang : Nieuwjaarsbijeenkomst.

Ma. 6 jan. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 8 jan. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 10 jan. 19.30 uur ’t Hoenderboom + Sprenkelderhoek : Kruisjassen.

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

Ma. 13 jan. 20.00 uur Zaalvoetbal : ZVZ 1 – Club HAC 1 

Wo. 15 jan. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Za. 18 jan. 19.30 uur Wessels Keukens/Pacelli 1 – Nijland/Kwiek 2

Zo. 19 jan. 14.00 uur RKZVC 1 – Pax 1 (speelronde 14).

Ma. 20 jan. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Zo. 26 jan. 14.00 uur VIOD 1 – RKZVC 1 (speelronde 15).

Za. 1 feb. 19.30 uur Wessels Keukens/Pacelli 1 – Plus Severijn/Heeten 1

Zo. 2 feb. 14.00 uur RKZVC 1 – HC  ’03 1 (speelronde 16).

Ma. 3 feb. 20.00 uur Zaalvoetbal : ZVZ 1 – Ruurlo 1

   

Zo. 4 mei ………. Stg. Fratsen : Wandeltocht “Dwars deur Zowent”.

Zo. 21 sep. ………. Stg. Fratsen : Vertelfestival

13 t/m 15 juni  Jong Nederland ’t Gilde : Klein Kamp.

19 t/m 23 juli  Jong Nederland ’t Gilde : Groot Kamp.

24 en 25 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 09-11-2013 : RKZVC E2 – AZSV E6 : 6 – 3
DOELPUNTENMAKERS:  Bram Stegers (2x), Marijn Harbers (2x), Thomas Hendriksen 

(1) en Jacob Voors (1x).
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Slalom van Marijn en uit een onmogelijke hoek schoot hij 

boven in het dak van de goal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Bram Stegers.

Datum : wedstrijd : uitslag 00-00-2013 : Erix E2 – RKZVC E3 : 0 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Scott (2x), Thijs (2x) en Ivar (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Scott; soloactie over het hele veld. Binnenkant paal erin.
MOOISTE MOMENT: Pas na de wedstrijd werd er gekeken naar de trein en trekkers.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tom Klein Gebbinck.

Datum : wedstrijd : uitslag 30-11-2013 : RKZVC E3 – Trias E10 : 1 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Bram Engel.
MOOISTE DOELPUNT: Mooie soloactie van Bram en goed ingeschoten.
MOOISTE MOMENT: Eindsignaal en de verdiende zak chips.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team voor de inzet.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-10-2013 : Lochuizen E2 – RKZVC E4 : 6 – 10
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (6x), Mik (2x), Kevin (1x) en Tim (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Kevin die na vele pogingen nooit opgaf en toch het 1e doel-

punt voor ZVC scoorde.
MOOISTE MOMENT:  Tim die tijdens de wissel in de boom klom en er niet meer uit 

durfde.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Mik; scoorde in zijn eerste echte wedstrijd direct 2x.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-11-2013 : RKZVC E4 – Grol E6 : 0 – 3
DOELPUNTENMAKERS:  Bijna Job. Bijna Pm. Bijna Jesse. Allemaal op de paal ge-

schoten.
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Allemaal zeer goed gespeeld. Alleen minder geluk in scoren.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Twan; goede verdediging.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-11-2013 : RKZVC E4 – Vios B. E3 : 0 – 7
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: Bijna van Yob !
MOOISTE MOMENT: Goede verdediging van jarige aanvoerder Pleun.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Haiko; goed keeperswerk.



Datum : wedstrijd : uitslag 30-11-2013 : Longa E5 – RKZVC E4 : 7 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Yob (2x), Pim (2x) en Sven (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Pim; afstandsschot.
MOOISTE MOMENT: Sven heeft gescoord.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pim.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-11-2013 : Grolse Boys F? – RKZVC F4 : 8 - 1 
DOELPUNTENMAKERS: Tim.
MOOISTE DOELPUNT: Tim; niet meer verwacht, maar toch een verdiende goal.
MOOISTE MOMENT:  Onder de 10, en een doelpunt tegen de kampioen. Een ge-

weldige wedstrijd.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Sam; ondanks dat hij een bloedneus kreeg, heeft hij bijna 

niet gehuild.

Datum : wedstrijd : uitslag 02-11-2013 : Pax F1 – RKZVC F1 : 1 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder (4x) en Jens Taken (3x).
MOOISTE DOELPUNT:  Finn Eekelder die een bal kreeg ingespeeld, de bal met zijn 

zwakke been aannam, de tegenstander uitkapt en de bal 
daarmee op zijn goede been legt en in de lange hoek schiet.

MOOISTE MOMENT:  Schot van Collin Baks op de paal, die daarmee een euro 
misliep die hij zou krijgen van zijn vader.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Finn Eekelder.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-11-2013 : RKZVC F1 – Zelos F1 : 3 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder (2x) en Ryan Payers (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Afstandsschot van Ryan Payers boven in de kruispunt.
MOOISTE MOMENT:  Eindsignaal waardoor een belangrijke 3-2 overwinning over 

de streep werd getrokken.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-11-2013 : DZC F4 – RKZVC F1 : 1 – 6
DOELPUNTENMAKERS:  Collin Baks (2x), Ryan Payers (2x), Finn Eekelder (1x) en 

Jens Taken (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  De 1-2 van Ryan. Na goed samenspel de bal goed leggen 

en hard in de kruising schieten.
MOOISTE MOMENT:  1. Overschakelen van ZVC-opstelling naar eigen opstelling. 

Toen ging het een stuk beter! 2. Collin z’n eerste 2 competi-
tiedoelpunten.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Jens Taken.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-11-2013 : Silvolde F1 – RKZVC F1 : 8 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder.
MOOISTE DOELPUNT: Finn Eekelder via een 1-2 met Ryan Payers.
MOOISTE MOMENT: Eindsignaal. Een wedstrijd om snel te vergeten!
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.
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Datum : wedstrijd : uitslag 02-11-2013 : RKZVC F2 – AD’69 F? : 1 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Dani.
MOOISTE DOELPUNT: Dani (enige van de wedstrijd).
MOOISTE MOMENT: Eerste minuten na de rust (goed geluisterd naar de leider).
MAN v.d. WEDSTRIJD: Dani (goalmaker).

Datum : wedstrijd : uitslag 16-11-2013 : RKZVC F2 – Ruurlo F2 : 0 – 6
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT:  Jonah te Vruchte; heeft de voetbalschoenen teruggevonden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Alle spelers: goed gevochten : steeds meer samenspel.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-11-2013 : RKZVC F2 – Longa F3 : 1 – 6
DOELPUNTENMAKERS: Tjebbe te Molder.
MOOISTE DOELPUNT:  Tjebbe te Molder; alleen op de keeper af en koelbloedig als 

een roofdier afmaken.
MOOISTE MOMENT: Tikkie-takkie-voetbal in de eerste helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Iris; ze was aanvoerder, keeper en inspiratiebron.

Datum : wedstrijd : uitslag 02-11-2013 : RKZVC F3 – KSV F1 : 7 – 0
DOELPUNTENMAKERS: Kay (4x), Gijs (2x) en Lars (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Lars komt vanaf het middenveld alleen door en scoort strak 

in de hoek.
MOOISTE MOMENT:  Redding van Jelle op een afstandsschot van de tegenstan-

der en wederom de 0 gehouden.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ruben klein Holkenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-11-2013 : Varsseveld F5 – RKZVC F3 : 0 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Gijs (3x) en Kay (2x).
MOOISTE DOELPUNT:  Strakke corner van Gijs, in één keer op de slof door Kayl.
MOOISTE MOMENT: Goal van Gijs strak in de kruising.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jelle Schieven.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-11-2013 : RKZVC F3 – Meddo F2 : 3 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Kay (1x), Gijs (1x) en Hannes (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Vrije trap Gijs; met een mooie krul langs het muurtje in de 

goal.
MOOISTE MOMENT: Sinterklaasintocht.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ruben klein Holkenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-11-2013 : RKZVC F3 – Bredevoort F2 : 6 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Gijs (3x), Kay (1x), Hannes (1x) en Mart (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Gijs krult de cornerbal er in één keer in.
MOOISTE MOMENT: Het scorebord was aan, zeer indrukwekkend bij de kids.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Hannes Domhof.
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Datum : wedstrijd : uitslag 02-11-2013 : TOHP 1 – Marvo’76 1 : 6 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het begin was moeilijk, we kwamen met 0-1 achter. Al snel 

wisten we weer hoe het moest. En het liep als een trein. Om-
dat we 1 speelster tekort hadden leenden we een speelster 
van KSV. Zij was net zo goed als ons.

MOOISTE MOMENT: De verre bal in de hoek gered door Jikke.
Man v.d. WEDSTRIJD: Jikke Terhaerdt.

Datum : wedstrijd : uitslag 02-11-2013 : Favorita 1 – TOHP 1 : 2 -2 
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e set ging gelijk op. Het was 0-0 toen we moesten wis-

selen van veld. Over en weer werd er goed gespeeld, goed 
opgelet en echt gevochten om de bal!

MOOISTE MOMENT:  We kwamen in de 2e set 2-0 achter. Door het goede samen-
spel en aanmoedigingen aan elkaar kwamen we toch nog 
op gelijk spel. En wonnen we daarmee de beker!!

  Richard Spekschoor nog bedankt voor je stimulerende pep-
talk (over Feyenoord!!!) en je geweldige rijkunsten.

Man v.d. WEDSTRIJD: Jikke Terhaerdt, Marlou Luesink en Luna Raben.

Datum : wedstrijd : uitslag 02-11-013 : TOHP 1 – Longa’59 2 : 7 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Altijd spannend tegen Longa. Eerst even inkomen en daar-

na ging het steeds beter.
MOOISTE MOMENT:  Luna Raben stond een aantal keren alleen in het veld en 

slaagde erin het gehele team er weer in te krijgen door 3x de 
bal te vangen.

Man v.d. WEDSTRIJD: Luna Raben.

Datum : wedstrijd : uitslag 09-11-2013 : TOHP 2 – Longa’59 3 : 3 – 0
WEDSTRIJDVERLOOP: De wedstrijd verliep goed.
MOOISTE MOMENT: Het fluitsignaal, alles gewonnen vandaag.
Man v.d. WEDSTRIJD:  Rinske klein Holkenborg. Fanatiek gelopen op de verste 

ballen, met een mooie snoekduik erbij!

Datum : wedstrijd : uitslag 09-11-2013 : Mevo – TOHP 2 : 0 – 3
WEDSTRIJDVERLOOP:  Eerst even warm draaien. Er werd niet vaak 3x gespeeld, 

waardoor we geen extra punten kregen.
MOOISTE MOMENT:  We keken op tegen onze tegenstanders voordat de wed-

strijd begon, ze waren een stuk groter dan wij. Maar het 
bleek geen probleem voor ons. We wonnen met 3-0.

Man v.d. WEDSTRIJD: Sabine Rooks.
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Datum : wedstrijd : uitslag 16-11-2013 : TOHP 1 – Bovo 4 : 2 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP: Spannende wedstrijd, ging gelijk tegen elkaar op.
MOOISTE MOMENT:  Lange rally’s waarbij Romy, Sam en Lisa op het juiste mo-

ment de punt voor TOHP scoorden.
Man v.d. WEDSTRIJD:  Esra van het Hoofd en Floor Boschker hadden een TO(H)P 

dag met hun opslag.

Datum : wedstrijd : uitslag 23-11-2013 : TOHP 1 – Wivoc 1 : Niveau 2
1e set 2 -1 : 2e set 1 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP: Met 2 gastspelers van Grol verliep de wedstrijd best goed.
MOOISTE MOMENT:  Het was in de 2e set heel spannend, het mooiste moment 

was het fluitsignaal.
Man v.d. WEDSTRIJD: Marlou Luesink. Goed gespeeld en een mooie opslagen.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-11-2013 : TOHP 2 – VCV 5 : 0 – 3
WEDSTRIJDVERLOOP:  We begonnen de wedstrijd met Sabine Rooks, Rinske Klein 

Holkenborg, Tess Penterman en Merit Beuting tegen de bo-
vensten in de pool. De meiden vonden het spannend, en het 
ging gelijk op. Na 5 minuten in de eerste set wilden Sabine 
en Merit dezelfde bal pakken. Ze botsten tegen elkaar en 
vielen over elkaar heen, waardoor Merit lichtelijk gebles-
seerd werd en moeite had om de wedstrijd op te pakken. 
Dit had consequenties voor de andere meiden, die kei hard 
werkten, maar net een mannetje/vrouwtje te kort kwamen.

MOOISTE MOMENT:  Een aantal mooie reddingen door Tess, Rinske en Sabine, 
toch net niet genoeg waardoor we met een paar punten ver-
schil alle 3 de sets verloren.

Man v.d. WEDSTRIJD:  De reddingen door Tess, Rinske en Sabine. Als die reddin-
gen er niet waren geweest, was het verschil veel groter ge-
weest.

Datum : wedstrijd : uitslag 16-11-2013 : SPARTA 4 – TOHP 2 : 2 -1 
WEDSTRIJDVERLOOP:  Vol goede moed begonnen we aan de 2e wedstrijd tegen 

de 2e in de pool. Merit kon langzaam het spel weer  oppak-
ken, waardoor je zag de meiden weer beter samen konden 
spelen.  Het ene punt naar de andere werd gescoord, maar 
net te laat om alle sets te kunnen winnen.

MOOISTE MOMENT:  Dat Merit de knop om kon zetten en er weer flink tegen aan 
kon.

Man v.d. WEDSTRIJD:  Merit, Sabine, Tess en Rinske. Door super samenspelen een 
aantal prachtige rally’s waren er momenten dat ze meerdere 
punten achter elkaar scoorden. Toch nog 1 set gewonnen. 
Goed gespeeld.
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Datum : wedstrijd : uitslag 30-11-2013 : Longa – TOHP 1 : 1 – 2
WEDSTRIJDVERLOOP: Hoog tempo, spannende duels.
MOOISTE MOMENT:  Mooie actie van Sam Raben. De bal van heel ver terugge-

speeld, helaas geen punt maar een goede inzet.
Man v.d. WEDSTRIJD:  Floor Boschker: 3x opslag achter elkaar met ace punt.
 Esra van het Hoofd: goede opslag.
 Isa Teunissen: rustige mooie pass.
 Romy Haen: krachtige opslagen.
 Sam Raben: de duik specialist.

Datum : wedstrijd : uitslag 30-11-2013 : Volga – TOHP 2 : 0 – 3
WEDSTRIJDVERLOOP:  Ondanks veel onbenullige opslagen toch gewonnen. Het 

team had veel lol samen.
MOOISTE MOMENT:  Ze haalden allerlei capriolen uit om 3x samen te spelen, het 

leek soms wel een circus.
Man v.d. WEDSTRIJD: Sabine Rooks, gaf mooie rustige passes.

Datum : wedstrijd : uitslag 30-11-2013 : TOHP 2 – Halle : 2 – 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Spannende wedstrijd, heel mooi en vaak 3x gespeeld door 

Rinske, Merit, Sabine en Tess.
MOOISTE MOMENT:  Tess pakte veel ballen uit het net, zodat het spel weer verder 

kon!
Man v.d. WEDSTRIJD:  Merit Beuting; stond heel geconcentreerd te spelen en had 

mooie reddingen.
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Op 1 januari hopen wij samen met u 
het nieuwe jaar te vieren. Dit doen we 
wederom in het Parochiehuis alwaar 
de “5 Brothers” uit Groenlo deze avond 
muzikaal in zullen leiden. Normaal 
laten we dat niet graag aan “Grolsen” 
over maar met de muziek van deze 5 
broers gaat dat zeker goed komen! Met 
muziek voor jong, maar zeker ook voor 
de “oudere jeugd”, hopen wij met u het 
nieuwe jaar een perfecte start te geven.

Voor kaarten kunt u terecht bij de Spar 
of het Witte Paard. Tevens kunt u kaarten 
bestellen via Facebook: www.facebook.
nl/nieuwjaarsgalazieuwent of een van 

onze mobiele verkooppunten. De kaarten 
zijn in de voorverkoop voor maar є 10,-  
te bemachtigen. Aan de kassa betaald u  
є 12,50,-. 

We hopen u dan de hand te schudden en 
elkaar het beste voor 2014 te wensen!

Datum:   1 januari 2014
Aanvang:  20:00
Locatie:  Parochiehuis
Band:   5 Brothers

Tot dan!

NieuwjaarsGala!



Gerry Beerten is 53 jaar en getrouwd 
met Margret. Ze hebben 2 kinderen 
Stefan en Nicol. Gerry werkt al 37 jaar 
bij Ferro-techniek in Gaanderen. De 
laatste jaren werkt hij in het laboratorium 
van dit emailleer bedrijf. In zijn vrije tijd 
verzorgt Gerry het secretariaat van 
de kerk en is ook koster. Hij neemt de 
woensdagavondvieringen vaak voor zijn 
rekening. Daarnaast is hij sinds dit jaar 
leider van het 2e bij voetbal. Als hobby 
heeft hij fotografie, actief sporten ging 
helaas niet meer door de reuma. 

Meest favoriete sport:
Voetbal, niet actief alleen om te kijken.

Minst favoriete sport:
Dammen, schaken dat soort sporten. 
Ik vind het wel een kunst, maar niet 
interessant om naar te kijken.

Mooiste sportherinnering:
Dat was vroeger, ergens rond 1971/1972. 
We hadden een wedstrijd in de schans 
van Jong Nederland (’t Gilde) tussen de 
kerkdorpen. Hink-stap-sprong, touwhan-
gen, ladderhangen en dat soort spelle-
tjes. We zijn toen dik 1e geworden. We 
kregen toen een vrachtwagentje als prijs.

Favoriete sportman/vrouw:
Mijn kinderen. Ik ging altijd kijken bij 
Nicol toen ze nog bij turnen zat, ook toen 
het in Lichtenvoorde was. Bij Stefan heb 
ik weinig wedstrijden gemist.

Lekkerste eten:
Hollandse pot. “Ik wens Remco van 
Leeuwen veel succes in China, want dat 
gerei daar is niet te eten.”

Welk t.v. programma moet onmiddellijk 
van de buis: 
RTL Boulevard. Ik hou niet van geroddel 
en gespit in andermans privé leven. 

Beste boek/schrijver:
De laatste boeken die ik gelezen heb 
waren van J. Nowee, de arendsoog 
boeken. Sindsdien heb ik geen boeken 
meer gelezen.

Mooiste film:
Schindler’s list. Alle op waarheid beruste 
oorlogsfilms hebben mijn interesse. 
Apocalypse is ook zo’n film.

PROFIELSCHETS
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Politieke kleur:
Iets rechts van het midden. 

Beste Nederlandstalig lied:
Papa van Stef Bos

Meest afschuwelijke cadeau dat je 
ooit kreeg:
Als klein kind kregen we altijd 
zelfgemaakte kleding cadeau. Ik weet 
wel dat we het toen niet breed hadden, 
maar elke keer die kleding was ook niet 
leuk. Een week van te voren moest je 
passen en dan werd het ingepakt en dat 
kreeg je dan met je verjaardag.

Grootste miskoop:
Kan ik met niet herinneren. 

Omscholen tot:
Niet, ik ben tevreden met wat ik nu heb.

Tent opzetten in:
Heb ik eerder in militaire dienst te vaak 
gedaan. Doe mij nu maar een hotel of 
zoiets. Waarom zou ik op deze leeftijd 
nog een tent gaan opzetten.

Ben je al wel eens aangehouden door 
de politie:
Vaak genoeg, allemaal routinecontroles. 
Vroeger vaak van die politieschoolcon-
troles in Westendorp op dinsdagmorgen 
als er markt was in Doetinchem. De hele 
auto werd van A tot Z gecontroleerd en 
dat duurde heel lang. Dat was niet leuk 
meer.

Hekel aan mensen die:
Andere mensen negeren en geen begrip 
hebben voor de situatie van die mensen. 
 
Uit bed te halen voor:
Brand!! Stefan heeft een keer brand 
gehad op zijn slaapkamer. Door een 

halogeenlamp is zijn dekbed gaan 
branden. Toen kon ik heel snel uit bed 
komen.
Tip voor iedereen: hang een rookmelder 
op de slaapkamers en niet op de 
overloop!

Waar droom je over:
Ik weet ’s morgens niet meer wat ik  
’s nachts gedroomd heb.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Ik zou het heel eerlijk niet weten. Ik ben 
absoluut niet gauw bang.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Spiegel is goed gewassen. Mijn vrouw 
houdt het goed bij. 

Welke zin of welk woord gebruik je te 
veel:
Geen idee, ik heb niet echt een 
stopwoordje. Zelfs mijn vrouw weet het 
niet. “Komt goed” gebruik ik wel vaker. 

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Niemand, ik zou niet weten wat ik er mee 
zou moeten. Geen idolen die ik nastreef.

Wat zou je geen 2e keer doen:
Mijn moeder wegbrengen naar het 
verpleeghuis. Dat was het moeilijkste wat 
ik ooit gedaan heb.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Eigenwijs, doelgericht, eerlijk, waar je 
aan begint moet je goed doen. Zijn er iets 
meer, maar zo is het. 

Gerry dank je wel voor dit interview

Nienke Krabbenborg
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In juni 2009 stond er een bijzondere profiel-
schets in dit blad. Via het interactieve ser-
vicepunt van de Rabobank was er contact 
gezocht met één van de medewerkers ach-
ter het servicepunt. Een ludieke actie van de 
piotredactie (Mark, Stefan en Norbert). Deze 
heren waren nieuwsgierig geworden naar, 
zoals ze zelf aangaven, de ‘nieuwe onbe-
kende Zieuwentenaar’. Onder het genot van 
een kopje koffie werd er via het servicepunt 
contact gelegd met Rabobank medewerk-
ster Tineke Baarslag en werd haar profiel-
schets vastgelegd.
Het interactieve servicepunt was ingericht 
om klanten in de gelegenheid te stellen 
contact met een medewerker op te nemen 
voor het stellen van vragen. In de afgelo-
pen jaren hebben we geconstateerd dat 
het Interactieve Servicepunt, gesitueerd in 
de ruimte aan de zijkant van het voormalige 
Rabobankkantoor, nog nauwelijks wordt 
gebruikt. Daarom wordt dit servicepunt bin-
nenkort verwijderd.

Veranderend klantgedrag
We willen steeds meer zaken zelf kunnen 
regelen, zonder afhankelijk te zijn van ope-
ningstijden, personen of locaties. Dat geldt 
ook voor onze bankzaken. Rabobank voelt 
zich verantwoordelijk om via innovatie de 
bankzaken van onze klanten makkelijker te 
maken.
Nog maar kort geleden rekende u contant of 
met de pinpas af aan de traditionele toon-
bank. Maar bestellen en betalen verschoof 
de laatste jaren naar de computer vervol-
gens naar de tablet en de mobiele telefoon. 
Met uw smartphone kunt u bijvoorbeeld al 
bankieren, bestellen en betalen. Dat biedt 
u als consument ongekende mogelijkhe-
den. De Rabobank beweegt mee met deze 
ontwikkeling. We helpen u om meer zaken 

zelf te regelen op het moment wanneer het 
u uitkomt, met producten en diensten die 
eenvoudig en transparant zijn. Zo kunt u 
bijvoorbeeld gemakkelijk een nieuwe pas 
aanvragen, een verhuizing doorgeven of 
een verzekering wijzigen. Ga naar www.
rabobank.nl/achterhoek-oost onder ‘Direct 
online uw bankzaken regelen’. Natuurlijk 
zijn wij ook telefonisch bereikbaar: maan-
dag t/m vrijdag van 8.00 – 22.00 uur, zater-
dag en zondag van 9.00 tot 17.00 uur via 
0544-474747 (particulieren) en 0544-474744 
(bedrijven)

Dichtbij en betrokken
We zijn een bank die dichtbij en betrokken 
is en zich inzet voor de leefbaarheid in de 
kleine kernen. De traditie van onze lokale 
coöperatieve Rabobank  is om verenigin-
gen en stichtingen binnen ons werkgebied 
te ondersteunen bij het realiseren van hun 
plannen en ambities. Dit doen we op coöpe-
ratieve wijze: we bieden steun, op tijdelijke 
basis, om te helpen bereiken dat de vereni-
ging/stichting op eigen benen kan staan. 
Elk jaar bekijken we opnieuw aan welke ver-
enigingen wij een bijdrage toekennen. Via 
de jaarlijkse ledenbijeenkomsten kunnen 
leden een stem uitbrengen op de door de 
ledenraad genomineerde initiatieven. In de 
afgelopen jaren hebben veel verenigingen 
en stichtingen uit ons werkgebied hiervan 
dankbaar gebruik gemaakt door het indie-
nen van een aanvraag. Mede door deze 
steun liggen de kerkepaden er mooi bij, pre-
senteerde de Harmonie haar nieuwe kleding 
en is er een amfitheater op het schoolplein.

SAMEN STERKER
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Dat RKZVC een boeiende voetbalvereni-
ging is, is bij de leden, de vrijwilligers en 
de supporters wel bekend. Voor mij als 
bestuurslid, sinds september vorig jaar 
ook erg indrukwekkend. Zeker om een 
deel te mogen zijn van deze vereniging. 
Dat een vereniging ontwikkelingen door-
maakt is erg positief, maar bij RKZVC 
gaan de ontwikkelingen in een hoog 
tempo door en door. Is het de aanstel-
ling van een nieuwe trainer, een nieuwe 
kantinebeheerster, de promotie van di-
verse elftallen, een nieuw damesteam bij 
de jeugd, een nieuwe geluidsinstallatie 
en de ontwikkeling in de nieuwe digitale 
technieken, alles komt voorbij. Een ver-
eniging wat op zaterdag en zondag een 
uitstraling heeft van een compleet bedrijf, 
is in mijn ogen voor een dorp als Zieu-
went uniek te noemen.
Door achter de schermen mee te draaien 
krijg je een geheel andere indruk van een 
voetbalclub als RKZVC. Zelf  heb ik nooit 
een bal geraakt, maar heb bewondering 
voor diegene die ‘t spelletje leuk vinden 
en nog lekker meedoen in de voor hun 
geldende competitie.
De nieuwste ontwikkeling bij RKZVC is het 
opzetten van een 45+ competitie, welke 
na de winterstop moet gaan lopen. Deze 
competitie is voor de leeftijdscategorie 
boven de 45 jaar, wie graag nog een balletje 
willen trappen, geen verplichting wil op 
de zondagmorgen, lekker met de sport 

bezig willen zijn en aansluitend gezellig 
willen nazitten in de alom bekende derde 
helft. Boys will be boys. Sporten houdt 
natuurlijk je geest en lichaam gezond. De 
competitie 7 tegen 7 wordt gespeeld op een 
half veld, op de vrijdagavond. Sportiviteit en 
gezelligheid staan voorop. Je hoeft niet die 
snelle aanvaller op die flitsende schoenen 
te zijn, of die wendbare middenvelder. We 
zijn op zoek naar personen die nog graag 
een trap tegen die bal willen geven in een 
klein competitieverband, met de enige 
verplichting dat je 45 jaar of ouder moet zijn.
Heb je interesse, informeer of meld 
je dan aan voor eind december bij 
Eugene Hoenderboom zijn mail adres is:  
e.hoenderboom9@chello.nl
We zien jullie graag op “De Greune 
Weide”                                           

Richard Hendriksen 
(Namens RKZVC)

45+ VOETBAL: BOYS WILL BE BOYS

Samen Sterker, past zeker bij de actieve 
Zieuwentse gemeenschap die onlangs een 
prachtig vernieuwd dorpsplein realiseerde. 
Dit project waar veel vrijwilligers heel veel 
uren in hebben gestoken hebben we ook 

graag ondersteund met een financiële bij-
drage. 

Ruud van Dongen
Coöperatieadviseur

Rabobank Achterhoek-Oost
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En als vereniging zijn we natuurlijk erg 
blij met 16 mini”s (De F-jes) Iedere vrij-
dag trainen deze fanatieke meiden in het 
Sourcy van 16.30 uur tot 17.30 uur en 1 
keer in de maand  spelen ze  een toer-
nooi. De F jes spelen op een half veld met 
mini handbal doeltjes. 

Bij het zelf organiseren van een toernooi 
moesten wij deze speciale doeltjes lenen 
bij een andere handbalclub. Niet erg han-
dig!! Maar een aantal maanden geleden 
hebben we ze eindelijk zelf aan kunnen 

schaffen. Dit mede door de kermisactie 
waar vele leden en vrijwilligers ons aan 
mee hebben geholpen. Nogmaals onze 
dank hiervoor.
Op 4 november gingen twee bestuursle-
den van H.V. Pacelli  naar de Rabo coö-
peratie avond in de hoop nog een kleine 
bijdrage te ontvangen.  Onze aanvraag  
voor minidoeltjes was niet genomineerd 
maar er is altijd een kleine kans op een 
stimuleringsprijs en in het verleden had-
den we ook al eens tot twee maal toe 
het geluk dat we uit de hoge hoed wer-

PACELLI : “WIE DE JEUGD HEEFT, 
HEEFT DE TOEKOMST”. 
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den getrokken. De hoge hoed was er niet 
meer maar de organisatie had ditmaal al 8 
clubs geselecteerd voor een kleine prijs. 
Inmiddels zaten we al gezellig  aan een 
wijntje en verwachten we eigenlijk niet 
nogmaals met є500,00 naar huis te gaan. 
Maar toch.... als achtste werd handbalver-
eniging  Pacelli  genoemd en konden we 
opnieuw dit mooie bedrag meenemen. 

De mini´s die inmiddels hun eerste toer-
nooi er hebben opzitten spelen in oude 
grote jeugd shirts en bij deze meiden wa-
ren het net jurkjes. Met een grote knoop 
opzij ging het nog maar hoog tijd voor 
nieuwe shirts. Daar kunnen we de cheque 

van de Rabo wel voor gebruiken....of toch 
niet!!
Nadat de shirts al waren besteld kwam 
er spontaan een sponsor die de aller-
kleinsten onder ons wel wil  sponsoren 
namelijk Hummelink Bouw bv. Sander Ee-
kelder  van Hummelink Bouw bv  nam vrij-
dag  22 november hiervoor een bos bloe-
men in ontvangst  en uiteraard werden er 
groepsfoto´s gemaakt.

En de cheque.....die zit in de kas en zal ze-
ker ten goede komen aan de jeugd. 
Namens het Bestuur van Wessels/ Keu-
kens H.V. Pacelli  Bedankt!

LANDSCHAPSBIOGRAFIE 
“HET VERHAAL 
VAN ZIEUWENT”
Op voordracht van de gemeente Oost 
Gelre en in opdracht van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland wordt 
er door zo’n 15 studenten van de 
Hogeschool Van Hall Larenstein een 
landschapsbiografie over Zieuwent 
gemaakt. Zo’n biografie vertelt “Het 
verhaal van Zieuwent”. 

Onder begeleiding van Landschapsbeheer 
Gelderland en met de input van vele 
Zieuwentenaren, jong en oud, worden 
bijzondere plekken in het buitengebied 
in kaart gebracht en worden de verhalen 
erachter opgetekend. Hierbij is er 
aandacht voor de ontstaansgeschiedenis 
van Zieuwent en haar landschappen, de 

typische Zieuwentse boerderij-droebels, 
de verdwenen en nog bestaande 
veldnamen, de Kerkepaden, maar ook de 
bijzondere natuur van Zieuwent. Aan de 
hand van deze landschapsbiografie gaat 
Zieuwent samen met Landschapsbeheer 
Gelderland aan de slag om het landschap 
en haar verhaal levend te houden 
(“Levend Landschap”). 

Fotowedstrijd
Als onderdeel van de op te stellen 
landschapsbiografie voor Zieuwent 
wordt er door de genoemde studenten 
van Larenstein een fotowedstrijd 
georganiseerd. Wat is jouw favoriete plek 
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in het landschap van Zieuwent? Welke 
plek in het landschap is voor jou mooi, 
bijzonder of speciaal? Is dit bijvoorbeeld 
de haag waar achter je je eerste zoen 
kreeg? De beek waarin je je grootste 
vis ving óf de boom die geplant werd 
door je grootouders? Of toch misschien 
wel de plek waar je altijd langs komt en 
die zó ongelooflijk mooi is. Laat jouw 
speciale plek in het landschap zien aan 
alle bewoners van Zieuwent door mee te 
doen aan de fotowedstrijd!

Zo doe je mee
Maak een foto van de plek in het landschap 
van Zieuwent waar jij een speciale binding 
mee hebt, eventueel met jezelf erbij in 
beeld. Vertel in enkele zinnen waar deze 
plek is en waarom hij zo speciaal voor jou 
is. Vul het wedstrijdformulier in en lever het 
wedstrijdformulier met de foto uiterlijk 6 
januari digitaal in: fotowedstrijdzieuwent@
gmail.com. Wedstrijdformulieren kunnen 
ook gedownload worden op www.
zieuwent.info. 

Wat gebeurt er met je inzending?
Alle inzendingen die op 6 januari 2014 
binnen zijn, worden op vrijdag 17 januari 
gepresenteerd bij Het Witte Paard, 
waar om 14.00 uur de prijsuitreiking 
plaatsvindt. De inzending die het meest 
ontroerend, grappig en treffend is, zal 
binnenkort prijken op de voorkant van de 
landschapsbiografie van Zieuwent. 

De winnende inzending wordt gekozen 
door een jury die bestaat uit een iemand 
uit het bestuur van Zieuwents Belang, 
een medewerker van Landschapsbeheer 
Gelderland en een docent van Van Hall 
Larenstein. 

Landschapsbiografie

Het emailadres piot@hetnet.nl voor 
het aanleveren van kopie is verval-
len. U dient uw bijdragen in te stu-
ren naar het volgende emailadres: 
h.wopereis@chello.nl 

De redactie
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Het was bijna december, mijn vriendin en 
ik keken elkaar aan. Praten was bijna on-
mogelijk in deze diepe duistere kelder vol 
lawaai. Trouwens, we hadden ook geen 
woorden nodig. Ik wist wat ze bedoelde 
met haar stijf op elkaar geklemde lippen, de 
opgetrokken wenkbrauwen als een boog 
boven de extra glans in haar ogen . ‘Dit 
gaan we niet doen’ zei ze daarmee. Mijn 
hoofd knikte naar links, richting bar. Ik be-
stelde nog twee bier. We waren het eens: 
het was te vroeg om te dansen.

Twee slokken verder voegde een man zich 
bij ons. De kleur van zijn huid verschilde 
maar een paar tinten van zijn haar. Ik dacht 
aan de grijze kleurstalen bij de schilder. 
Vriendin M. stootte me aan en schreeuwde 
zijn naam in mijn oor. Toen pas zag ik pre-
cies wie hij altijd geweest was en hopelijk 
nog heel lang zou zijn. Hij at een broodje 
kroket. Met mayonaise. Dat kon ik zien aan 
de kleine stipjes mayonaise die zich in zijn 
mondhoeken hadden verzameld, net als 
vroeger, tot hij ze er met de rug van zijn 
hand uit zou strijken. Roomse Herrie, bijna 
december. Spreek slechts een woord, geef 
mij een naam en decades aan grijs- en 
grauwtinten vallen weg. 

De dag erna stond de Volkskrant vol met 
foto’s van vrolijke mensen. Ze dansten niet, 
ze hadden geen bier, er was geen muziek. 
Maar ze hadden wel het onderstel van een 
bureaustoel waarmee de een de ander 
voortrok door straten vol modder. Vrolijk, 
blij. Ze hadden geen huis, maar wel een 
lange stevige paal die misschien eens het 
dak had gedragen en waaraan nu een em-
mer was bevestigd. Geen huis, wel een 

basket. Wonderlijk genoeg waren in Taclo-
ban, drie dagen na de orkaan de ballen niet 
weggeblazen. Ik bleef er maar naar kijken: 
zoveel dood en rampspoed en dan letterlijk 
van de brokstukken iets maken waar ple-
zier uitkomt. 

Ik schaamde me ook een beetje. Dat het al-
leen maar zo nu en dan voorkwam dat ik blij 
was met niets. En deze mensen oogden blij 
met zelfs veel minder dan niets. Ik denk ook 
niet veel mensen te kennen die dat zouden 
kunnen. Kinderen op onze school soms, die 
blij zijn met de wind die in hun plastic zak 
waait waar een touw aan geknoopt is. Het 
is mooi als je werk hebt waar je van dichtbij 
kunt zien dat een hoopje zand met drie bes-
jes erop een sinasappeltaart is. Alles is il-
lusie: dat wat jij ervan maakt, dat is het. Het 
past niet om illusies te verstoren, zeker niet 
van de ander, ook al ben je zelf een kind. 
Kinderen kunnen ook voor elkaar zorgen, 
zorgen dat de ander zich net zo goed voelt 
als dat je jezelf wilt voelen. Veel kinderen 
kunnen dat uit zichzelf, andere kinderen 
moeten we helpen om dat te leren.
Er zijn een hoop illusies deze december-
maand. Deze maand van Roomse Herrie. 

Natuurlijk belandden vriendin M. en ik op 
de dansvloer. Na nog wat biertjes was het 
de draaibeurt van onze favoriete dj. Althans 
dat was hij eind jaren zeventig. ‘Broodje 
pindakaas’ joelden mijn vriendin en ik al 
met onze armen in de lucht. Zelfs vriendin 
M. wist niet meer waar die naam vandaan 
kwam. Wel dat ‘broodje pindakaas’  vroe-
ger op zaterdagnacht na 1 uur in een be-
krast perspex hokje draaide bij de Driehoek.  

De co lumn
DANSEN IN SEPTEMBER
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Samen met de enige zwarte man die we in 
die tijd kenden en die we Sambo noemden. 
Misschien heette hij echt zo, waarschijnlijk 
was het een pre-Gordoniaanse benaming.

‘Broodje pindakaas’ startte direct met Earth 
Wind en Fire. Vele tinten grijs vielen van ons 
af toen we ons eindelijk los konden maken 
van de illusie van de vijftigers die we wa-
ren. Geen betere plek dan midden op de 
dansvloer. Namen vergeet ik soms, maar de 
woorden van ‘Dancing in September’ dwar-

relden ongelooflijk groot naar boven alsof ik 
ze zojuist bedacht had. Ik was blij met niets.

Voor veel mensen is de Roomse Herrie van 
de maand december te hard en te veel. Ik 
wens iedereen fijne feestdagen en voor wie 
december liever overslaat: doe gewoon 
alsof je danst in September. ‘Remember 
how the stars stole the night away’. Het 
wordt weer licht. Het wordt weer licht.

Maddy Hulshof

Ook dit jaar staat de flessenactie van 
RKZVC weer op het programma. Na de 
kerstdagen, op vrijdag 27 december 
vanaf  9.30 uur komen de jongens van 
RKZVC  weer bij u aan de deur, met de 
vraag of u nog lege statiegeldflessen 
heeft. De opbrengst van deze actie is 
bestemd voor activiteiten die voor de 
jeugd van RKZVC worden georganiseerd.
Wij hopen dat we net als voorgaande 
jaren weer op U mogen rekenen. 

Alvast bedankt, namens de jeugd van 
RKZVC !   Jeugdbestuur RKZVC

FLESSENACTIE T.B.V. 
JEUGD RKZVC

Zieuwents Belang nodigt alle 
inwoners van Zieuwent uit voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst die zal worden 
gehouden op maandag 6 januari a.s. 
vanaf 19.30 uur in het Parochiehuis. Voor 
nadere informatie verwijzen wij u naar de 
lokale media.

ZIEUWENTS BELANG : 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST


