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HOOGMOED ….. ?
Het zal u misschien niet ontgaan zijn, 
maar RKZVC is hard op weg om histo-
rie te schrijven. Het eerste elftal gaat als 
een speer. In het vorige seizoen liep men 
de promotie nog mis. In de nacompetitie 
werd helaas terecht verloren van Hatert 
uit Nijmegen. Dit seizoen staan alle lich-
ten op groen (en wit). In de voorbereiding 
werd gewonnen of gelijk gespeeld tegen 
gerenommeerde tegenstanders als AZSV, 
Longa ’30 en Silvolde. Men barst van het 
zelfvertrouwen en gevraagd naar de doel-
stelling van dit jaar wordt niet gesproken 
over “een prijsje pakken” of bij “de top 3 
eindigen”. Er wordt gewoon glashelder 
uitgesproken “kampioen worden en recht-
streeks promoveren naar de 2e klas”.

De competitiestart ligt in lijn met de boute 
uitspraken en hooggespannen verwach-
tingen. Van de 7 tot nu gespeelde wed-
strijden (op moment van schrijven) werden 
er 5 overtuigend gewonnen en 2 onnodig 
gelijkgespeeld. Het puntenverlies tegen 
Lochem was een gevolg van gemakzucht 
en de 2-2 werd door hun gevierd als een 
overwinning. Tegen DVC ’26 benadeelt 
1 individu door een stomme impulsieve 
slaande reactie (en terecht rood) het team 
als geheel. Op zondag 1 november is 1 
puntje tegen Witkampers voldoende voor 
het behalen van de 1e periodetitel.

Is er sprake van hoogmoedswaanzin en 
loopt men naast de voetbalschoenen….? 
Nee, alhoewel hoogmoed natuurlijk wel 
voor de val komt. Op dit moment beschikt 
RKZVC over een “gouden” lichting. Was 
het enkele jaren geleden nog een jonge 
getalenteerde groep, op dit moment is 
men volwassener geworden en langzaam 
maar zeker in de kracht van hun leven ge-
komen. En ze beginnen ook steeds beter 
te voetballen, waarbij nog steeds progres-
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sie wordt geboekt. Het ouder worden, de 
intensieve, gedreven trainingsaanpak en 
het kunstgras (met goede verlichting) be-
gint zijn vruchten af te werpen. Met vlagen 
spelen ze de sterren van de hemel en dat 
tegen clubs waarvan het ledental bijna 
altijd minimaal het dubbele is. In de ver-
schillende bestuurskamers spreekt nage-
noeg iedereen met een zweem van jaloe-
zie over het vertoonde spel van het kleine 
clubje RKZVC en worden we bestempeld 
als de gedoodverfde kampioenskandi-
daat. En dan te bedenken dat enkele 
grote Zieuwentse talenten niet eens in 
Zieuwent spelen, maar bij verenigingen 
als AZSV, Longa’30, de Graafschap en FC 
den Bosch. Wat als deze terugkeren naar 
hun bakermat …..?

Mocht u na het debacle van het Neder-
lands Elftal het plezier in voetbalkijken 
hebben verloren, kom dan eens naar “De 
Greune Weide” of bekijk de wedstrijdbeel-
den van RKZVC op YouTube. Deze samen-
vattingen worden gemiddeld 500 keer be-
keken en de “wereldgoal” tegen WVV ’34 
(een aanval met “one touch” combinatie-
voetbal over 8 schijven) heeft op maandag 
28 oktober om 23.15 uur 284.113 “vind-ik-
leuks” op Instagram. Voetbal kan echt wel 
leuk zijn en het gebeurt in uw achtertuin.

Het eerste elftal is het “uithangbord” en 
“visitekaartje” van de vereniging, maar 
niet de vereniging. Het is fijn en goed voor 
de sfeer als het eerste succesvol is, maar 
RKZVC telt momenteel meer dan 400 le-
den. Van de mini-F tot de 45+ senioren, 
iedereen is even belangrijk. Allemaal wil-
len ze en moeten ze met plezier en succes 
kunnen voetballen. Een kleine 100 vrijwilli-
gers spannen zich wekelijks in om dat mo-
gelijk te maken. In voor- en tegenspoed 
proberen zij er het beste van te maken. 

Ondanks terechte en/of onterechte kritiek 
gaan ze er voor en staan klaar voor een 
ander. Het gaat allemaal niet vanzelf maar 
met zijn allen lukt het. Ik ben jaren druk 
geweest voor PaasPop en daarbij werk 
je naar een climax toe, bij RKZVC is het 
elke week “bingo”. Het gaat maar door en 
houdt niet op. Niet dat ik mij beklaag, het 
is een voorrecht om deel te mogen uit-
maken van een club waar je van houdt en 
met iedereen samen te werken en te leven 
in een groter hecht geheel.

Huub Wopereis

HOOGMOED ….. ?

Het emailadres piot@hetnet.nl 
voor het aanleveren van kopie is 
vervallen. U dient uw bijdragen 
in te sturen naar het volgende 

emailadres: h.wopereis@chello.nl 

De redactie
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INTERVIEW MET CARLA ENSINK

En, ben je erg chagrijnig? 
De eerste vraag aan Carla Ensink, nieuwe 
trainster van Pacelli 1, ligt deze avond voor 
de hand. Pacelli heeft zojuist de 4e wed-
strijd van het seizoen verloren van Wesepe 
met 28-25 (ruststand 14-11) en dat strookt 
natuurlijk niet met de door de dames uit-
gesproken doelstelling om dit jaar kam-
pioen te willen worden. Een doelstelling 
die Carla trouwens later in het gesprek af-
zwakt naar een plek bij de eerste drie want 
“waarom zou je jezelf die druk opleggen?” 
Maar Carla oogt zeer ontspannen als ze 
bij ons aanschuift in de kantine van sport-
hal “De Hooiberg”  in Olst, het thuishonk 
van Wesepe. Deze keer hebben Tanja en 
ik gekozen om een uitwedstrijd van Pace-
lli te bezoeken om dit interview af te ne-
men, want om een wedstrijd te bekijken is 
Sourcy nu eenmaal geen fijne hal. In Olst 
blijken we vanaf de tribune gelukkig wel ri-
ant uitzicht op het veld te hebben, zonder 
hinderlijke kolommen in het zicht. Wel zo 
prettig. “Ik ben wel teleurgesteld” is haar 
antwoord, “maar chagrijnig word ik niet 
gemakkelijk. Het is jammer dat we verlo-
ren hebben, want dat was absoluut niet 
nodig. De meiden zijn zo goed. Ze besef-
fen het alleen niet. Met een hoger tempo 
hadden we Wesepe helemaal zoek moe-
ten spelen. Jammer dat dat er vanavond 
niet uit is gekomen.” 
Nadat we ons vervolgens aan Carla heb-

ben voorgesteld, en even hebben uitge-
legd wat “Piot” eigenlijk is, kan het inter-
view beginnen.

Zou je jezelf even willen voorstellen?
Ik ben Carla Ensink, ben de 50 gepas-
seerd en al 28 jaar getrouwd met Henk, 
wonende te Bornerbroek. We hebben 
geen kinderen. Ik werk als administratief 
medewerkster bij transportbedrijf Looms 
en ook bij Kunsthandel Alberts in Almelo 
verzorg ik de administratie. Als klein meis-
ke ben ik begonnen bij de gymnastiek, 
waarna ik ben gaan handballen bij Borner-
broek en later bij Olympia uit Hengelo. He-
laas moest ik al vroegtijdig stoppen met 
handbal vanwege een blessure aan mijn 
knie. Waarschijnlijk krijg ik in de toekomst 
zelfs nog een keer een nieuwe knie. En als 
je me vraagt of dat het waard is geweest? 
Ik had die tijd voor geen goud willen mis-
sen! Toen duidelijk werd dat actief hand-
ballen er niet meer in zat, ben ik trainer 
geworden. Eerst bij Bornerbroek, daarna 
Zenderen, TVO, Bentelo in de 1e divisie en 
tenslotte Olympia. Daarnaast ben ik actief 
voor de handbalschool Twente in Almelo 
(niet te verwarren met de handbalschool 
Raalte, waar Pacelli coryfee Hedwig Huls-
hof aan verbonden is, red). Na 20-25 jaar 
ben ik met trainen van een team gestopt 
want er gaat veel tijd in zitten en de hand-



4

INTERVIEW MET CARLA ENSINK

balschool geeft ook veel voldoening. Maar 
toen Bornerbroek in de problemen zat qua 
trainer en mij vroeg om het nog een jaar 
te doen, heb ik de handschoen toch maar 
weer op gepakt. 

Je bent vorig jaar begonnen bij Pacelli. 
Waarom?
Pacelli benaderde mij tegelijk met Bor-
nerbroek. Ik kende Hedwig en Annet na-
tuurlijk, want handbal is een kleine wereld. 
Pacelli leek mij een leuke dorpsclub. Dat 
past bij mij. Bovendien had ik het in het 
Twentse wel gezien. De haat en nijd bij 
clubs onderling, waar elke club zijn eigen 
talentjes vast probeert te houden. Jam-
mer. Door wat meer samen te werken zou 
er echt op topniveau gehandbald kunnen 
worden. Als je talenten verbiedt om za-
terdagsmorgens bij de handbalschool te 
trainen omdat ze ‘s avonds een wedstrijd 
moeten spelen, heb je het volgens mij niet 
goed begrepen. 

Bovendien kent iedereen in Twente mij zo 
onderhand wel en leek het me dan ook 
leuk om in een heel andere omgeving 
aan het werk te gaan. Waar geen stadse 
mentaliteit heerst, er geen eilandjes in 
een team zijn, geen ego’s, maar meiden 
die elkaar wat gunnen. Dat trok mij toch 
wel aan. En Pacelli heeft een ploeg waar 
potentie in zit, tweede divisie niveau. Dus 
toen de klus bij Bornerbroek er op zat, heb 
ik de job bij Pacelli geaccepteerd.

Heb je organisatorische wijzigingen 
doorgevoerd bij je komst?
Ik heb door mijn werkzaamheden bij Bor-
nerbroek de ploeg amper aan het werk 
gezien. Dus toen ik in mei met de voorbe-
reidingen voor het nieuwe seizoen begon, 
heb ik Hedwig gevraagd om de eerste oe-
fenwedstrijden de coaching te verzorgen. 
Zo kon ik van een afstand een goed beeld 
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krijgen. Ik zag een technisch vaardige 
ploeg, waar echter tactisch nog wel wat 
aan te verbeteren viel. Maar het aller be-
langrijkst is ze overtuigen van het feit dat 
ze echt heel goed zijn. Dat zit er nog niet 
in. Maar dat gaat goed komen. 

Handbaltrainers zijn over het alge-
meen erg honkvast. Hoe lang ga jij bij 
Pacelli blijven?
Ik heb een contract van één jaar en in de 
kerstvakantie zal ik eens gaan kijken wat 
ik daarna ga doen. Dus in januari komt er 
duidelijkheid of ik door ga of niet, mocht 
Pacelli met mij door willen, natuurlijk. Eer-
der beslis ik niet, want ik vind dat ik niet 
mee moet werken aan die steeds vroeger 
opstartende trainerscarrousel.  Nog even 
en we zijn voor het seizoen al aan het 
beslissen wat we het seizoen er op gaan 
doen. 

Wat voor soort trainer ben je?
In de zaal ben ik de “baas”, er buiten doe 
ik gezellig mee.. Dat wil echter niet zeg-
gen dat ik geen tegenspraak duld. Inte-
gendeel. Graag zelfs. Het hoeft tijdens de 
wedstrijd niet allemaal lief en aardig tegen 
elkaar. Als je prestaties wilt leveren, mag er 
best eens een uitbarsting zijn, ook richting 
mij. Ik vind het verder ook helemaal niet 
erg als er eens een training voor het een of 
ander moet wijken. In overleg is veel mo-
gelijk. Als trainer probeer ik een team te 
smeden dat zowel technisch maar zeker 
ook op het mentale vlak groeit. Ik hoop bij-
voorbeeld dat er binnenkort een leider in 
het team opstaat, want die is er op dit mo-
ment nog niet. Iemand die de boel regelt 
en als het tegenzit zegt: “tot hier en niet 
verder”. Zo iemand hadden we vanavond 
hard nodig, want de nederlaag tekende 
zich voor rust al af. We waren vanavond 
niet in staat de wedstrijd te doen kantelen. 
Als dat straks wel lukt, geeft dat natuurlijk 
enorm veel voldoening.  Daar ben je trai-
ner voor. 

Wat verwacht je van je speelsters?
We moeten nog wat aan elkaar wennen. 
Maar dat is logisch. Deze meiden hebben 
Hedwig jarenlang als trainer/coach gehad 
en dan begrijp je elkaar blindelings. Soms 
leg ik wat uit en dan denk ik: “Dat snap je 
toch?”. Maar dan blijkt dat er toch nog be-
tere uitleg nodig is. We hebben individuele 
gesprekken gevoerd en daarin gesproken 
over eigen doelen en verbeterpunten waar 
de betreffende speler aan kan of moet 
gaan werken. Deze gesprekken gaan we 
over een tijdje opnieuw voeren om te kij-
ken waar we dan staan en zo proberen we 
het niveau van de hele selectie te verho-
gen. 

Wat verwacht je van de club?
Ik heb bij Pacelli te maken met voorzitter 
Barend Wassink en de technische com-
missie (TC). Ik verwacht van de TC dat zij 
de doorstroming van de jeugd naar de 1e 
selectie begeleiden. Daar ga ik me niet 
mee bemoeien. Voor de rest verwacht ik 
dat er gunstige omstandigheden rondom 
de selectie worden geschapen waarin we 
kunnen presteren en ik moet zeggen dat 
ik op dat vlak niets te wensen heb. Dat 
gaat allemaal goed. Het is belangrijk dat 
men een trainer zoekt die bij de club past 
en of ik dat ben? “Volgens mie wa!”

Hoe ga je met supporters, pers en so-
ciale media om?
Vanavond dacht ik: “de beste stuurlui 
staan aan wal”, toen ik wat hopelijk wel-
gemeende adviezen over me heen kreeg. 
Supporters mogen natuurlijk roepen wat 
ze willen en ik hou wel van recht voor zijn 
raap. Daar heb ik geen moeite mee. Maar 
ik zal nooit accepteren dat men spelers 
afbrandt of voortrekt. De pers sta ik altijd 
netjes te woord (Kunnen wij beamen, red) 
en aan Facebook of Twitter doe ik niet. 
Wat moet ik daar mee?
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Hoe ga je om met teleurstellingen en 
negatieve wedstrijd resultaten?
Van die wedstrijd van vanavond ben ik wel 
een dag of twee ziek, maar daarna zal de 
knop om moeten. De volgende wedstrijd 
komt er weer aan.

Wat zijn de opmerkelijkste verschillen 
tussen handbal in Twente en hier bij 
Pacelli …?
Het handbal is hier wat verzorgder, niet 
zo hard, lichtvoetiger, maar ook te lief. Ze 
moeten echt wat minder lief worden. In 
het Twentse gaat het er veel harder aan 
toe. Als je soms ziet hoe de meiden onder 
de blauwe plekken zitten als ze een wed-
strijd in Twente hebben gespeeld. Maar zo 
heeft elke regio zijn stijl. In het Arnhemse 
is het bijvoorbeeld weer veel geniepiger. 

Hoe belangrijk is handbal in je leven?
Heel belangrijk. Zo word ik altijd als eerste 
gebeld als er een datum voor een eten-
tje met de familie moet worden gepland, 
want Carla’s handbalagenda is propvol, 
hé. Maar er zijn grenzen, familieomstan-
digheden en het werk gaan voor.

Wat waren je hoogte- en dieptepunten 
in je handbalcarrière?
Als speelster was dat met Bornerbroek 
het spelen van de halve finale van de Ne-
derlandse beker, als trainer het tot twee 
keer toe halen van de nakompetitie met 
Bentelo en het kampioenschap met Bor-
nerbroek. Dieptepunt was de degradatie 
met Olympia. Maar het echte hoogtepunt 
moet natuurlijk nog komen: Kampioen 
met Pacelli!

Wat doe je op handbalgebied en/of 
trainerschap over 5 of 10 jaar?
Goh, dat weet ik niet, hoor. Ik ben een 
bezige bij, kan niet stilzitten, ook al was 
dat voor mijn bloeddruk misschien beter. 
Maar daar heb ik al pillen voor.

Wat wil jezelf nog kwijt en/of gezegd 
hebben …..?
Er moeten meer jongere trainers komen. 
Waar zijn al die ex handbalsters toch? 

Deze laatste opmerking doet Tanja, als ex 
Pacelli 1 speelster, kleuren tot achter de 
oren. Het interview zit er op, en Carla no-
digt ons uit voor een wijntje en een cola-
tje. Als we de lange weg terug rijden van-
uit Olst zijn we het er over eens dat het er 
op lijkt dat Pacelli inderdaad een trainer/
coach heeft aangetrokken die bij de club 
past. We zijn heel benieuwd hoe het team 
zich dit seizoen zal gaan ontwikkelen en 
wensen Carla en haar meiden veel suc-
ces.

Johnny en Tanja.

INTERVIEW MET CARLA ENSINK



  

ACTIVITEITEN-AGENDA

  

Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 11 nov. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 13 nov. 19.30 uur “’t Hoenderboom” / “Sprenkelderhoek” : Klaverjassen : HWP.

Za. 14 nov. 19.30 uur HV Pacelli 1 – HVBS 1 : Sourcy Center.

Zo. 15 nov. 14.00 uur RKZVC 1 – DVV 1 : Speelronde 10.

Za. 21 nov. 19.00 uur Jong Nederland ’t Gilde : Playback Show.

Za. 21 nov. 19.00 uur Groessen 1 – HV Pacelli 1

21 nov. t/m 5 dec. Sinterklaasactie HV Pacelli.

Zo. 22 nov. 12.00 uur Intocht Sinterklaas.

Za. 28 nov. 20.30 uur Lettele 1 – HV Pacelli 1

Zo. 29 nov. 09.30 uur  Oudheidkundige vereniging : Midwinterhoornwanderling 

: HWP.

Zo. 29 nov. 14.00 uur Varsseveld 1 – RKZVC 1 : Speelronde 11.

Zo. 6 dec. 14.00 uur RKZVC 1 – FC Trias 1 : Speelronde 12.

Ma. 7 dec. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 9 dec. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Wo. 9 dec. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 11 dec. 19.30 uur “’t Hoenderboom” / “Sprenkelderhoek” : Klaverjassen : HWP.

Vr. 11 dec. 20.00 uur Zieuwents Belang : Leefbaarheid : Parochiehuis.

Za. 12 dec. 19.00 uur Heeten 1 – HV Pacelli 1

Zo. 13 dec. 14.00 uur RKZVC 1 – VIOD 1 : Speelronde 13.

Ma. 14 dec. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Vr. 18 dec. 20.00 uur ’t Hoenderboom : Kerstbingo.

Za. 19 dec. 19.30 uur PaasPop Klassiek : Weihnachts Oratorium : Kerk.

Za. 19 dec. 19.30 uur HV Pacelli 1 – BDC 1 : Sourcy Center.

Do. 31 dec. 09.30 uur Oliebollenactie HV Pacelli.

Vr. 8 jan. 19.30 uur “’t Hoenderboom” / “Sprenkelderhoek” : Klaverjassen : HWP.

Za. 9 jan. 17.45 uur HV Pacelli 1 – LHC 1 : Sourcy Center.

Vr. 11 mrt. ………. Kaarten voor alle buurten.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info
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PROFIELSCHETS
Deze keer mocht ik voor de profielschets 
aanschuiven bij Henk Winkel (57 jaar). 
Henk is de huisfotograaf en cameraman 
van RKZVC. Hij is de man die er voor 
zorgt dat RKZVC goed in ‘the picture’ 
komt te staan. Bij thuiswedstrijden van 
het eerste elftal staat hij altijd achter zijn 
camera óp het dak van de tribune, filmt 
ook regelmatig de jeugd en andere ac-
tiviteiten bij RKZVC. Zijn beeldmateriaal 
is te zien op YouTube en op de site van 
RKZVC. Achter de schermen dus een be-
langrijke vrijwilliger voor RKZVC, tijd om 
kennis met hem te maken!
Henk is getrouwd met Sylvia en vader 
van Thijs en Lisa, die het ouderlijk nest al 

hebben verlaten. Filmen en fotograferen 
is zijn hobby, in het dagelijks leven is hij al 
38 jaar banketbakker bij de Hema.

1. Meest favoriete sport:
Voetbal, terwijl ik zelf nooit gevoetbald 
heb. Heb zelf altijd gevolleybald. Van 
Thijs heb ik bijna alle voetbalwedstrijden 
vanaf zijn 5e gezien.

2. Minst favoriete sport:
Ik kan me geen sport bedenken die ik niet 
leuk vind.

3. Mooiste sportherinnering:
1988 Duitsland – Nederland, daar ben ik 
bij geweest, grandioos! Er is een LP van 
uitgekomen en daar sta ik zelfs nog op.

8



4. Favoriete sportman/vrouw:
Jens Schutten, want ik geloof in hem !

5. Lekkerste eten:
Alles van de BBQ

6. Voor welk tv programma blijf je thuis:
RTL Late Night.

7. Beste boek/schrijver:
Ik ben geen boekenwurm, maar boeken 
over tuinieren en fotograferen wil ik nog 
wel eens in kijken.

8. Mooiste film:
Brave Heart.

9. Politieke kleur:
Op dit moment weet ik het niet, maar 
van huis uit ben ik wel meer rood aan-
gelegd.

10. Beste Nederlandstalige lied:
Dat komt door jou – Guus Meeuwis.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
Sylvia.

12. Grootste miskoop:
Na een concert van Eric Clapton meen-
de ik direct ook gitaar te kunnen spelen, 
toen kocht ik er één. Sindsdien staat hij 
ook op zolder.

13. Omscholen tot:
Mag het woord school niet horen, dus 
deze vraag graag overslaan.

14. Tent opzetten in:
In de achtertuin een partytent, vooral 
tijdens de WK en EK. Dan staat hier 
de hele tuin vol met buurt, familie en 
kennissen die de wedstrijden komen 
kijken.

15.  Ben je al eens aangehouden door de 
politie:

Een keer op weg naar Almelo, toen reed 
ik te hard. Sylvia waarschuwde me van te 
voren al een aantal keren, maar het was 
al te laat….

16. Hekel aan mensen die:
Denken dat ze meer zijn dan een ander.

17. Uit bed te halen voor:
Gebakken vis, het liefst de kermisvis.

18. Waar droom je over:
Kleinkinderen.

19. Wanneer was je voor het laatst bang:
Toen ’s nachts de telefoon ging, Lisa 
moest met de ambulance naar het zie-
kenhuis in Winterswijk. De weg naar het 
ziekenhuis was echt heel angstig. Ach-
teraf viel de schade gelukkig mee.

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Ken ik je niet ergens van?
 
21.  Welke zin of welk woord gebruik je 

veel:
‘Nog eentje dan!’

22. Wie zou je nog willen ontmoeten:
Chantal Jansen, vind ik een mooie vrouw.

23. Wat zou je geen 2e keer doen:
Trouwen met Sylvia (geintje).

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Eerlijk, knap, gedreven, fanatiek en per-
fectionistisch.

Henk (en Sylvia) bedankt voor het gezel-
lige gesprek!

Nienke
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WAT IS JOUW ZIEUWENTS BELANG?
Ongeveer 2000 mensen telt ons dorp, 2000 
unieke Zieuwentenaren. En wat maakt ons 
dorp nou écht Zieuwent en hoe zie ik Zieu-
went in de toekomst? Dat ik in dit dorp blijf 
wonen is zeker een wens, maar dan zou 
het wel fijn zijn dat het dorp net zo leefbaar 
blijft als dat we gewend zijn. Dat is ook één 
van de redenen dat ik me heb aangesloten 
bij de werkgroep dorpsplan Zieuwent.

In eerste instantie waren mijn gedachten: 
belangrijk en goed om na te denken over 
de toekomst. Maar wat ik niet wist is dat 
het dorpsplan is geschreven in 2005, over 
een periode tot en met 2015. En ja: dat is nu 
bijna ten einde, dus ook tijd om het dorps-
plan bij te evalueren, aan te passen en aan 
te vullen met nieuwe ideeën. 

Met een groep van 18 personen hebben we 
al een ‘basisplatform’ met ideeën samen-
gesteld. Maar 18 mensen vertegenwoordi-
gen nooit 2000 inwoners! Daarom is het erg 
belangrijk dat we ook jou Zieuwents belang 
weten! Jong, oud. Inwonend of uitwonend 
Zieuwentenaar. Import of export. Van elke 
inwoner horen we graag wat voor jou be-
langrijk is om Zieuwent leefbaar te houden.

11 december is een avond dat jij je belang 
in Zieuwent kunt laten horen in het Paro-
chiehuis. Of dat nou is over wonen, wer-
ken, recreatie of onderwijs: laat je wensen 
en behoeften horen.

Hoe gaat vrijdagavond 11 december er uit 
zien?
Die avond werken we volgens de zes pij-
lers beschreven in het huidige dorpsplan. 
We hebben al wat voorwerk geleverd van-
uit de werkgroep en elke werkgroep heeft 

zijn eigen coördinatoren. Dus mocht je die 
avond verhinderd zijn, maar wil je toch je 
stem laten horen. Dan kan dat via de coör-
dinatoren of het e-mailadres van Zieuwents 
Belang: info@zieuwentsbelang.nl 

De volgende zeven pijlers vormen het 
dorpsplan van Zieuwent:

Pijler 1. Leven: Nienke Hulshof, Wilma 
Kolkman, Francis Knippenborg.
Noaberschap in het dorp, hoe kunnen we 
het noaberschap in Zieuwent behouden en 
vorm geven? Noaberschap betekent ook 
samenwerking met andere dorpskernen, 
zijn hier mogelijkheden voor? Hoe zorgen 
we er voor dat we als dorp ook binnen de 
gemeente Oost-Gelre een eenheid en uniek 
kunnen blijven? 

Daarnaast zijn er misschien onderwerpen 
die niet onder onderstaande pijlers vallen, 
maar waar jij wel een belang en/of idee bij 
hebt? De gemeente ontvangt graag initia-
tieven uit kerkdorpen en wil hierin steunen 
en faciliteren, dus alles is welkom! Ook 
deze zogeheten burgerinitiatieven, vallen 
onder deze pijler

Pijler 2. Wonen: Paul Burer, Jeannette Voor-
huis, Bennie Hummelink, Toby Hummelink.
Wonen: woningvoorraad en vastgoedvoor-
raad.
Met de juiste mindset ruimtelijke kwaliteit 
en leefbaarheid zowel in de kern als in 
het buitengebied bevorderen. Aan welke 
woningen is behoefte. We hebben te ma-
ken met krimp, maar tot 2025 groeit het 
aantal huishoudens nog. We willen jong 
en oud voor Zieuwent behouden en daar-
voor moeten betaalbare (zorg-)woningen 
beschikbaar zijn, passend bij de woon-
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wensen; met name huurwoningen. Zonder 
zorgen wonen en zorg krijgen, wat is daar 
voor nodig?

In het buitengebied zijn veel stoppende 
agrarische bedrijven met leegstaande ge-
bouwen, maar ook bedrijven die moeten 
kunnen groeien. Geef initiatieven en elkaar 
de ruimte.
We moeten nadenken en vormgeven aan:
Reduceren, Herbestemmen, Experimente-
ren, Slopen en Transformeren.

Pijler 3. Ondernemen: Joris Beerten, Jarno 
Hummelink, Eric Leneman, Francis Knip-
penborg.
Bij ondernemen kun je denken aan alles 
wat te maken heeft met werken, innovatie 
en bereikbaarheid. Wat vind jij belangrijk als 
werknemer of ondernemer/werkgever en 
hoe zorgen we ervoor dat we in Zieuwent 
(duurzaam) kunnen blijven ondernemen? 
Ook op het gebied van infrastructuur willen 
we de wensen/behoeften graag weten, hier 
kan gedacht worden over onder andere het 
verbeteren van wegen, internet en glasvezel.

Pijler 4. Beleven: Teun Wassink, Jeannette 
Voorhuis, Karin klein Goldewijk.
Bij pijler vier gaan we beschrijven welke 
voorzieningen er momenteel in Zieuwent 
zijn gerealiseerd. Vervolgens gaan we in-
ventariseren waar nog uitbreiding en/ of 
verbetering nodig is. Bij commerciële voor-
zieningen moet je denken aan horeca en 
detailhandel.
Onder maatschappelijke voorzieningen val-
len sport en sociaal culturele voorzieningen.
Onderwijs heeft alles te maken met de ba-
sisschool. Hoe zijn de ontwikkelingen m.b.t. 
de krimp? Zorgvoorzieningen zijn nodig op 
gebied van ouderenzorg, gezondheidszorg 
en geestelijke en maatschappelijke zorg.

Pijler 5: Ontspannen: Henriette Hulshof, 

Joris Beerten, Sandra Janssen, Jarno 
Hummelink.
We zetten ons in voor meer samenhang in 
het aanbod van recreatieve voorzieningen.
Je kunt hier denken aan: vrije tijdsbeste-
ding, ontspanning en culturele activiteiten.
Zijn er voor alle doelgroepen voldoende mo-
gelijkheden om te recreëren, organiseren en 
facilitairen. Waar zie jij de mogelijkheden?

Pijler 6: Landschap: Jan Nijenhuis, Bjorn 
Domhof, Toby Hummelink
Wat kunnen we leren van het landschap 
van Zieuwent? Wat kunnen we verbeteren 
aan het landschap van Zieuwent? De vorig 
jaar, met medewerking van vele Zieuwen-
tenaren opgestelde Landschapsbiografie, 
leert ons dat er met relatief eenvoudige 
ingrepen veel landschapswinst bereikt kan 
worden. Maak uw eigen landschapswen-
sen kenbaar en help ons het Zieuwentse 
landschap verder te verfraaien. 

Wij hopen in ieder geval dat iedere Zieu-
wentenaar zich betrokken voelt bij Zieu-
went en de leefbaarheid graag zo wil be-
houden als dat op dit moment.

Dan geef ik je graag nog de volgende 
mooie woorden mee over het begrip leef-
baarheid, te vinden in het Dorpsplan Zieu-
went 2005-2015:
Leefbaarheid: “Ow good veul’n over un um-
geving woar iJ ow ei kwiet kunt, ow natjen 
en dreugjen hebt en kunt kriegen en woar 
de leu zich betrokken veult en zich bekom-
mert um wat d’r zich in de buurte afspült.

Noteer dus: vrijdagavond 11 december, 
20.00 in het Parochiehuis.

Namens werkgroep dorpsplan Zieuwent,

Nienke Hulshof
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NIEUWE HOOFDSPONSORS EN KLEDING VOOR HV PACELLI
Sinds seizoen 2015 – 2016 heeft HV Pacelli 
3 Zieuwentse ondernemers bereid gevon-
den om samen het hoofdsponsorschap in 
te vullen. Schildersbedrijf Bevabro, Bakker 
Jos en RGO makelaars zullen de komende 

seizoenen de nieuwe hoofdsponsor van HV 
Pacelli vormen.
Het compleet in het nieuw gestoken dames 
1 speelde zaterdag 10 oktober haar eerste 
thuiswedstrijd.

Naast het eerste team zijn ook de meiden 
van de B-jeugd in het nieuw gestoken. 
Onlangs hebben zij de eerste wedstrijd in 
compleet nieuwe tenues gespeeld. De fir-
ma Roorda Vastgoed heeft deze prachtige 
tenues gesponsord.

Nieuwe kledinglijn.
Pacelli heeft gekozen voor een nieuwe kle-
dinglijn waarbij getracht wordt om op ter-
mijn alle teams in dezelfde tenues te laten 
spelen. In navolging van het eerste team 
draagt nu dus ook het B1-team het nieuwe 
club-tenue. De meiden waren er super blij 
mee en tonen vol trots de tenues op de tra-
ditionele groepsfoto.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 03-10-2015 : RKZVC F1 – Grol F3 : 7 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Jip (3x), Storm (2x), Ties en Sem.
MOOISTE DOELPUNT: Ties : van ver hard boven in het doel.
MOOISTE MOMENT:  Goed samenspel in de 2e helft en de kansen goed afge-

maakt.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lars Wissink.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2015 : Eibergen F3 – RKZVC F1 : 2 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Storm (2x), Jordi (2x), Sem, Ties en Stijn.
MOOISTE DOELPUNT: Ties : hoekschop in één keer via de keeper in het doel.
MOOISTE MOMENT: Weer de 2e helft goed samenspel en klasse uitgevoerd.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ben Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-10-2015 : Fc Trias F4 – RKZVC F2G : 5 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Jaap.
MOOISTE DOELPUNT:  Jaap : zelf veroverde bal keurig afgerond onder in de 

hoek. 
MOOISTE MOMENT: Over het algemeen goed compositiespel.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Vrouw van de wedstrijd : Noure Mul.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2015 : RKZVC F2G – Longa F6 : 8 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Eef (3x), Dries (3x), Emiel en Jessy.
MOOISTE DOELPUNT: Eef : heel hard ingeschoten.
MOOISTE MOMENT:  Allemaal heel hard gewerkt en heel goed samengespeeld. 

Daarna zakje snoep van Dries.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Dries Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-10-2015 : AZSV F5 – RKZVC F2G : 0 – 1
DOELPUNTENMAKERS: Eigen doelpunt.
MOOISTE DOELPUNT: Van de tegenstander.
MOOISTE MOMENT:  Sinterklaas was vroeg. We kregen het doelpunt van de 

tegenstander.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jaap Domhof.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-10-2015 : RKZVC F3 – Grol F5 : 1 – 3
DOELPUNTENMAKERS: Millan.
MOOISTE DOELPUNT: Millan.
MOOISTE MOMENT: De reddingen van Sven : onze keeper.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Millan.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2015 : RKZVC F3 – DEO F4 : 1 – 1
DOELPUNTENMAKERS: ----------
MOOISTE DOELPUNT: ----------
MOOISTE MOMENT: Klasse redding van Tobie tweede helft.
MAN v.d. WEDSTRIJD: ----------

Datum : wedstrijd : uitslag 24-10-2015 : FC Eibergen – RKZVC F3 : 0 – 5
DOELPUNTENMAKERS: Millan (2x), Jochem (2x) en Gijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Jochem : in de kruising strak schot.
MOOISTE MOMENT:  De cornerbal van Millan en Gijs kopt hem met de rug bin-

nen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-10-2015 : Reunie E1 – RKZVC E1 : 5 – 7
DOELPUNTENMAKERS:  Ryan Payers (2x), Finn Eekelder (2x), Dani Krabbenborg, 

Gijs Nienhuis en Kay Wolterink.
MOOISTE DOELPUNT:  Dico verovert op eigen helft de bal, Finn speelt diagonaal 

op Dani, die beheerst met een lobje afrondt.
MOOISTE MOMENT:  Doelpunt goedgekeurd door scheidsrechter terwijl deze 

op de lat komt !
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pepijn Vosters.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2015 : RKZVC E1 – Longa’30 E3 : 6 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Kay (2x), Finn (2x), Gijs en Ryan.
MOOISTE DOELPUNT:  Cornerbal van Gijs en in één keer op de slot door Finn in 

de goal.
MOOISTE MOMENT: Goed samenspel / tikken.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ryan Payers.
Datum : wedstrijd : uitslag 22-10-2015 : RKZVC E1 – PAX E1 : 4 – 4
DOELPUNTENMAKERS: Lasse, Kay, Dico en Pepijn.
MOOISTE DOELPUNT: Lasse.
MOOISTE MOMENT: Finn maakte een panna.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pepijn.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-10-2015 : RKZVC E3 – Keijenburgse Boys : 6-6
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (3x), Sep (2x) en Sam (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Sam.
MOOISTE MOMENT: Na 6-4 achterstand sterk teruggekomen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Denzel, Marick, Mik.
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Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2015 : Grol E4 – RKZVC E3 : 1 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Denzel en Sep.
MOOISTE DOELPUNT: Denzel.
MOOISTE MOMENT: Redding van Stijn op de doellijn.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Kevin Spieker.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-10-2015 : RKZVC E4 – AZSV E9 : 4 – 2
DOELPUNTENMAKERS: Twan (2x), Tim en Daan.
MOOISTE DOELPUNT: Daan, die met een mooie boogbal over de keeper schoot.
MOOISTE MOMENT: Eindsignaal. De eerste punten. Blijdschap van iedereen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

Datum : wedstrijd : uitslag 17-10-2015 : RKZVC E4 – Winterswijk E9 : 8 – 7
DOELPUNTENMAKERS: Tim (5x), Twan (2x) en Ruben (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  Ruben, hij slalomde door de verdediging van Winterswijk 

en scoorde met een hard schot.
MOOISTE MOMENT:  Robbie, kwam nog net op tijd voor de wedstrijd. Vader (en 

leider) Albert zat nog rustig thuis de krant te lezen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:  Tim, scoorde 5x, dit kwam omdat het hele team hard 

werkte.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

Ergens in Rotterdam op een tot woonboot 
omgebouwd binnenvaartschip worden vijf 
glazen gevuld met drank. Vier mannen slij-
pen de toch al scherpe messen die op de 
grote werktafel liggen, om ze nog net iets 
venijniger te maken. Een vijfde man komt 
shagrokend binnen en gooit met een grijns 
een enorme varkensschouder in het mid-
den van de groep die om de tafel is komen 
staan…

Het zou het begin van een slagersroman 
kunnen zijn (gratis meenemen bij drie le-
verworsten), maar bovenstaande is onge-
veer wat er gebeurde toen ik pas geleden 
deelnam aan een cursus worst maken 
voor beginners. Op een grote boot, die 
midden in het centrum aan de kade lag, 

De co lumn
AS JE WOST LUST
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werd door de firma Wild Vleesch uitge-
legd dat november traditioneel gezien de 
slachtmaand is. Blijkbaar de maand waar-
in men varkens verwerkt tot de vleesvoor-
raad voor de rest van de winter. Dat gingen 
wij ook doen: metworst maken.

In de gezellige worstenmakerij die volhing 
met de drogende producten van cursisten 
die ons waren voorgegaan, begonnen we 
driftig op de schouder in te snijden. Har-
de stukjes en peesjes eraf, vet en vlees 
laten zitten. Een niet al te moeilijke klus, 
waar bovendien goed wijn bij gedronken 
kon worden. De ontstane berg schoonge-
maakte stukjes varkensvlees hoefde al-
leen nog maar even door de vleesmolen 
gehaald te worden, om vervolgens samen 
met een zout- en kruidenmengsel via een 
speciale pomp in de zorgvuldig schoon-
gespoelde varkensdarmen geperst te 
worden. Vijf meter worst in een uur! Kim 
Holland eat your heart out.

Ik was nooit een echte vleeseter geweest. 
Voor de cursus vond ik kip snijden al een 
opgave, laat staan zelf dieren slachten. 
Maar door de worstclinic was ik iets flinker 
geworden en had ik bewondering gekre-
gen voor het slagersambacht. Ook was ik 
mezelf iets minder hypocriet gaan vinden 
op het gebied van vlees eten, ik had im-
mers met eigen handen een deel van het 
verwerkingsproces uitgevoerd. Het was in 
ieder geval een begin.

Bovendien vond ik het wel eens een pret-
tig ander geluid tussen al het vegetarische 
en flexitarische kikkererwtengeweld: ge-
woon goed vette worst bikken! Allemaal 
heel belangrijk: gezond eten, de foot-
printgedachte en dierenwelzijn. Maar al 

dat geouwehoer over powerfood en de 
elkaar telkens maar weer tegensprekende 
voedingsadviezen kwamen me toch al de 
neus uit.

Na afloop van de cursus liep een herboren 
carnivoor over de loopplank terug de kade 
op. Wie at er nou chiazaadjes? Karbona-
des ging ik kopen. Gehaktballen, worsten 
en speklappen. Kilo’s koe ook. En dan niet 
van de supermarkt, maar het echte werk 
van de slager. Proteïnen olé!

Maar net nu ik een begin heb gemaakt 
met mijn nieuwe aanpak, nog geen drie 
biefstukken onderweg, de diepvries ge-
vuld met enkele vanuit Zieuwent ingevlo-
gen tassen van Slager Beerten, lees ik in 
de krant dat de World Health Organization 
rood vlees (koe, varken, schaap) en be-
werkt vlees (worst, hamburger, gehaktbal) 
op een lijst met ongezonde voedingsmid-
delen heeft gezet. De tranen springen me 
in de ogen. Ik ben juist zo blij dat de tofu-
burgers mijn vriesvak hebben verlaten.

Bovendien, wat een maatschappelijk ont-
wrichtende werking moet dit hebben. Nie-
mand wil dadelijk nog een kruisjastoernooi 
winnen, omdat je met de hoofdprijs direct 
enkele jaren van je levensverwachting af-
snoept. Gaat straks iedereen de tegen-
stander “spekken”.

Als de pakketbezorger bij mij thuis de 
worsten aflevert die enkele weken in het 
scheepsruim te drogen hebben gehangen, 
twijfel ik even. Dubbel slecht. Rood vlees 
en bewerkt. Maar het water loopt me in de 
mond. Ik besluit het er maar op te wagen.

Johan

16

AS JE WOST LUST


