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Hoe gastvrij is Zieuwent
 
Wat doe jij als er onverwacht een vreemde aan de deur staat die vraagt om een 
kopje koffie, een broodje kaas of een slaapplaats? Geef jij iemand een warm welkom 
of wijs je hen de deur? In het programma Nu we er toch zijn, wekelijks te zien op 
Ned 3, zie ik regelmatig dat mensen een deurhanger aan de deur krijgen met de 
tekst; “gastvrij? Nee”. Mijn collega`s Herman, Teun en ik gingen met een camera 
in de hand op woensdagmiddag de gastvrijheid van Zieuwent testen. We wilden 
een filmpje maken ter inleiding van het nieuwe thema Multimedia voor de boven-
bouwgroepen van de St. Jozefschool. Overal waar we kwamen werden we gastvrij 
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ontvangen en we kregen volop koffie, 
broodjes kaas, en zelfs het vinden van 
een slaapplaats was geen probleem. 
Ook lukte het ons om fietsen en een auto 
te lenen. De deurhangers met Ja waren 
we zo kwijt, we hadden maar 1 deurhan-
ger met Nee nodig. Door de schrik zijn 
we deze ook nog vergeten op te hangen. 
Schoolkinderen hebben we die middag 
nauwelijks gezien, die werden allemaal 
heel gastvrij op de ijsbaan ontvangen. 
Wat een plezier beleven kinderen daar. 
Elke dag horen we op school de mooiste 
verhalen. Dat kinderen daar ervaren wat 

het woord gastvrij betekent hoef ik je 
niet uit te leggen. De vrijwilligers werken 
keihard voor een gladde baan. Wan-
neer `s avonds laat de laatste mensen 
hun schaatsen uittrekken en thuis bij de 
kachel gaan zitten komen de vrijwilligers 
nog eens in actie om de banen te  gaan 
vegen. Ook voor koffie, chocolademelk 
en erwtensoep wordt gezorgd. Herman 
en ik kwamen tot de conclusie dat Teun 
toch wel heel veel geluk heeft dat hij in 
Zieuwent mag wonen! Maar… gelukkig 
mogen wij er werken!
Wendy 

Pacelli
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Het is stervens koud als Huub en ik aan-
bellen bij Robert te Focht. Vanavond heb-
ben wij met hem een afspraak om over 
Pacelli te spreken. Na de degradatie uit 
de regioklasse, afgelopen seizoen, staat 
het sportieve water het vlaggenschip 
van de trotse Zieuwentse handbalclub 
opnieuw aan de lippen. Deze vervelende 
situatie kostte trainer Henk Bloemendaal 
recentelijk zijn functie. Reden voor Piot 
om Robert, sinds 2 jaar voorzitter van 
Pacelli, eens aan de tand te voelen.

Even voorstellen.

Robert is 47 jaar, geboren in Groenlo, 
al 23 jaar gelukkig getrouwd met Mariët, 
vader van Aafke, Bart en Sanne. In een 
grijs verleden heeft Robert in Groenlo 
gehandbald, in Zieuwent was hij vooral 
actief als voetballer. Vijf jaar geleden 
werd hij als ouder in het bestuur van 
Pacelli gevraagd voor de portefeuille 
sponsoring. Twee jaar terug nam hij op 
verzoek van toenmalig voorzitter Berry 
Wensink de voorzittershamer ter hand. 
“Maar ik doe het niet zoals Berry, hoor!” 
zegt Robert. “Wat die man al niet voor 
Pacelli deed. Ongelofelijk. Het takenpak-
ket van Berry is verdeeld over de overige 
bestuursleden. Berry zit gelukkig nog 
steeds in het bestuur, zodat we van zijn 
schat aan ervaring kunnen profiteren”.
 
Insteek van dit interview is “de stand 
van zaken” bij PACELLI, met als di-
recte aanleiding is “de vrije val” van de 

Pacelli
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hoofdmacht. Kun je hier oorzaken voor 
noemen?
De voornaamste reden is het ontbreken 
van voldoende ervaren speelsters bij het 
eerste. Keepster Janneke en talent Lynn 
maakten de overstap naar de eredivisie. 
Andere ervaren speelsters stopten, of 
gingen in het 2e handballen. De groep 
die er nu staat is ontzettend jong. Zitten 
allemaal in de leeftijdscategorie 15 tot 
23 jaar. Kwalitatief zijn ze misschien wel 
beter dan de groep die regionaal hand-
balde, maar ze zijn te weinig constant. 
Als de groep tijd krijgt, gaat het ongetwij-
feld goed komen. Helaas lijkt die tijd ons 
te ontbreken. Als we dit seizoen opnieuw 
degraderen, gaan we naar de 2e klas. 
Dit zal ten koste gaan van de uitstraling 
van Pacelli. Er zal aan onze talentvolle 
speelsters getrokken worden. Dat is iets 
wat we absoluut willen voorkomen. Het 
is nu dus alle hens aan dek.

Daarom een nieuw gezicht voor de 
groep?

Henk Bloemendaal is een uitstekende 
trainer. Laat daar geen misverstand over 
bestaan. Voor een ervaren ploeg is er, 
denk ik, geen betere. Maar dat hebben 
we nu juist niet. Henk had steeds meer 
moeite om de “jonge meiden” op een 
hoger plan te krijgen. Bovendien had je 
voor- en tegenstanders binnen de selec-
tie. Dodelijk als je een team wilt smeden. 
We hebben met het bestuur en Henk aan 
tafel gezeten, en gezamenlijk beslist dat 

het voor Pacelli het beste zou zijn dat de 
groep een ander gezicht voor het reste-
rende deel van het seizoen zou krijgen. 
Dit zijn voor een voorzitter natuurlijk geen 
leuke dingen, maar betrokkenen vonden 
dat het absoluut noodzakelijk was. Ook 
Henk zelf. Dat maakte de beslissing wel 
wat gemakkelijker. 

Hedwig Arink maakt het seizoen nu af 
als coach. Waarom Hedwig?

Hedwig kent alle speelsters vanuit de 
jeugd door en door. Zij heeft ze als 
jeugdtrainer allemaal langs zien komen. 
Bovendien is Hedwig nauw betrokken 
bij het beleidsplan dat we nu aan het 
schrijven zijn. In dit beleidsplan wordt 
een offensievere strijdwijze gevraagd, 
welke beter bij jonge speelsters past, en 
zij is de aangewezen persoon om dit in 
de praktijk te brengen. Het is natuurlijk 
nog te vroeg om conclusies te trekken, 
maar feit is dat we de laatste wedstrijd 
wonnen. Je zag weer teamgeest ont-
staan. Dat geeft de burger moed!

Kan het verloren gegane terrein weer 
worden herwonnen?

Daarvan ben ik overtuigd. Als je ziet wat 
er allemaal in de jeugd gebeurt. Zo zijn 
wij betrokken bij de handbalschool in 
Raalte. Deze school is door een aantal 
handbalfanaten geheel belangeloos 
opgezet. Hedwig Arink en Annet Humme-
link zijn hierbij betrokken. Meiden kunnen 
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hier door de week een extra training 
volgen, naast de trainingen bij de club. 
Dat betekent in sommige gevallen om 6 
uur uit bed, in de auto naar Raalte, trai-
nen tot 9 uur, en dan naar school. Sinds 
kort kan er ook op Zaterdag in Raalte 
worden getraind, zodat de belasting door 
de week niet zo groot is. Dit moet dan 
wel passen met de wedstrijden. Op dit 
moment zijn er 13 meiden van ons die 
hier naar toe gaan. 

Wie is er volgend seizoen trainer?

We zijn nog niet actief op zoek naar een 
nieuwe trainer. We wachten nog even af 
hoe het met Hedwig gaat lopen. Pacelli is 
een club met hoog aanzien, waar trainers 
graag naar toe willen. Ik voorzie dan ook 
geen probleem om deze zoektocht nog 
wat uit te stellen. Volgend jaar zal er 
absoluut een goede trainer voor Pacelli 
1 staan. Daar ben ik van overtuigd.

Hoe is de verhouding tussen “de 
hoofdmacht” en de rest van de ver-
eniging ….?

Pacelli telt op dit moment 130 spelende 
leden, verdeeld over drie seniorenteams, 
een A, twee B, twee C, een D en een 
‘miniorenteam’ (6-7 jarigen, red). Veel 
van deze leden, zeker de senioren, zijn, 
naast handballen, ook op andere manie-
ren actief voor de vereniging. Dat moet 
ook, want handbal is relatief een dure 
sport. Om te zorgen dat de contributie 

niet te hoog wordt, houden we verschil-
lende acties. Oliebollen verkopen, 
kermis, planten verkopen, de zwarte 
cross, sinterklaas. Allemaal acties die 
broodnodig zijn, naast de opbrengsten 
die we uit sponsoring halen. Iedereen is 
dan ook verplicht om ergens aan mee 
te doen. Anders komt het altijd weer 
op dezelfde schouders terecht. Maar 
iedereen doet dit ook graag, en daar 
spreekt veel clubliefde uit. Ik zie hierbij 
geen echt onderscheid tussen meiden uit 
dames 1, en overige teams. Bovendien 
zitten er veel leden op de tribune, als het 
eerste speelt. Dus met de clubliefde zit 
het wel goed. 

Wat speelt er verder op dit moment 
binnen de vereniging ….?

We zijn aan het zoeken naar een nieuwe 
hoofdsponsor. Bakker Jos en Auto Arink 
stoppen aan het eind van dit seizoen. Pa-
celli zal dus opnieuw een andere naam 
gaan krijgen. Want opnieuw zullen we 
de naam van de hoofdsponsor aan onze 
naam verbinden. Verder moeten de be-
stuurstaken nog beter worden verdeeld. 
Op dit moment zijn we te afhankelijk van 
een betrekkelijk kleine groep. Ik denk dat 
dit beter kan.
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Kunnen jullie voldoende vrijwilligers 
vinden, om alle kaderfuncties goed 
in te vullen?

Wij hebben ontzettend weinig verloop in 
het kader. Velen zijn al jaren actief binnen 
de vereniging, en ik heb geen signalen 
dat dit anders zou worden. Daar zijn we 
best trots op. Hieruit blijkt dat Pacelli een 
leuke vereniging is, waar mensen graag 
sporten. Als bestuur zullen we er alles 
aan doen om dit zo te houden.

Hoe zie je de toekomst : zowel op 
korte als (middel)lange termijn …..?

Wij hebben de jeugd, en dus de toe-
komst. Op de korte termijn is handhaving 
in de 1e klas het doel. Op de langere ter-
mijn is dit het proberen te houden van de 

Pacelli

jeugd door ze te laten doorontwikkelen. 
Overal dus goede trainers aanstellen. 
Bovendien blijven we actief op zoek naar 
nieuwe jeugdleden. Daarom begeleiden 
we bijvoorbeeld ook het schoolhandbal. 
Uiteindelijk willen we natuurlijk weer ho-
gerop, maar vraag me niet om daar een 
tijdspad aan te hangen.

Wil je verder nog wat kwijt?

Ik denk dat het meeste wel is gezegd. Of 
het zou de uitstekende samenwerking 
met Sourcy moeten zijn. Daar hoor je 
wel eens wat over, maar van onze zijde 
hebben wij altijd prima met hun kunnen 
samenwerken. 

Robert, bedankt voor je tijd, en veel  
succes met Pacelli.

Johnny Cuppers en Huub Wopereis.
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Meest favoriete sport:  Voetbal en wielrennen om te kijken. Probeer vaak 
wel de Tour de France te volgen. Ik heb zelf fana-
tiek aan hardlopen gedaan, dat staat nu op een 
lager pitje, maar ga ik weer oppakken in het voor-
jaar. En wandelen met de hond is ook leuk.

Minst favoriete sport: Dammen en schaken, daar ben ik niet goed in.

Mooiste sportherinnering: De kampioenswedstrijd van 4 april 2009, toen Den-
nis het eerste doelpunt maakte. Ik heb het alleen 
gezien op DVD, want ik was net bevallen en lag 
nog in bed. 

Favoriete sportman/vrouw:  Lance Armstrong, het is een hele prestatie dat hij 
zo ziek is geweest en toch weer een aantal keer de 
tour heeft gewonnen.

Lekkerste eten:  Macaroni, wel dat ik zo aan kan schuiven.

Welk tv-programma moet onmiddellijk van de buis:
 Lama’s, dat vind ik een onzinnig programma. Ze 

staan een beetje dom te doen, het is gewoon chao-
tisch. Ik irriteer me daaraan.

P R O F I E L S C H E T S
Renate Hesselink, 33 jaar. Ze woont samen met Dennis Krabbenborg en heb-
ben samen een dochter Lorin. Ze is bloemist van beroep en is eigenaresse 
van de winkel Bloemen op 51 aan de        Dorpstraat. Van haar hobby heeft ze 
haar werk gemaakt en ze geeft workshops bloemschikken.
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Beste boek/schrijver: Dat heb ik niet, ben geen boeklezer. Het is dat ik 
het moest voor mijn examen. Ik lees wel tijdschrif-
ten, vooral leuke woonbladen, daar haal ik soms 
ook inspiratie uit.

Mooiste film:  The sixth Sense, was in ieder geval de leukste er-
varing. Ik moest heel erg huilen om de film, zo zie-
lig vond ik het. En Dennis lag naast me te slapen in 
de bioscoop.

Politieke kleur: Ik heb geen voorkeur. Soms interesseert het me 
meer, maar soms ook helemaal niet. Dan stem ik 
ook niet.

Beste Nederlandstalige lied: Vrienden voor het leven van Jan Smit.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
 Toen ik ongeveer 16 jaar was, kreeg ik van mijn 

bejaarde buurvrouw een potje oil of olaz. Ik vroeg 
me echt af of het wel voor mij bedoeld was. Ik heb 
wel netjes dank u wel gezegd.

Grootste miskoop:  Dat was een rode winterjas. Thuis kwam ik erachter 
dat rood me niet zo mooi stond.

Omscholen tot:  Dierenarts, ben een echte dierenvriend. Vroeger 
toen ik veel van Dinxperlo naar Aalten fietste en 
een dode egel zag, probeerde ik te onderzoeken of 
er nog wel leven in zat.

Tent opzetten in: Alleen een party-tent hier achter in de tuin. Ik hou 
niet van kamperen.

Ben je wel een aangehouden door de politie:
 Regelmatig. Alcoholcontroles, te hard rijden, geen 

gordel om, rijbewijs niet bij me, dus ook al redelijk 
wat bekeuringen gehad. Toppunt waren er 3 op een 
dag. Nu gaat het momenteel heel goed.

Aan welke mensen erger je je: Aan mensen die je de ene keer wel goedendag 
zeggen en de andere keer niet, je zo voorbij lopen. 
Dit gebeurt in Winterswijk wel eens.

Uit bed te halen voor:  Niets, laat mij maar lekker liggen.
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Waar droom je over:              Dat ik de vogel eraf schiet tijdens het vogelschiete met 
de kermis. Dat ik dan Koningin word.

Wanneer was je voor het laatst bang:
 Afgelopen zaterdag nog (9 januari, red.) Dennis 

ging alleen stappen, of hij wel heel thuis kwam.

Wat denk je al je in de spiegel kijkt:
 Moet ik nou alweer een kleurspoelinkje?

Welke zin of welk woord gebruik je te veel: 
 Ik heb eigenlijk geen stopwoordje, ook Dennis wist 

niets.

Wie zou je nog willen ontmoeten;
  Derek Ogilvie, ik ben wel benieuwd of hij hier ook 

iets ziet of voelt. Niet zo zeer om met de dode men-
sen te praten, maar of hier in huis iets hangt.

Wat zou je geen tweede keer meer doen:
 Een rondvlucht maken in een klein vliegtuigje. Ik 

was zo misselijk toen ik eruit kwam. Natuurlijk ga ik 
wel in een groot vliegtuig.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  Ondernemend, attent, precies, beetje eigenwijs

Renate, bedankt voor dit interview.

     Nienke Krabbenborg
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Dag Datum Aanvang Activiteit
Wo. 27/Jan 20.00 uur Jong Nederland: Klaverjassen (Het Witte Paard).

Za. 30/Jan 20.00 uur Slag om PaasPop (Het Witte Paard).

Za. 30/Jan 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering (Parochiehuis)

Zo. 31/Jan 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering (Parochiehuis)

Ma. 1/Feb 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Za. 6/Feb 19.30 uur Pacelli 1 - Groessen 1 (Sourcy Center).

Za. 6/Feb 20.00 uur Bluesavond (Het Witte Paard).

Za. 6/Feb 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering (Parochiehuis)

Zo. 7/Feb 14.30 uur Bon Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 12).

Zo. 7/Feb 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering (Parochiehuis)

Ma. 8/Feb 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).

Vr. 12/Feb 20.00 uur “Vrouwencafé” bij Inge (Het Witte Paard).

Za. 13/Feb 16.00 uur Jong Nederland : Kindercarnaval (Waareise).

Ma. 15/Feb 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).

Wo. 17/Feb 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Zo. 21/Feb 14.00 uur Vorden 1 - RKZVC 1 (speelronde 14)

Wo. 24/Feb 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).

Za. 27/Feb 19.30 uur Pacelli 1 - Haarle/Leerkes Elect 1 (Sourcy Center).

Za. 27/Feb 20.00 uur 50 “plus/min” met “De Flamingo’s” (Het Witte Paard).

Zo. 28/Feb 14.00 uur RKZVC 1 - Terborg 1 (speelronde 15).

Ma. 1/Mar 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Zo. 7/Mar 14.00 uur RKZVC 1 - Reunie 1 (speelronde 16).

Ma. 8/Mar 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).

Za. 13/Mar 19.30 uur Pacelli 1 - UGHV 1 (Sourcy Center).

Ma. 15/Mar 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen (Parochiehuis).

Vr. 2/Apr 20.00 uur PaasPop-Klassiek : Johannes Passion.

3, 4 en 5 april PaasPop.

Zo. 4-Apr 20.00 uur Paasvuur (Zegendijk)

Vr. 16-Apr 20.00 uur “Vrouwencafé” bij Inge (Het Witte Paard).

Vr. 30/Apr 10.30 uur Feestcommissie : Fietstocht Koninginnedag.

Vr. 4/Jun 20.00 uur Zieuwent Live.

5, 6 en 7 juni Kermis

11, 12 en 13 juni Jong Nederland : Kleinkamp.

14 t/m 20 juni Zieuwent Open : Zieuwentse Tennis Vereniging.

3 t/m 7 juli Jong Nederland : Grootkamp.

E v e n e m e n t e n a g e n d a Vakantie-jeugdactiviteiten!!
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Vakantie-jeugdactiviteiten!!
Zo.. De kerstvakantie was begonnen 
voor de jeugd. Zoals altijd was iedereen 
erg toe aan deze vakantie. Om wat ex-
tra’s toe te voegen aan deze vakantie 
had Pacelli dit jaar besloten om wat voor 
de jeugd te organiseren! 

Woensdag 23 december hebben we een 
handbal-instuif georganiseerd. 
Kinderen van groep 2,3 en 4 konden 
zich daarvoor opgeven, en zo een kijkje 
nemen in de wereld van het handballen. 
De instuif begon half 11 wij stonden klaar 
in de zaal, afwachtend hoeveel kinderen 
er zouden komen. En ja hoor, één voor 
één kwamen de nieuwe talentjes bin-
nen gedruppeld. In totaal waren er 10 
kinderen. 
We begonnen voorzichtig met een 
tikspel, om alvast een beetje warm te 
worden. Na het tikspel hebben we nog 
een aantal balspelletjes gedaan, om te 
kijken hoe het is om met een handbalbal 
te spelen. Als laatste hebben we flink 
gerend, er was een ronde uitzet met pi-
onnen, waar de kinderen door moesten 
zigzaggen. Er was ook een gedeelte 
waar de ze heel hard moesten rennen. 
En volgens ons was iedereen ook be-
hoorlijk moe aan het einde van het uur!! 

Niet alleen de instuif hebben we geor-
ganiseerd, we gingen namelijk maan-
dag de 28 december ook nog met alle 
jeugdleden richting het zwembad in 

Haaksbergen, genaamd: “De Wilder”. 
Rond half 2 lagen we met zijn allen in 
het water, het was druk, maar wel erg 
gezellig! Zodra er een gigantische toeter 
afging, was het helemaal feest! Er kwa-
men namelijk golven! Naast de golven 
was de glijbaan ook erg populair. Cindy, 
Marleen en Merel moesten er ook aan 
geloven want: “die donkere tunnel was 
toch wel zoóoo gaafff!!!”. 
Ook de stromingen waren leuk, bijvoor-
beeld een aantal rondjes bij iemand op 
de rug/nek en dan zo heerlijk meestro-
men met het water. 
Voordat we het wisten was het alweer 
16.00 uur en werd er omgeroepen dat 
alle meiden van de handbalvereniging 
Pacelli zich moesten gaan douchen en 
aankleden om daarna nog even wat te 
drinken en een ijsje te eten. Het was 
namelijk alweer tijd om naar huis te gaan. 
Een paar meiden stonden net bovenaan 
de glijbaan. Zij konden maar één ding 
doen om zo snel mogelijk beneden te 
zijn. “Hup op de glijbaan, broekje tus-
sen de billen, met de blote billen op de 
glijbaan en zoefff…..Zo snel mogelijk 
naar beneden!!”.  

Wij vonden het heel erg gezellig en we 
hopen natuurlijk jullie ook!!! 

Groetjes, Marleen Hoenderboom &  
Merel Hummelink

Jeugdcommissie Pacelli
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De momenten van de pupillen

Datum : wedstrijd : uitslag 28-11-2009 : TOHP-2 - Grol-2 : 2 - 0
WEDSTRIJDVERLOOP Er wordt sterk begonnen door Sanne, Serra, 

Silke, Floor en Kim. Er worden veel punten 
binnen gehaald met de opslag. Met de op-
slag van de tegenstander hebben de meiden 
meer problemen zodat de voorsprong weer 
verspeeld wordt. Naar het einde van de set 
gaat het gelijk op en worden er aan beide 
kanten juist weinig fouten gemaakt.

MOOISTE MOMENT: Het eind van de wedstrijd; net gewonnen met 
25-23.

 
Datum : wedstrijd : uitslag 28-11-2009 : Marvo-2 - TOHP-2 : 1 - 1
WEDSTRIJDVERLOOP: Na de korte pauze is het begin van de 2e 

wedstrijd voor de meiden te vroeg: ze zijn 
nog gezellig aan het giechelen en letten 
daardoor niet goed op. Binnen korte tijd 
staan ze flink achter met 11-4. De coach weet 
ze weer bij de wedstrijd te krijgen zodat de 
punten weer binnengehaald worden. 1e Set 
gewonnen met 24-26. De 2e set begint zoals 
de 1e set. Er worden veel ballen buiten het 
veld geslagen en er zijn wat misverstanden. 
Er is te weinig tijd om dit te herstellen. De 2e 
set wordt verloren met 12-6.

VROUW vd WEDSTRIJD: Coach Karin Wopereis. Ze geeft goede aan-
wijzingen, moedigt de meiden aan en weet 
ze zodoende te motiveren.

 
Datum : wedstrijd : uitslag 12-12-2009 : TOHP-2 - KSV-3 : 0 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP: De 1e helft spelen de meiden een sterke partij 

en staan ze steeds voor, terwijl ze de vorige 
keer van dit team hadden verloren. Helaas 
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spelen ze de laatste minuten iets minder 
geconcentreerd en verliezen ze met een paar 
punten verschil.

MOOITSTE MOMENT: Serra vangt een moeilijke bal die ze mooi 
opzet aan het net.

 
Datum : wedstrijd : uitslag 12-12-2009 : TOHP-2 - Bovo-7 : 1 - 1
WEDSTRIJDVERLOOP: De meiden werken goed samen, het over-

spelen naar elkaar gaat goed. Toch is het 
moeilijk om de bal over het net te spelen. 
De 1e set verloren met 22-25. De 2e set ging 
een stuk beter. Gewonnen met 25-18.

VROUW vd WEDSTRIJD: Met z’n allen goed gewerkt voor het gelijkspel.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 19-12-2009 : TOHP-3 - Volga : 6 - 0
WEDSTRIJDVERLOOP: In volle concentratie begint Femke Heutinck 

telkens aan de opslag. Maar het veld is net 
te klein, de bal gaat uit. Wel houdt ze er een 
rode arm aan over, dit natuurlijk ook door de 
goed toetsballen. Silke Hoenderboom staat 
vaak alleen in het veld. Ze toetst en vangt 
de bal en ze staan weer met z’n vieren.

VROUW vd WEDSTRIJD: Silke Hoenderboom.
 
Datum : wedstrijd : uitslag 19-12-2009 : Favorita - TOHP-3 : 3 - 3
WEDSTRIJDVERLOOP: Het is een spannende wedstrijd. Iris vangt 

een paar mooie ballen achter elkaar, en heeft 
een mooie opslag. Yasmin let goed op en 
heeft veel ballen. Er wordt hard gewerkt als 
team. De coach vertelt meerdere keren dat 
het belangrijk is om “los” te roepen maar dit 
blijkt erg moeilijk in de praktijk. De zoemer 
gaat net op tijd.

MOOISTE MOMENT: Laura Huinink vliegt achter de bal aan en 
vangt de bal onder het net door en belandt 
halverwege het veld van de tegenstander.

VROUW vd WEDSTRIJD: Laura Huinink.
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Orkest de Flamingo’s, ach wie kent ze niet. Vanaf eind 
jaren ’60 tot 2005 zijn ze in de Achterhoek in iedere zaal 
actief geweest. In de jaren ’70 speelden ze zo’n 200 keer 
per jaar. Een ieder boven de 40 jaar zal ze wel eens een 
keer meegemaakt hebben op een bruiloft, kermis of bra-
derie. Zo’n 1 ½  jaar terug zijn ze weer van start gegaan 
met grotendeels de originele bezetting  En met succes! 
Want er blijkt onder het “40 plus”- publiek een grote 
behoefte te bestaan aan herkenbare, gezellige, niet te 
harde muziek waar ook de gelegenheid is om met elkaar 
te kunnen praten.”Een olderwets gezellige oavond net as 
vrögger” is een veel gehoorde opmerking. Op feesten en 
festiviteiten is er vaak muziek voor jongelui en nauwelijks 
meer voor de “oudere jongere”. Vaak is het niet de muziek-
keuze van de 40plusser en meestal verschrikkelijk hard. 
Jammer genoeg  dreigt er dan ook een stuk cultuurgoed 
van live muziek zoals zij het nog spelen verloren te gaan 
in de Achterhoek. En daar willen de Flamingo’s wat gaan 
aan doen. Op dit moment zijn ze alle zaalhouders in de 
Achterhoek aan het benaderen om hen warm te maken 
voor een avond  muziek uit de jaren ’70, van een veleta tot 
stevige popmuziek, van een mooie ballade tot een Duitse 
Polka en Nederlandstalig van toe en nu. Kortom allemaal 
herkenbare muziek voor elk wat wils, waarbij het volume 
zo staat dat je nog gewoon een gesprek kunt voeren. Ko-
mend jaar kunt u ze dan ook weer in de hele Achterhoek 
zien en horen spelen. Ze beloven u een gezellige avond 
te bezorgen zoals dat in de jaren ’70 toeging
De eerstkomende gelegenheid dat de roze vogels in buurt 
spelen is op 27 februari in het WITTE PAARD te Zieuwent. 
De avond is van 20.00 tot 24.00 uur, entree € 5,-. Gead-
viseerd wordt van te voren kaarten te bestellen, want het 
kan druk worden. Tel. 0544-351282

De 1e prijs 
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Zaterdag 19 december moesten wij TOHP 1  naar de sporthal de Paasberg in Terborg voor 
een Circulatie-minivolleybaltournooi.Het is voor ons als team de 2 e keer dat we in niveau 
2 spelen.We moeten deze morgen 3 wedstrijden van elk 12 minuten spelen.
De 1 e wedstrijd moesten we tegen vollverijs 2, we moesten er even in komen en wennen 
aan de spelregels, we vergaten soms om door te draaien, maar het was een leuke wedstrijd, 
met hele mooie opslagen en goede vangballen, het ging om en om met de punten telling 
en aan het eind was de uitslag een gelijkspel, 3 tegen 3.
 
De 2 e wedstrijd moesten we tegen Favorita 6, oei deze zijn wel een beetje groter als ons 
en heel goed, ze proberen ook vaak te toetsen en dit is voor ons nog moeilijk, maar met 
een paar mooie opslagen net binnen de lijntjes werd het toch nog 6 tegen 1.We waren wel 
teleurgesteld dat we hadden verloren.
Maar we hadden niet veel tijd van denken want er moesten 2 meisjes uit ons team mee 
spelen met favorita uit winterswijk want zei hadden 2 spelers ziek thuis.
Uit ons team gingen dit Isa en Merit doen, en de andere volleybalsters moesten hun na-
tuurlijk aanmoedigen, het was best even wennen om in een team met vreemde meisjes te 
spelen maar het ging heel goed en ze hadden deze wedstrijd zelfs gewonnen.
 
Daarna was het weer de beurt voor ons allemaal en vol goede moed begonnen we aan 
de 3 e wedstrijd en dit liep lekker, hele goede opslagen, mooie vangballen en weer snel 
over gooien en zelfs werd er gekeken waar het andere team de gaatjes hadden zo dat we 
al snel een voorsprong hadden en deze hebben we ook gehouden.
We hebben de wedstrijd gewonnen met een voorstand van 5 tegen 1.
 
Zelf waren we niet echt te vreden we vonden het niet zo goed gaan en waren ook zeer 
verbaasd toen we bij de prijsuitreiking een 1 e prijs kregen.
We waren wel heel erg blij mee, YES ONZE 1e BEKER. 
 

Hier een foto van de blijde winnaars: 
Staand van links naar rechts:

 Iris, Merit, Anne en Isa.
 Zittend van links naar rechts: 

Tess, Sabine en Sophie

De 1e prijs 
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Dat Zieuwent een rock & roll dorp is, staat 
natuurlijk als een paal boven water. Onder an-
dere Zieuwent-Live, PaasPop, Open Podium, 
de biergala’s in de sporthal en een actieve 

Talent
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Maar vervelen is er in ieder geval niet bij. 
Het nieuwe jaar is muzikaal ingeluid in het 
Parochiehuis en zaterdag 30 januari wordt 
de Slag om PaasPop voor de achtste maal 

Harmonie zijn daar al jaren het levende bewijs 
van. Lekker muzikaal dorp dus. Maar nu de 
eerste wietplantages hun kop op beginnen te 
steken, begint ons dorp wel erg Rock & Roll 
te worden. Lichtenvoorde staat natuurlijk al 
jaren in schaduw van Zieuwent als het om 
activiteiten gaat. Maar nu spreken onze buren 
zelfs jaloers van het “Seattle aan de Baakse 
Beek” als ze eigenlijk Zieuwent bedoelen. 
Zeer begrijpelijk, daar Hendrix regelmatig 
ons dorp aandoet en Prins his view keeps, 
all along the church tower.
Vanuit menig hok of schuurtje in en om het 
dorp waaien de voorzichtige maar rauwe to-
nen van beginnende bands over de weiden. 
Wie door het Brook of over de Manschotter-
weg fietst (en er zijn vast meer vindplaatsen) 
hoort vlagen van liedjes over hartstochtelijke 
melodrama’s en andere vaak iets aangedikte 
en op muziek gezette romances. Versterker-
tje van Markplaats met een gitaar van papa, 
eerst wat wasmiddeldozen en later echte 
potten en pannen. Om de vier maand een 
nieuw bandje beginnen of van samenstel-
ling wisselen, tot dan eindelijk de formatie is 
geboren, die het Lady Gaga en Robbie Wil-
liams nog moeilijk gaat maken in de bovenste 
regionen van de internationale hitlijsten. Ja, 
ook als bakermat voor grote artiesten heeft 
Zieuwent altijd willen deugen.
Muzikaal talent ligt dus zo ongeveer op straat. 
Hoewel Lawrence Mul misschien wel wat 
hoog inzette toen hij op tv meldde (afgelopen 
jaar in het Zwarte Cross journaal) dat ons 
dorp voor de helft uit muzikanten bestaat. 

gehouden bij het drank- en spijzenlokaal 
van Bruntjes. Ten tonele zullen maarliefst 
vijf bands verschijnen met, naar verluidt, 
zeer uiteenlopende genres.
Voor de bezoeker van de Slag is het altijd 
ongewis wat er voor hem of haar geserveerd 
wordt. Van beginnende bands kun je alles 
verwachten. In eerdere versies van de Slag 
kwamen er kunstenmakers langs met ap-
paratuur die zij nauwelijks zelf konden be-
dienen (laptops op het podium, altijd handig 
je mail checken op de bühne) en gitaristen 
zonder gitaar (“Ik dacht: die hebben ze hier 
wel.”). Ja, sterallures sluipen er al jong in.
“De Slag” staat garant voor een mooie met 
muziek doorregen avond: verfrissende en 
verrassende acts en een gezellige sfeer. 
Een greep uit de talenten die de regio 
dit jaar heeft voorgebracht mag acte de 
présence geven. Op dat moment zullen 
de zielenroerselen die zijn ontwikkeld in 
alle oefenschuurtjes, -hokjes, -keetjes en 
-kelders zich aan het daglicht bloot stellen.
Inge transformeert haar flexibele bruin café 
naar een heus poppodium. Uit betrouw-
bare bron hebben we vernomen dat we het 
echter zonder de Rijksmuseum-waardige 
trofeeënkast moeten stellen die avond. De 
prijzenvitrine liet dan ook wel erg verjaard 
talent zien. Hoe dan ook, als om half negen 
de muziek start, hoeven de musketiers aan 
de bar zich maar 180 graden te draaien en de 
rest kan zich daar omheen verzamelen. Biertje, 
muziekje, wat wil een mens nog meer. Wij zijn 
superbenieuwd wat de bands in petto hebben!


