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Gek KEURING STATION

INSTALLEREN
installeren van elke grote of kleine technische
installatie t.b.v. woningbouw is ons vak!

elektrotechniek
* centrale verwarming
* luchtbehandeling
+ loodgieterswerk
 sanitarie installaties
+ optimalisering en energiebeheer

W.A. KEMKENS b.v.
Zegendijk 26

VOORALLE Postus3
7136 ZG Zieuwent
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Tweehonderdvijfig keer piot
Op 30 judi
algemene

1973, tijdens een
ledenvergadering van

RKZVC., meenden vele aamvezigen
dat er beloefte was aan een
sportblad. Fen sportblad voor
RKZVC, maar ook voor andere
sportverenigingen uit Zieuwent. Fen

comnissie (bestdande út Bennie ten
Bras, Bei Storkhorst, Leo
Venderbosch, Bennie Berendsen, Leo
Stoltenborg, George Peeters,

Ber

Wensink, Win
Herman



betrokken bij RKZVC)) nam het
voortouw. Tijdens de opening van de

huidige kantine + Kleedkamers van
RKZVC (november 1973) zag het
eerste nummer van het "Sportblad

U leest nu het 250-ste nummer.
Voorde statistici onder ons; 4.942
pagina's kopie zijn door verschillende

personen vol geschreven. Bijna vijf
duizend pagina’s tekst met zin en on
zin over het wel en wee van de

Zieuwentse sport. Een complete
plank van cen gemiddelde boeken-
Kast.

voor Zieuwent” het daglicht. De
naam PIOT (Papier Is Onze Troef)
werd pas in april 1974 bedacht.

THE MAKING OFPIOT”
In de loop vande afgelopen 25 jaaris er veel veranderd. Niet van deene dag
op de andere, het ging geleidelijk en stapje voor stapje met vallen en opstaan.
Als we mu mog een PIOT moesten maken, zoals dat in het begin ging, had
PIOT waarschijnlijk niet meer bestaan.

vroeger
=Deadvertenties werden door dhr. Venderbosch kaligrafisch geschreven,

getekend en opgemaakt.
= Meteen hoop gezeur en herhaaldelijke navraag kwam de kopie binnen.
= Op cen oude typemachine met een brede wagen en speciale stencilvellen

werd de kopie uitgetikt. Elke typefout moest met een ik rode magellak
worden gecorrigeerd.

= Was de kopie eenmaal uitgetikt, danbegon de werkelijke ellende. Tet
steneilen. Een loodzware oude stencilmachine werd door 20 emsneeuw
richting een koude bestuurskamer van ZVC gezeuld. Bijna bevroren inkt
weigerde in eerste instantie op papier te verschijnen. Was de inkt eenmaal
op temperatuur dan droop het eraf, 00 vel aan één zijde goed gestencild,

kant mislukte voor de helft. Slechts 250 PIOT's konden rich

ving Domhof, de verspreider.
= Was het steneilen gebeurd, dan moest de zaak nog in elkaar worden gezet

Het rapen, nieten en vouwen. Had je net lekker getrainden gedoucht,
Iwam Bennieten Bras vragenof je evenwilde helpen. De halve kantineB ,==de andere
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Tweehonderdvijftig keer piot
Op 30 juli 1973, tijdens een
algemene  ledevergadering van
RKZVC., meenden vele aanwezigen
dat er behoefte was aan een
sportblad. Ten sportblad voor
RKZVC, maar ook voor andere

sportverenigingen uit Zieuwent. Fen

comissie (bestaande uit Bennie ten
Bras, Bennie Storkliorst, Leo
Venderbosch, Bennie Berendsen, Teo
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Hartman |

44%
Herman



betrokken bij RKZVC)) mam het
voortouw, Tijdens de opening van de
kuidige kantine + Kleedkamers van
RKZVC (november 1973) zag het
eerste nummer van het “Sportblad
voor Zieuwent” het daglicht.
naam PIOT (Papier Is Onze Troef)
werdpas in april 1974 bedacht.

U leest nu het 250-ste nummer.
Voor de statistici onder ons; 4.942
pagina's kopie zijn door verschillende

personen vol geschreven. Bijna vijf
duizendpagina’s tekst met zin en on
zin over het wel en wee van de

Zieuwentse sport. Een compleie
plank van een gemiddelde boeken
kast.

“THE MAKING OFPIOT”
In de loopvan de afgelopen 25 jaaris er veel veranderd. Niet van de ene dag
op de andere, het ging geleidelijk en stapje voor stapje met vallen en opstaan.
Als weme nog een PIOT moesten maken, zoals dat in het begin ging, had
PIOT waarschijnlijk niet meer bestaan.

vroeger
=Deadvertenties werden door dhr. Venderbosch kaligrafisch geschreven,

getekend en opgemaakt.
= Met een hoop gezeur en herhaaldelijke navraag kwam de kopie binnen.
= Op eenoude typemachine met een brede wagen en speciale stencilvellen

werd de kopie uitgetikt. Elke typefout moest met een lik rode nagellak
worden gecorrigeerd.

= Was de kopie eenmaal uitgetikt, dan begon de werkelijke ellende. Het
stencilen. Een loodzware oude steneilmachine werd door 20 em sneeuw
richting een koude bestuurskamer van ZVC gezeuld. Bijna bevroren inkt
weigerde in eerste instantie op papier te verschijnen. Was de inkt eenmaal

op temperatuur dan droop het eraf. 500vel aan één zijde goed gestencild,
de andere kant mislukte voor de helft. Slechts 250 PIOT's konden rich-

ving Domhof, de verspreider.
= Was het stencilen gebeurd, dan moest de zaak nog in elkaar worden gezet.

Het rapen, nietenen vouwen. Had je net lekker getraind en gedoucht,
kwam Bennie ten Bras vragenof je evenwilde helpen. De halve kantine
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J. WAENINK aSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0544-351452

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

0544 - 35 15 09

TAXIBEDRIJF ZITAX
ZIEKENFONDS - PARTICULIER ZIEKENVERVOER

PERSONENVERVOER - GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)
ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

voor a uw  INSTALLATIEWERKEN
NIEUWBOUW
UITBREIDING
RENOVATIE of ONDERHOUD

Ook uw adres voor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent - Telefoon 0544-351217—....



Aee W.J.M. Klein Goldewijk
* verkoop van nieuwe

en gebruikte auto's
= autoalarm inbouw
+ startblokkering (SCM erkend)

APK
keuringsstation
De Witte Rieteweg 3

Mariënvelde
Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



werd verbouwd: tafels aan elkaar, de stapels gestencilde vellen in
(meestal) de goede volgorde en rennen maar. Bennie zelf aan de ene kant;
3 anderen aan de andere kant van de tafel. Vervolgens een uurtje schelden
op de nietmachines (die het bijna nooit goed deden), snel de zaak vouwen
ener was weer een PIOT Klaar om te worden verspreid onder (een ge
deelte) van de plaatselijke bevolking. Met een beetje geluk waren alle
pagina's te lezen en ook og in de goede volgorde.

“tegenwoordig”
= De kopie wordt (meestal) op een floppy aangeleverd.
= Met geavanceerde software en een moderne computer wordt de Ia

uitgewerkt.
= Femprint maken (even plakken) en de zaak gaat richting Westerlaan (on:

ze “huisdrukker").
* Vrijdagavond 790kant en Kare exemplaren ophalen en naar Domhof (de

verspreider) brengen en klaaris kees.

DE INHOUD
De buitenkant is belangrijk, maar
het gaat naturlijk uiteindelijk om de
inhoud. Indie zin is er in de Toop der
jaren ook wat veranderd, maar de

basisgedachte is altijd dezelfde geble-
ven. PIOTis een sportblad van
iedereen en voor iedereen. Elke
Zieuwentse sportvereniging heeft de

gelegenheid om zich te profileren
binnen de plaatselijke gemeenschap.
Alle inwoners lumenop de hoogte
blijven van wat er gebeurd op sport-
gebied in Zieuwent. Iedereen heeft de
gelegenheid omzijn ideeën en (op
bouwende kritiek te uiten. Dat daar

—

miet altijd gebruik van wordt ge
maakt is verhaal twee.

Alle redatieleden (in totaal waren
dit 23 redactie- en 22 jeugdredactie-
leden) hebben op hun eigen manier
invulling gegeven aan deze gedachte.
In de beginjarenaf en toe, de laatste
jaren wat gestructureerder. Met z'n
allen probeerden we, dit gold elke
keer weer; vanaf nummer Ì tot en
met het kruidige nummer, om voor
een groot publiek eenleesbaar blad te
maken. Dat lukt de ene keer beter
dan de andere keer.

3_—.



BEDANKT
Veel personen(en instellingen) hebbenzich de afgelopen 25 jaar ingezet voor
de PIOT. Het blijft gevaarlijk om bepaalde personen. te noemen, zonder an
derente kort te doen. Voor één persoonmaken we 'n uitzondering en dat is
Bennie ten Bras. 17jaar was hij de stuwende kracht achter de PIOT. Om
dankalle kritiek bleef hij erin geloven. Verder willen wij bedanken;

Alle (jeugd)redactieleden.
Alle kopieschrijvers.
De plaatselijke middenstand.
Al diegene die hebbengesteneild, getypt, gelopen, gevouwen en geniet.
Defamilie Domhof enalle bezorgers.

6 Drukkerij Westerlaan

nasnn

DE TOEKOMST
Ideeën en inzichten zijn altijd aan verandering onderhevig. PIOT probeert
daarin mee te groeien. Persoonlijk heb ik nog steeds eenstille hoop dat PIOT
uit zal groeien van een sportblad tot een algemeen verenigingsblad, waarbij
ook de culturele verenigingen aan hun trekken komen. De toekomst zal het le

ren.
De redactie (UW).

Klootschietvereniging “De Hemmele

Inleiding
Ter gelegenheid van dit speciale jubileumnummer zijn alle sportverenigingen
in Zieuwent gevraagd om een bijdrage te leveren. De inhoud en strekking was
uiteraard geheel vrij. Tochhebben wij (als redactie) 5 mogelijke invalshoe
ken/benaderingen benoemd. De Klootschietvereniging heeft deze suggesties wel
eel letterlijk genomen. Hierna volgt hun artikel.

De redactie.

—jp



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544-351269
Fax 0544-352464

Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

7061AA TERBORG Tel. 0315-323107
Fax 0315-340581
Privé 0544-351995

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!



Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wenngebr Gezbouwmaterialen van Wopereis )

BOUWBEDRIJF FA GE
* bouwmaterialen

B eee* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud
* machine houtbewerking

GERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 35 15 44

totaal ander leesplezier

Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.a.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DN Borduurgaren
SOKKENWOL

©
Yvonne

nippenborg
GA \, Testitountren

Dorpsstraat 11-7136 LE Zieuwent
Tel. 0544-3515 44



Geachtepiot redaktie,

Hiermede de antwoorden op 14vragen door onze vereniging K.V. De Hem
mele.
1 Wat betekent en of betekende PIOT voor onze vereniging?
Niet veel, daar de helft van onze leden niet binmen het bereik van de piot
woont. Fr zijn dan ook een aantal mensen die dat wel jammer vinden omdat
zij dit blad ook graag willen lezen.
z Wat is/was de betekenis van PIO
Lien informatieblad voor alle inwoners van Zieuwent over de diverse sporten.
3 Wat was goed, wat was fout, wat (en hoe) kan anders en/of
beter?

voor Zieuwent?

Fou, helaas laat ik u volgens deze weg weten dat het icoontje dat u vooronze
vereniging in uw blad gebruikt niet bij ons hoort daar het een icoontje voor

Joux de boule is en niet voor Koorschieten is, wij zullen zelf ook prokeren het
juiste icoontje te vinden zodat dit kleine foutje niet meer hoeft voor te vallen.
Als wij de juiste hebben gevonden zullen wij zo spoedig mogelijk komtakt met
wopnemen

+ Hoe zou, volgens onze vereniging, de PIOT er over 10of 25
jaar uit moeten zien?
Hetzelfde zoals nu, wij zijn tevreden.

5. Welke oude bijdrage(n) is/zijn van wezenlijk belang geweest
vooronzevereniging en waarom?
Iigenlijk niet van toepassing, maar de Kleine advertenties voor onze vereni
ging voor het pinkstertoernooi zijn best van belang geweest

IK Sandino Papenborg koop u hiermede voldoende te hebben geholpen na-
mens de klootschietvereniging De Hemmele.reee



JN
TUSSEN HALF7 EN HALF 9

Sinds 1 jaar ben ik lid van de redae
tie.
In het verleden had ik wel eens std
jes geschreven. Zomaar voor de lol;
dan ging ik met een voetbalelfial
mee, keek naar de wedstrijd, dronk in
de rust samen met hen thee, jueerde
voor de ‘mooiste benen verkiezing’,
maakte de winnaars bekend en
schreef naderhand een stukje over
mijn belevenissen.

Vorig jaar belde cen redactielid mij
om te vragen of ik in de redactie wil
de. Aangezien het schrijvenmij wel
beviel, heb ik “ja” gezegd enver
scheen ik een paar weken later op de

redaetievergadering.
Aan het eind van de vergadering
werdende taken verdeeld en ik kreeg
mijn eerste èchte opdracht:
‘diploma zwemmen’

Helemaal alleen ging ik de zaterdag
erop naar het zwentbad. Heel opti.
mistisch had ik een pen en cen
notitieblok meegenomen want niets
van wat er zou gebeuren zou ik on
opgemerkt voorbij laten gaan.

===

Nou, ik zal je vertellen; er waren
honderd mensen op het zwembad,
maar ik hadhet gevoel dat ik de enige
was. Ik zat daat in wijn uppie met
blote voeten op een bankje. Allemaal
moeders, ooms, tantes, vaders, zusjes
en broertjes die ieder voor hun ‘di

ploma-kind' kwamen. Er kwameen
bekende naar mij toe, ik weet niet of
het cen tante, buurvrouw, moeder,
zus, nicht of oma van het te water
gelaten kind was, Op de vraag in
welke vormik dan aanwezig was heb
ik maar geantwoord dat ik er voor
alle kinderen ben, een soort inter
Haas. De kinderen vonden alle
aandacht van fotografen en camera
mensen al zo spannend dat ik mijn
pen en papier in mijn tas heb gela
ten

Verder heb ik in dit jaar al een aan-
tal interviews gedaan. Bij de

schietvereniging vroegen ze mij of ik
ook cen keer wilde schieten. Eerst
durfde ik niet zo goed. Toen ik toch

overstag ging en een paar keer ge
schoten had durfdenzij niet meer

6



Ik heb gemerkt dat het schrijven van
een stukje bij mij altijd op het laatste
moment aankomt. Dan is het elke
keer weer een verschrikkelijk gestress
Als in Zieuwent elkevijf weken op de
avond van de PIOT vergadering
tussen half 7 en half 9 de stroom: zot
worden uitgeschakeld dan zouden
Jullie nooît een PIOT meer lezen op
zaterdagmorgen. Dan zul je bij het

eten van je hard gebakken bolletje,
beschuitje kaas en kopje koffie cen
leesmapje moeten raadplegen.
Iedereen komt om half 9 namelijk
altijd met rode wangen en letters in
de ogen op de vergadering.
Onder het genot van een kopje koffie
lezen weelkaars stulken en komen zo
weer wat tot rust.

Tijdens de vorige vergadering kregen
we allemaal eenlijst onder onze neus
met namen en adressen van bedrij
ven, Of we die wilden vereren met
een bezoek om te vragen of ze nog
weer cen “advertentie: contract” met
PIOT wilden aangaan. De andere
leden keken er allemaal bezorgd bij,
waardoor ik dacht dat het cen hele
Hus zou zijn. Ik stelde het dan ook zo
leng mogelijk uit, nam uiteindelijk
een buurjongetje mee en ging op pad.
Nou hier had ik wel meteen aan
hunnen beginnen, ik begrijp niet
waarom ze allemaal zo bezorgd ke-
ken, want éÎk bedrijf wilde weer met
zijn advertentie in de PIOT.
Dankzij hen kunnen jullie dus weer
onbezorgd van een fijn aantal jaren
Zieuwents sportblad genieten

Wendy Krabbenborg



KARATE- ED KICKBOKS

Vijfentwintig jaar is een achtens-
waardige leeftijd voor een sportblad
in zo’n Kleine gemeenschap als ieu
went. Dat zegt wel iets over die
gemeenschap en over dat blad! Mau

Chin feliciteert dan ook van harte de
PIOT. Wij weten uit ondervinding
wat het zeggen wil om iets zo lang
draaiende te houden: Mu Chin loopt
ook al tegendie leeftijd aan.

De contacten tussen onze vereniging
en de PLOT zijn fragmentarisch. Dat
komt door het karakter van Mu
Chin: Karate is nog altijd een “vrij
aparte” sport—Kielboksen mag zicht

tegenwoordig in wat meer poprdari
teit verheugen en Mu Chin is niet
wedstrijdgericht—vechtsporters zijn
nu eenmaal individualisten—zodat
er nooit competitienieuws te melden
is Dan kun je wel eens cenartikel

250% PIC2808 !

—
a

VERENIGING “MU-CHIN”

over wat onze sport inhoudt in zo'n
blad plaatsen, maar wa een paar keer
ben je uitgeschreven. Dan is alles
wat er over Karate of Kickboksen ge
zegd kan worden geschreven, en dan
weer men het wel. Het is dus geen
Tawestie van gebrek aan liefde, maar
gewoon een tekort aan radkpunten.

Tochis Mu Chin blij met de PIOT.
Waarom? Omdat Mu Chin een
Zieuwentse sporwereniging is—dl
zitten er helaas bijna geen leden uit
Zieuwent bij—en de PIOT een
Zieuwents sportblad, en ze dus bei
den Tum draagvlak in de

gemeenschap Zieuwent vinden, en
dls zoiets een kwart eeuw kan voort
duren ïs dat best een grote,
welgemeende felicitatie waard. PL

OT, van harte proficiat!

Mu Chin.



Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
ME, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer REGENINSTALLATIES

TUIN- EN PARKMACHINES
Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden
Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgings-
boxen, gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht.

OPA B.V.
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-351526

dE
SCHOONHEIDSSALON

> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304

x
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officieel Daihatsu dealer
officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

SOURCY CENTER ZIEUWENT’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

ontspannende bedrijfsaktviteiten,
culturele manifestaties en sport-
evenementen van 50-2000 personen.
Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatie.

ERGADERRUIMTEN + EVENEMENTENHAL + TENNISBANEN + SPORTHAL +SQUASHBANEN « BOWLINGBANEN + INDOOR MIDGETGOLF + JEU DE BOULES
+ FITNESS & AEROBIC STUDIO'S + SAUNA'S + STOOMCABINES + ZONNE.
BANKEN + SCHTOONHEIDSSALON » EYSIOTHERAPIEPRAKTIJK » KINDER
CRÈCHE « DIVERSE BUITENSPORTEN VAN VOETBAL TOT BEACHVOLLE:

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A -7I36LS ZI EUWENT



Vrij vertaald betekent jubileum: jube
len,ies om over te juichen.
Dit is een jubileumnummer, dus laten
we maar juichen.
Ie denk nog steeds met veel plezier te
Tag aan bijvoorbeeld het interview dat
zich afspeelde op de golfbaan met dr
Hamers.
Totaal onbekend met deze tak van

sport gingen Joris enik op pad.
We troffen een prachtige omgeving,
aardige mensen en cen hartstike leuke
pel. Nataelijk hulden wij ons beeld
van te vorenal gevormd, en gedeeltelijk
Bleek dat ook te Kloppen. Maar verdorie
ds je je het kunt veroorloven (qua tijd
engeld) dan is cen middagje golfencen
Keine vakantie.

[en kleine vakantie vondik ook die

mistige november middag dat ik samen
met Mark, 6 geweren en 10 jagers op
pad gingen.
Mark met eenander beeld van jagers
dan ik. Vooraf had ik een duidelijke
mening over jagers, welke geen uit

Maddy Hulshof Weijers

JUBELEN!!
gangspunt was voor
interview.
Genoten hebik echter die middag, de
Keinheid van het landschap door die
allesomvattende mist, de bevlogenheid
van de jagers, en een wederzijds respect
voor de natuur.
Mijn mening wijzigen doe ik niet zo
makkelijk, maar meer nuances maken

voor iedereen de horizon breder.

cen soepel

Natuurlijk is niet alles even leuk, zon
der dieptepunt geen hoogtepunt. Maar
daarover gaat het hier niet. Sommige
PIOT-redaktievergaderingen zijn niet

omover naar luis teschrijven, maar er
zitten er bij waar je werkelijk om kunt
jtichen.
Waar tijdens en na de verplichte pun
en, met 7 verschillende invalshoeken,
iedereen weer op het zelfde punt uit
Komt meteen flinke dosis humor.
Hopenlijk lukt dat ookdeze keer weer,
want het gedrukte resultaat valt van
daag voor de 25ste keer bij u in de
bus

—jn



IOM DIS:2508 DI:
TWEEHONDERDVIJFTIG KEER PIOT

We werden gevraagd een stukje te schrijven voor het jubileumnummer vande
PIOT. Wij als gymvereniging hebben geregeld van de mogelijkheid gebruik
gemaakt prestaties van leden in de PIOT te vermelden. Ook acties en veran
deringen binnen de vereniging Jun je zo gemakkelijk kenbaar maken. Voor ons
is de PIOTeen matig “Maandblad”. Je bereikt er de Zieuwentse bevolking
mee want we zijn ervan overtuigd dat het blad gelezen wordt. En dat de PI
OT er ook alles aan doet om zoveel mogelijk aan de wensen van verenigingen
in individuente voldoen.
Beste Redactie, ga nog lang door met het vermelden van sportprestaties van

euwentenaren en met het schrijven van smeuige verhalen over alles wat cen
beetje met sport te maken heeft en ook de gevarieerde toetjes toe.

ZGV

ZVZ

De zaalvoetbalvereniging 7..V.Z. feliciteerd Piot van harte met haar 25 jarig
jubileum endeverschijning van het 250 nummer.
Tevens hopenwe nog jaren te mogen genieten van de verslaggevi
Zieuwentse sportvereniging
Ga dooren veel sue

van het
leven middels het Zieuwents Sportblad PIOT

Bestuur Z.V.Z.eNEVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG SDEC. UITERLIJK LEVEREN KOPE!

Zaterdag 9/M0Jan.  :Sourey Sportnacht 1999 \Meer informatie en opgave in de volgende Piotee\ 0mm



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee Het idee dat je samen
sterk bent De Rabobank h

samenwerken en bou een bank vòn
mensen vóór mi inhet persoon:
lijk contact. Elke Rabobank staat midden in de

leving Daarom betroksen

bij
ac

in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen
weten wat erleft,oo
gaat Kortom,
in de buurt als u

Rabobank
Kantoor Lichtenvoorde
Raadhuisstraat 4
Telefoon (0544) 390 390

Kantoor Harreveld
Kerkstraat 20

Telefoon (0544) 390 350

Dë
Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 272, Zieuwent
Tel, 0544 - 352346

EB VOE



| BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52Aont

#: Lichtenvoorde
ES Tel. 0544 377448A bgg.377449

Uw haaris uniek, daarom zijn wij dat ook

KAPSALON

HEAR
VOOR MM EN HAAR

ZIEUWENT (0546) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
J©g tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecën
3,

e 1E tuinonderhoud tuinidecën tuinaanlegsbsde | winiteeën tuinaanleg  tuinondothoud

Ruwloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Ju PRIJSVRAAG???
INLEIDING
Dit mammeris het 3° jubileumnummer van PIOT. Bij gelegenheid van het T°

en 2° lustrum (respectievelijk 5 en 10jaar PIOT) zijn door de (toenmalige)
redacties prijsvragen uitgeschreven. Hieronder treft u, “uitsluitend ter ver.
maak”, cen letterlijke weergave van de prijsvraag uit het T° jubileumnummer.

Vraag: Wie van de huidige redactieleden gaat als éérste vouwen?

Mogelijke oplossingen (antwoorden) (op alfabetische volgorde);
O Bennyten Bras O Martin Slot
O André Meekes O Bennie Storkhorst
O Joost van de Mey O Huub Wopereis

Slechts één antwoord aankruisen! (Het gebruik van een dobbelsteen
(zes mogelijkheden) is toegestaan).

Inleveren{opsturen aan een van de redactieleden

Afzenderfinzender; Naam:
Adres

Woonplaats:
Langsstippellijnuitknippen.

DE PRIJS
Op vrijdag 3 november 1978 is door de redactie f 100,= (Génhonderd gulden)
gestort op cen speciaal boelje (uitsluitend bestemd voor deze prijsvraag) bij deEE 4 YW

—_….........



RaBo bank 1e Zieuwent. De uiteindelijke winnaar ontvangt op de trouwdatum
van het redactielid dat als Geste trouwt deze f 100,= plusde rente die daar (in de
loopder jaren?) is bijgekomen.

WEDSTRIJD-PROCEDURE
= Het wedstrijdformulier dient uiterlijk zondag 19 nov. 1978 vóór 12.00

zeur inhet bezit te zijn van één van de redactieleden of in de copybus.
> De binnengekomen formulieren worden gesorteerd naar oplossing,
= Aande hand van deze selectie worden er 6 bakjes gemaakt met in elk

bakje eensluidende oplossingen (antwoorden).
= De6 inzenders van deze uitgelote prijsvraagformaulieren(dit zijn dus de

potentiële winnaars) plus de namen van de bijbehorende redactieleden
worden gepubliceerd in PIOT 6 jaargang ur. 4,

> Zodra als Este éénvan de huidige redactieleden gaat touwen ontvangtdegene (van die 6 mogelijke prijswinnaars) die op het goede redactielid
heeft gegokt de prijs

WEDSTRIJD-BEPALINGEN
> Indien meerdere leden van één gezin wensen deel te nemen aandeze pris

vraag kunnen zij zelf een prijsvraagformulier maken aan de hand van het
voorbeeld zoals deze staat afgedrukt in dit nummer.

> Gezinsleden van de huidige redactie en de redactie zelf zijn uitgesloten
van deelname.

— Moelt, voordat iemand van de redactie gaat trouwen, PIOT worden opgeheven dan wordt het geld, dat als prijs bedoeld was, overgemaakt naar
een goed doel.

= Mocht in de loop der jaren het prijzenbedrag dermate toenemen dat cen
eventueel Juwelijksaanzoek uit financieel oogpunt aantrekkelijk word,
Troudt de huidige redactie zich warm aanbevolen: Eventuele Inavelijks
aanzoeken dienen vergezeld te gaan van een recente pasfoto van de
nieuwste tractor plus een opgave van het aantal staldeuren.

= Waarin dit reglement niet voorziet beslist de Jmudigeredactie.

, 128
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VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT Tel. 351257

Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro“| Rucanor- Wings - Goudie - Yonex - Lotto
Dunlop - Hummel - Masia - Oliver - Viking

ATKA DA
Hotel - Café - Restaurant
” ’t WittePaard”

Verrassend,
Goed,

“Diverse mogelijkhedenvoor:

+ “Bruiloften en partijen
+ Recepties
+ Reünies
+ Vergaderingen De ideale rustplaats voor eenhapje en drankje.



VERENIGINGEN

La59]  RKZ.VC. Veldvoetbal
Voorziter A vd Wetering, Dorpsstrat 25, Zeuwent, tl. 351236
Secretaris C. te Molder, Favelstaat 9, voorde, el, 375179

6 Penningmeester 1, Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, el. 352059
Wedstijdsec. _:W. Wopereis, Harreveldseweg 14, Zieuwent, tl 361831

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tl 351257
Socrotaris R Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 709, voorde, tel 379562

5 | Pemingmeester A. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 352381Vo] Wedge Recreanten: B. St, Helenwog 3, Zieuwer, tel 352127
KNVB: B. Donderwinkel, Oude Aattenseweg 7Úa, tel. 379552

e H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Hare 18, Zieuwent, tel. 351838

[5 Socretaris P. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel 352223
Penningmeesteres tor Bogt Linnenwever 2, Groenlo, el 465478

Wedstrijd sec A Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tel. 351531

TOHP: Volleybal
( Voorzitster . Sloweinck Penterman, De Steege 28, Zeuwent, tel. 351485
ò Seorsteris M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel. 351488

Penningmeesteres_:M. Heutinck, Holdersweg 11, Zieuwent, tel 351770
+ Wedstijdsoer. 7 Kameboek, De Steege 5, Zieuwert, tel 35247

Recreanten ME. Holkenborg, Boerswog &, Zieuwork, te351488
ZTV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Meat 1, Mariënveldetl 351281
Socretaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zouwert, tel 351591

< Penringmoesteres 1. Krippenborg, De Steege 22, Zeuwent,il 362424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym. verenigingVoorzitster |L Hummen, Oude Tefborgsen. 296, D'chem, tel 0314-360442Secretaresse J. Wolters, Batsdik 42, Mariënvelde, tet 351711
Penningmeesteres  :I. Segers, Batscijk 37, Mariënvelde, tel 0573-461411

Wedstrijd sacr W. Hümmolink Kramer, Chopinstraat 8, voorde, te. 374316

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 351262
Secretaresse A. Oonk Boekholt, Haverkempstegge 12, Wijk, tel 0543-663459
Penningmeester  :G. Rijnders, Lariksstraat18, Voorde, el. 374926

x Velocé: Fietstoerclub
Vooriter Vacant
Secr/Penringm. HI Toebes, Beethovenstraat 6, ‘voorde, tel 379617
Toercoördnator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 244, Zieuwent, tel—_—(
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Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter € te Piave, Aagternamwog 2, Harreveid, tel 374937
Secretaresse IL Hendriks, Msterstraat 58, Bredevoort, tel. 0543-452951
Penningmeester2C. Bokkers, Hin Meferstaat 4, ‘voorde, el 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 5. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, te, 351257
Secretaris . Hummenk, Esstraat 42, L'voorde,tel 377523
Penningmeester te Flex, Verkavelngswog 2, Mariënvelde, el, 351373
Wedstrijd secr E. Hoenderboom, D Steege 71, Zouwet, fl, 252916

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el 351534
Sekr/Penningm. :A Papen, De Haare 32, Zieuwerit, el 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter . Nitolder, Wilgendijk 4, Mariënvelde, tl. 351316
Secretaris te Poller, Verkaveingsweg 2, Marienvelde, tel 351373
Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent tel. 362268

Wed A. Waalderbos, Zeuwentsewog 42, Zeuwent, el. 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Vooriter M. Spieker, Stafngstraat 43, L'voorde,tel 375650
Secretaris Papenborg, Wigendik 6, Mariërveide, tel 361562
Penningmeester euwent, te, 351271

Wedstr
6, Marienvelde, tel. 351819

orpsstraat 36
N. ten Have, Oude Maat

ESZET'90: SquashverenigingVoorziter V. Doppen, Dorps Zeuwert, te. 351982
Secretaresse N. ge 89, Zieuwent, tel 352275
Penringmeester =P Elshof, Hapenburgsestraat 5, L voorde,tel 379116

H. Meutstege, Constantjiaan 6, Aur, el 0573 45352

BADMINTON-vereni
Voorzter M

Secretaris
Penningmes:

 Micdachtenstraat
34, voorde, tel. 377019

Bras, de Haare 34, Zeuwent, te. 351738
ragenderweg 52/B, L'voorde, tel. 374180



AM
WEEGBRUG

B

benborg HANDELSOND.í Krab
Kristalzuiver bronwater uit Zieuwent

Postbus 13
7196 ZG ZieuwentB.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel.: 0544-351634WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 0655 1438 19

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID van harte welkom

ENEEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

architektenburo

an a. holkenborg
ruurloseweg28 7136 md zieuwent

telefoon 0544- 351389



Tat zover de prijsvraag uit het T° hustrummmmer. In het 2° lustrummummer
kwamen we terug op deze prijseraag met de navolgende (letterlijke) tekst;

In het 5-jarig jubileunsmanmer (nov. '78) waren twee prijseragen opgenomen.
Fen actuele prijsvraag en een jubileumprisvraag. Op de actuele prijsvraag be
staande uit 9 open vragen, betrekking hebbende op de plaatselijke
sportverenigingen, kwam toendertijd géén enkele reactie binnen en verviel derhal-
ve

Op de jubileumprijscraag, bestaande uit de “brandende” vraag: Wie van de
huidige redactieleden (N.B. de toenmalige “kandidaten” waren; Bennie ten
Bras, Andre Meekes, Joost van der Meij, Martin Slot, Bennie Storkhorst en
Huub Wopereis) gaat als éërste trouwen, kwamen3 reacties binnen. Twee
maal werd HaaWopereis getipt en éénmaal Martin Slot. Ten onrechte zoals
de geschiedenis in deafgelopen 5 jaar heeft uitgewezen. Op 8 dec. 1982 trad
Bennie Storkorst (wettelijk) in de echt met Margriet Spekschoor en was
daarmee het te tippen redactielid.

In deze ontstane situatie (géén enkel goed antwoord) was in het wedstrijdre
lement voorzien. Het prijzenbedrag zou worden overgemaakt naar een “goed
doel”. Na rijp beraad binmen de redactie is besloten het prijzenbedrag, door
rentebijschrijvingen inmiddels opgelopen tot f 130,= over te maken naar de

stichting peuterspeelzaal “De woelige hoek” in Zieuwent.

Tot zover de prijsvragen uit het verleden. Ondanks de zeer slechte respons,
ook in het 2 jubileummummer was een andere prijsvraag (met meerkeuzemo
gelijkheden) opgenomen waarop ook niet werd gereageerd, geven we de moed
niet helemaal op. Speciaal voor de jeugdige PIOT lezers volgt op pag. 15 een
nieuwe prijsvraag.



“ADVERTENTIES UIT DE OUDE DOOS”

KONPEKTIE

DORPSSTRAAT 21 Tel. 441

 HISTOR |

Si] VERVEN ALTYD GOED

SCHILDERSBEDRIJF

Í

Vrije tijds- & werkkleding

ooLZEVZINS
Zieuwentseweg 52

ZIEUWENT

UW HISTOR VERFWINKEL
VOOR DE DOE-HET-ZELF ARTIKELEN ==



TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

#
Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

T 0544-352043 JL

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soortenre}
ook A.PK-keuring

raties

naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44- Zieuwent
Telefoon 351603



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop |
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

WO ZIEUWENTei BORCULOa BREDEVOORT
De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!

STUKGOEDERENVERVOER
KIPPERVERVOER

AVIA
Tel, 0544-351215
Fax 0544-352065

WISTU.....
dat Ubij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur perdag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card.
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags geslotenLj]—m—



6 ed NSHallo allemaa, i: 29
Omdat PLOT gi vijfentwintig jaar bestaat
hebbenwij dit keer een extra feestelijk
nummer Gemaakt.
Voor jullie & er een puzzel!Probeer deze
op îe lossen door de woorden die onder
de puwzzelstaan op te zoeken en doortestrepen.A!s je de lefters die overblijven
achterelkaarzet komt er eenzin ui.
Schrijf de oplossing op en vermeld
daarbij je naam en adres.In de hgivoan
de ST.Jozefschoolstagt een doos waar
je de oplossingen in kunt doen.

(prijs f25,-Pd DE KINDERPTOT
Heelveelsucces!!
Groeten van de redactie
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Aerobic hockey Redactie
badminton honkbal Tugby
bal jubileum schaatsen
club karate sporthal
doelpunt kans tennis
feest klootschieten trimmen
goal kinderpiot voetbal
om lef volleybal
handbal piot waterpolo

prijs zwemmen



STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136 LE ZIEUWENT - Telefoon 0524-351207

uwENEEsenKeEese“RESTAURANT ala carteSEENreesSnCOENNsEenEeEEEBENEN)Gen)SEEN
Tas Bongers



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544-351542

=S>AUTOBEDRIJF5 MARTIN HEGEMAN VOF.

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aanbijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

d verkeersschool
GUUS KOLKMAN

chakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544-351939
b. 06 - 53933054



reOp 5 septentber 1973 werdde eer
ste steen gelegd voor de kantine van
RKZVC en op zaterdag 3 novem
ber werddit gebouw geopend. Rond
deze opening verscheen ook het
eerste sportblad, nadat op de leden
vergadering in juni van dat jaar de
behoefteaan een sportblad groot
bleek. De eerste redactie bestond
onder anderen uit Beie ten Bras,
Bennie Storkhorst, Bennie Be

rendsen, Berry Wensink en

lerman Hartman.

doopt. Er waren elf
de redacties hadden

drie stemrondeNgodig omtot een
besluit te komen: Ys Hegeman was
de prijswinnaar meNzijn inzending
Plezier Is Onze TroeX Voor de re
dactie Bleek het in gktijk ont
Papier Is Onze Troef e an. Veel

Tulp had de redactie in 13 begin
van Benny Venderbosch, diN met
een stencilpen de advertenties ode
stencils tekende en kalligrafeerde
De beginfase werd duidelijk door
het voetbal gedomineerd, hoewel

vanaf het begin andere Zieuwentse

enigingen ook uitgenodigd wer
den un stukjes in het sportblad te
publiceren. Dit duurdeeen jaar of
ten, waarna weer nadrukkelijk
contact werd gezocht met de plaat-
selijke sportclubs. De hoeveelheid

kopij nam af, dus was voor het
voortbestaan van de PIOT een an
dere opzet noodzakelijk. Stuwende
Krachten waren Bennie ten Bras en
Joost van der Meij, die jarenlang de
kar trokken. Negen jaar geleden
legdenzij hun pen neer en gaven
deze door aan Huub Wopereis, die
reeds geruime tijd deel uit maakte
v/d redactie. Hij vormde een nieuwe
redactie De redactie diende, door ’t

uitblijven van regulier kopiebijdra
ge, te kiezen voor een andere
opzet,en breidde het aantal redacti
onee stukken uit.
Gevolg van deze gewijzigde struc
tuur was, dat de bijdrage vanuit de

voetbalvereniging RKZVC mini-
maal bleef. De leden lezen iedere
maand de PIOT en wachtenaf wat
er de volgende keer gepubliceerd
wordt. Om alle teams een keer voor
te stellen heb je al twee seizoenen
nodig. Verder is het belangrijk dat
et sportblad de betrokkenheid met

e lezers houdt. De momenten van



ZVC: pupillen zijn graag gelezen stukjes, juist omdat het zo persoonlijk is.

Daarhijhoren naar onze mening en namens veel ZVC-ers ook de winter-
en eindstanden. Het is belangrijk omjezelf als redactie de vraag te stellen
ofje zelf het blad maakt of ook gebruik wilt maken van de kopijbus. Dan
moet je ook goede afspraken maken met de diverse mensen binnen de ver-
eniging en ze aan un afspraken houden. Ditis beslist geen gemakkelijke
opdracht, maar we moeten niet vergeten dat de PIOT een sportblad voor,
maar ook door de Zieuwenise gemeenschap moet zijn.
RKZVC feliciteert de redactie van PIOT met de uitgifte van haar 2507
aummer en haar 25-jarig jubileum en wenst haar veel succes voorde
toekomst

Namens RKZVC
Henri Weikamp

Zieuwentse Tennis Vereniging

De Piot is in Zieuwent een begrip dat je meteen met sport associeert. De
betekenis van de Piot voor de tennisvereniging is niet dermate groot, daar
wij er als vereniging te weinig gebruik van maken. Daar komt nog bij dat
er geen seizoen lang een competitiestrijd is.

Wij denken dat jullie nog wel een tijd op deze manier verder kunnen
gaan. Het blad is duidelijk, overzichtelijk, en leest makelijk.
Zieuwent leeft en vooral op sportief gebied, dat blijkt telkens weer als je
de Piot doorleest. Proficiat, namens ZTV, op naar de volgende 250 uit-
gaven.

Sportieve groeten ZIV



In de keuken of de voetbalkantine
Mam, hoe laat ten we vanavond?”
“De normale tijd, hoezo?”
“Mag ik vooruit eten, want ik moet
nog weg.”
“Waar moet je dan naar toe, je hebt
toch geen handbalraineng of wel?”
Nee, maar Bennie heeft gevraagd of

willen helpen de PIOT's
vouwen.”
we

Het gesprek duurde mog een poosje
voort; ik vertelde m'n moeder wat de
PIOT was, precies zoals Bennie (Ten
Bras, die ons training gaf toen) het
aanons doorgegeven had.
Vervolgens vroeg zij zich hardop af
waarom ik er altijd bij moest zijn, en
wie haar nat dan zou helpen met de
afwas. Ik hoorde dat het toch wel

lastig was dat er weer iemand op een
andere tijd moest eten, en of er mog
een avondkwam waarop er iemand
naar ’t Gilde ging of hoefde te
sporten zodat we met het hele gezin
konden eten.
Maar op het eind was het tochaltijd
goed.
Ik stapte op de fiets en haalde eerst
mijn vriendin op. Al Ketserd en

giechelend vertrokken we en stonden
we even later bij Benmie voor de
winkeldeur. We zagen niemand en
ook in de winkel zelf was alles donker
en rustig. We vroegen ons al af of we
hier wel moesten zijn, werden wat
onzeker en vonden het tegelijkertijd
ook allemaal wel spannend.
Uiteindelijk probeerden we of de deur

open was en dit bleek het geval te
zijn.
Daar stonden we met z'n tweeën ons
afvragend of we echt wel goed waren,
want de winkel zag er net zo uit als
anders. Gelukkig had Bennie de
deurbel gehoord en kwam ons
ophalen. Toen we in de keuken
kwamen was onze twijfel meteen weg
want deze lag vol met stapels papier;
op tafel, op het aanrecht en overal op
de grond.
We hebben de stoelen in de kamer
gezet en alle bladzijden op volgorde
gelegd: je moest dan aan éénkant
van tafel beginnen, de bladzijden op
elkaar stapelen, en via de andere kant
van de tafel naarhet aanrecht toe
waar de laatste pagina lag en het
nietapparaat. Nietjes erin en



vervolgens het geheel vouwen, waarbij
het resultaat één PIOT was.

Zo heb ik dus jaren geleden voor het
eerst kennis gemaakt met de PIOT.
Later heb ik het vouwen nog vaak ge
daan, maar dan gebeurde dit meestal
in de voetbalkantine. De eerste keer
konden we daar niet terecht omdat er
een vergadering was. In de kantine
Tad je veel meer ruimte dus ging het
vouwen veel gemakkelijker en sneller,
maar toch had ik het rondje omde
keukentafel en langs het aanrecht van
die eerste keer nooit willen missen.

Of de PIOT nu in de keuken of in de
voetbalkantine gevouwen werd, ik
weet zeker dat er op beide plekken
evenveel fouten gemaakt zijn door

mij. Er zullen toen heel veel gezinnen
geweest zijn die of een pagina misten,
of na pagina 5 ineens pagina 8 kre

gen te lezen etc. Want al Hetsend en
giechelend was je niet constant gecon-
centreerd, en als klap op de vuurpijl
werd je ook nog eens afgeleid door dé
spelers van het eerste elftal die dan
binnen kwamen, die je zo bewonderde
en nau van dichtbij kon bekijken in
plaats van zondags op het veld.

Ingrid Rouwhorst

reactiesTweehonderd-en-vijftig keer de PI
OT? Zo ver gaat mijn herinnering
aan dit blad niet eens terugIn mijn
jonge jaren las ik de piot niet echt.
Het ging erg veel over voethal en in
die periode intersseerde mij dt niet erg
veel. Als ik van Haaub de oude piot's
zie herken wel de voorkant van vroe
ger en de advertenties met zijn leuke
spreuken
Ik benbide redaktie van de PIOT ge:

gaan omdat ik wat wil schrijven voor de

mensen in Zieuwent. Iedereen moet er
leesplezier of iets dergelijks in kunen
vinden. Wat is er u mooier dandat je
alsschrijver merkt dat je artikel gelezen
is. Daarom blijven mij de stukjes vooral
bij waar mensen veel op hebben gerea-
geerd. Nuis het wel vaak zo dat de

Zieuwentse bevolking vooral reageerd
ls iets niet goed is. Voor mij geldt vaak

geen bericht, goed bericht
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ROMEO DELTA
MuLTIMEDIA BV

POSTBUS 107
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237



U kunt bij ons terecht voor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (schade en leven)
* Sparen
° Beleggen
* Lenen

Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 « Fax 0544352 145



Het is dan ook volop genieten als er
veel positieve reacties komen, of er komt
veel bijval voor het geschrevene
Zo kreeg ik erg veelreacties op het
stukje over de verschillende acties van
Pacelf. Voor velenin Zieuwent was let
herkenbaar, on door Pacelk zelf erg
sportief opgevat.
Of de commotie dier ontstond na het
stukje van Maddy, over zwemmen in
Harreveld. Wat kan tekst toch op veel
manierenworden geïnterpreteerd.
Zelf vond ik het stik van Joris mooi,
waarin hij via een verhaal een link leg-

25 jarig huwelijk

PIOT is het sportblad van Ziezawent
Een ieder in Zieuwent kent het blad.
Men leest het intensief door, bladert er
vluchtig door heen of leest alleen "het

toetje van. De PIOT bestaat 25
jaar. Een hele tijd, menig Juewelijk
strand voortijdig. Maar het Tuarelijk”
PIOTheeft ook: zijn echtelijke ruzies
gehad en wel eens voor op het punt ge-
staan: stoppen of doorgaan. De echte
lijke ruzies werdentot nu zoe zog altijd
overwonnen en hoewel menig mens er
na 25 jaar huarelijk er niet meer zo
Knap en strak uitziet dan: zijdens de

de maar het jeugdvoetbal en de
moeilijkheden die ouders vaak hebben
bij het indelen vande teams.
Maar de allermooiste reacties kreeg ik

op hetstuk waarbij ke stilstond bij het
overlijden van motorfanaat, Jan Roe-
lofsen. Schijnbaar heb ik er een aantal
mensen mee ontroerd en die gedachte
maakt weer bij rg veelontroering los.
Velen danken de piot voor het werk dat
geleverd wordt. Ik dank allen die lezen

en/of reageren.

Mark Lankveld

WT,

Jowelijksdag, is PIOT in de loop der
Jaren er qua uiterlijke verschijning toch
zeker op vooruit gegaan. Geen pagind's
op de kop gedrukt, onleesbare pagina's
en geen pagina 8 na pagina 5,

Wat is de basis geweest om altijd weer
een exemplaar van PIOT op de mat te
Krijgen? Belangrijk aandeel daarin is de
bijdrage van de diverse actieve sportver
enigingen in Zieuwent. Daarnaast ook
steeds meer de redactionele bijdragen.
Dat laatste heeft in de loop der jaren
toel steeds meer de overhand

21



gekregen, want naast een aantal
verenigingen die altijd trouw een
bijdrage leveren, valt de inzendingen
vanuit de verenigingen wel eens te-
gen. En juist dat maakt een blad als
de PIOT afwisselend, verrassend en
vooreen ieder interessant om te le

zen.
Voorde redactie is het soms lastig
om steeds weer vanuit cen andere
invalshoek de zaak te benaderen.
Het blad "leesbaar houden is toch
een belangrijke doelstelling van de
redactie. Dat lukt het beste als ook
de onderwerpen (c.q. verenigingen)
divers en vanuit verschillende bena

deringen een bijdrage leveren aan de

PIOT. Maar ook iemand die niet
vanuit een vereniging, maar op per-
soonlijke noot een leuke, kritische of
vernieuwende bijdrage wil leveren, is

van harte uitgenodigd om eens wat
te schrijven.

In haar 25 jarig bestaan heeft de
PIOT 23 redactieleden versleten. In

feite niet veel voor zo'n lange perio
de. Sommige redactieleden hebben

et een paar nummers uitgehouden,

sommigen wat langer, sommigen
heel lang. En ik weet dat hab er
een bloedje hekel aan heeft om het
dberhaupt maar te noemen, maar
als je van de 250 mummers er maar
15 gemist hebt als redactielid en er
dus 235 mee hebt gemaakt, dan

mag dat toch wel eens. genoemd
worden en daar mag je ook best een
beetje rots op zijn. Hreub wil onder

geen beding dat wij als redactieleden
hem als dé voorzitter van PIOTzien
en dat doen we dan ook maar niet
(of toch wel een beetje?). Ik weet
echter zeker dat de Zieuwentenaar
Huub ziet als het gezicht van de

PIOT, enterecht.

Ik hoop dan ook dat het huwelijk
tussen Had en de PIOT nog jaren
stand zal houden.

Joris Wassink
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Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Voor aluw bloem-en ,
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 -12.00 uur
Di. U/mVrij 830 -12.30 uur + 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 8.30 -16.00 uur

Ook uw adres voor
BLOEMWERK, ZIJDEBLOEMEN EN -PLANTEN,
BRUIDS- EN GRAFWERK

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
199. 97

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 &>Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 ur. Zaterdag: 8.00 14.00 uur.
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PERSONENVERVOER

TROUW / ROUW

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
van merkauto’sE2e N&IESie °zo einTENNv Waalderweg 12a

Hulzink
Bouwbedrijf
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% VERBOUW

4 ONDERHOUDSWERKEN
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Café-Bar-Slijterij
Bel of schrijf ons even. |
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Wij verzorgen dit snel en 75aiscreet zonder informatie 7 Je # ”SD Ebel en Hermes
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Tel. 05445-

Weekends open tot 0.02 uur
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Verkoop en
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levensmiddelen !

SANITAIR &se | AJE!denid9
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prestatie van formaat TIet is namelijk,
vooral de laatste jaren, iedere keer tocht een
verdienste van de redactie om dit weer te
realiseren. Het zal bekend zijn, dat het
aanbod van redactionele bijdragen van de
diverse sportverenigingen wel heel erg aan
de lage kant is. Het zal wel te veel moeite
zijn om je clubje toch enigsins te
profileren. Om deze reden is het helemaal
uniek, dat er door al die jaren heen toch
cen groepje Zieuwentenaren iedere keer
weer de moeite neem om het andere
gedeelte van dit pitoreske dorpje op de

If jaren de eer mogen hebben om
schapte mogen ondersteunen,
de laatste jaren slechts als

geleden door
redactie te

deel van uit maakte
bovenstaande echt ops

degelijk iedere keer een vì

en moeite te investeren in
cen redactioneel verslag
Van de ene hant is het
nameljk zo, dat het slechts
door cen select groepje
Nederlanders zal worden
gelezen, maar van deddoet. Hetis welTe

kantawórdt je mening wel door die

mesegelezen, waarmee je je leven
grotendeels doorbrengt. Dit laatste inkt
heel extreem, maar toch is het zo, dat als
het op papier staat, het heel anders wordt
beoordeeld, danwaneer het gezegd wordt
Om alles direct maar weer te neuraliseren
is het echter ook 20,dat ik er veel plezier
aan beleeft heb. Vooral de diverse
interviews, de redactie-vergaderingen en de
avondjes uit mogen niet vergeten. worden.
Alle moeite, die je neemt wordt namelijk
Jaarlijks beloond met consumptie, al dan
niet alcoholisch. Verder is het gewoonweg
leuk om je medewerking te verlenen aan
cen plaatselijk sportblad, omdat je je eigen
interpretatie over bepaalde onderwerpen
zodanig in cen verhaal verwerkt, dat deze
dus toch wordt gelezen. Tevens kun je je
verdiepen in de achtergronden van de
diverse sportveremgingen en ieden, die
Zieuwent toch rijk is
Al met al heb ik het in het algemeen toch
met veel plezier gedaan en ik hoop van
harte, dat dit toch cen Klein beetje
wederzijds is geweest. Ik dank U voor de
tijd, die het kostte om mijn bijdragen 1e

lezen en wens U nog veel
meer leesplerier in de
toekomst. Deze jubileum
bijdrage was namelijk ook

mijn laatste. Het ga U
goed

RenéDoppen
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Prestatie van formaat Tet is namelijk,
vooral de laatste jaren, iedere keer toch een
verdienste van de redactie om dit weer te
realiseren. Het zal bekend zijn, dat het
aanbod van redactionele bijdragen van de
diverse sportverenigingen wel heel erg aan
de lage kant is. Het zal wel te veel moeite
zijn om je clubje toch enigsins te
profileren. Om deze reden is het helemaal
uniek, dat er door al die jaren heen toch
een groepje Zieuwentenaren iedere keer
weer de moeite neemt om het andere
gedeelte van dit pittoreske dorpje op de

gte te houden over het wel en vooral
JêNwee van het sportieve gebeuren in dit

schap te mogen ondersteunen,
de laaste jaren secs ds

redactie 1e

en moeite te investeren in
een redactioneel verdag.
Van de ene kant is het
namelijk 20,dat het slechts
door cen select groepje
Nederlanders zal worden
gelezen, maar van de

V
ai A je mening wel door die
mensegelezen, waarmee je je leven
grotendeels doorbrengt. Dit laatste Klinkt
heel eureem, maar toch is het zo, dat als
het op papier staat, het heel anders wordt
beoordeeld, dan wanneer het gezeed wordt.
Om alles direct maar weer te neutraliseren
is het echter ook zo, dat ik er veel plezier
aan beleeft heb. Vooral de diverse
interviews, de redactie-vergaderingen en de
avondje-uit mogen niet vergeten worden.
Alle moeite, die je neemt wordt namelijk
Jaarlijks beloond met consumpties, al dan
uiet alcoholisch. Verder is het gewoonweg
leuk om je medewerking te verlenen aan
een plaatselijk portblad, omdat je je eigen
interpretatie over bepaalde onderwerpen

=ndanig in cen verhaal verwerkt, dat deze
dus toch wordt gelezen. Tevens kun je je
verdiepen in de achtergronden van de
diverse sportverenigingen en “leden, die
Zieuwent toch rijk is
Al met al heb ik het in het algemeen toch
met veel plezier gedaan en ik hoop van
harte, dat dit ‘toch cen Hein beetje
wederzijds is geweest. Ik dank U voor de
tijd, die het kostte ommijn bijdragen te

lezen en wens U nog veel
meer leespl in de
toekomst. Deze jubileum-
bijdrage was namelijk ook

mijn laatste. Het ga U

z
goed.

RenéDoppen



NVM :
HYPOTHEEK
SHOP n

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dieene, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

s.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij

nu deskundig advi

voor u de juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
HW.M.TOEBES _-  TEL.0544-377113

ENSAID MODEVAKSCHOOL |
— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIÉTTE HUMMELINK
de Haare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351768
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