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Erwtensoep in de zomer
Hetis bijna vakantie, tenminste voor
de meesten van ons. Komkommer-
tijd, op veel gebied, ook het
Zieuwentse sportievenis uitgebruist.
Menig vereniging heeft het seizoen
afgesloten met iets extra's voor groot
en klein, Sommige kinderen zijn wel
3 keer op kamp geweest.En daar
wou ik het nou net over hebben. Zo'n
kamp dat toch maar weer door vrij.
willigers van de vereniging in elkaar
wordt gezet. En niet alleen de voor-

bereiding kost energie, maar wat
dacht je van de uitvoering. Slapen de
laatsten, zijn de eersten alweer wak
ker. Aktiviteit het klokje rond. En niet
een nachtje, maar minstens twee!!
Het kost nog bijna. niks ook, en datis
een van de redenen waarom die kam-
pen meestal zo leuk zijn. Lekker zelf
doenen bedenken. Daar wordt je
groot van.
Onze oudste zoon lusterg graag erw-
tensoep, maar niet in de winter. Wel
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als het rond de dertig graden is en
de sloten beginnen te stinken. Twee
jaar geleden heeftie tijdens een
kampeenvlot gebouwd en daama
een lekker lange tocht gemaakt in de
brandende zon. En toen hadden ze
honger, en daar was de leiding met
een campingstelletje en 6 blikken
Califomia erwtensoep. Een gouden
maaltijd!

En zo zullen er ongetwijfeld in alle
kinderhoofden soortgelijke jeugd-
herinneringen zitten. Die neem je
mee zolang je verder leeft.
De sportverenigingen hebben de
kamp-aktiviteiten erop zitten (com-
pleet met doodenge middemachte-
lijke spooktocht met aansluitend bar-
becue). De Kinderen vanhet gilde zijn

net terug van groot kamp. Weer een
stukje groter, weereen stukje wijzer.
Mettassen die stinken naar bedompt
moeras, uit dete luchten slaapzak valt
zeker nog een halve zak chips (daar
kun je ook niet van slapen natuurlijk)
En ongetwijfeld weer iets heerlijks
gegeten,'Mam, dat moet je ook ko-
pen/koken/maken'. Maar het smaakt
nooit zo als toen. En natuurlijk een
hoofd vol verhalen.
En de vrijwilligers: die
aan vakantie toe!
Een prettige vakantie

De redaktie (MHW)

p.s. ben benieuwd of tout’ Zieuwent
na de vakantie kan skatenof skate-
boarden.

Op een droge, prettig warme zondag-
middag loop ik over de Boschlaan naar
het terrein van paardrijvereniging
*Zieuwent-Harreveld'. Als je door de
Boschlaan loopt (nu valt me pas op
waarom het Boschlaan heet en niet
Boschweg, wat een mooie laanis dit ei
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genlijk)
kom je op
een of andere ma-
nierin een andere sfeer
terecht. Dit komt goed uit
want ik ga een sfeerverslag ma-
ken vanhet concours dat daar
wordt georganiseerd. Er komen
veel paardenliefhebbers die met
elkaar wedijveren in de dressuur

enhet springen. We komen dichter
bij de ingang en we moeten direct al
een keus maken; rechtsaf gaat het
naar de dressuur, linksafis het
Springconcours al in volle gang. Op
de een of andere manier lopen zo-
wel ik als Norbert, met wie ik hier ben,
automatisch naar links. Nee, als je
beetje man bent vind je dre:
niets aan, is een beetje het zelfde a!

houden van schaatsen of kunst
schaatsen, motortrial of motorraces.
Het springen is voor ons leken meer
‚een mannensport, dus daar gaat het
naar toe. Later hoor ik datje sowieso
een aantal keren mee moet hebben
gedaan met de dressuur om über-
haupt deel te mogen nemen aan de
springwedstrijden.
We verlaten de mooie laanen ko-
men op het terrein vande vereniging
Dit terrein ligt er werkelijk prachtig

bij. Het begint met een ruimte waar
de jurywagen staat en wat auto's van
verschillende notabelen. Daarnaast is
de oefenbak. Alle ruiters die het ko-
mende half uur de wedstrijdarena in

moeten lopen het paard al vast
warm en natuurlijk zichzelf.

Achterin is de ruimte voor

de springwedstrijden. Ik hoorvan
voorzitter Lageschaaren Jan Cuppers
dat het hele terrein in handen is van
de vereniging zelf, evenals alle ruiter-
paden in Zieuwent, Harreveld en
Mariënvelde
Op de wedstrijdbaan, prachtig liggend
omringd door bomen, zie ik een man
met paard bezig over de hindernis-
sen. Mij schiet te binnen dat mensen
vaak denken bij motor- en autosport
dat úit niets met sport te maken heeft
omdatje er niet moe van wordt. Een
misvatting, want maak maar eens een
paar rondjes met de motor over het
cireuit van Assen met het gas er vol
op. Of mensen die wel eens zijn we-
zen carte, die weten ook wat het
betekent om met een wedstrijd-
element aanhet stuur te moeten trek-
ken. Ik zie aan de manier hoe de rui
ters met hun paarden aan het werken

Piot Juli2002 pag_—_—”



zijn om ze op snelheid overde hin-
demissen te krijgen, hoe zwaarhet
moetzijn en dat er conditioneel noga!
wat gevergd wordt van ruiter en
paard.
We bestellen bij de kraam twee kop-
pen koffie en nemen ondertussen het
geheel in ons op. Wat ons teneerste
opvaltis dat we weinig bezoekers van
het toernooi kennen. Dit komt mis-
schien ook omdat veel leden van de
vereniging bezig zijn met verschil
lende werkzaamheden. Voorts zijn er
een aantal jongens waarvan we niet
hadden verwachtdatwe ze hier zou-
den tegenkomen. Maardie blijken
dan weereen vriendin te hebben die

gek is op paarden. De wedstrijd-
opbouw is zó dat de mindere rijders
’s morgens beginnen en de dag wordt

afgesloten met de toppers. Omdat we
wat later zijn ívm. de voetbalfinale,
missen we de plaatselijke matadoren.
Wel jammer eigenlijk, maar voor dit
sfeerverslag niet echt een probleem.
Langs de baan zitteneen aantal men-
sen te kijken, maarhet aantal toe:

schouwers is beperkt. Ik had ver-
wacht dat de opkomst hoger zou zijn,
maarer zijn wel meer verwachtingen
die niet uit komen. Zo zou je denken
dat het hele paardenwereldje een
decadente wereld is, maar dit is ab-
soluut niet waar. Hetzijn allemaal 'g
wone’ mensen die erg gek zijn op hun
sport en op hun paarden. Misschien
zijn ze wel bezeten. Ik ken een aan-
tal mensen die paardrijden en alle-
maal hebben ze er ontzettend veel
voor over. Als je zelf een paard hebt
ben je erg druk metde verzorging
ervan en ben je veel aan huis gebon-
den, ga je op vakantie moetje oppas
voorje paarden regelen en dît kun je
niet aan iedereen zo maar overla
ten. Maar het paard is een edel dier
en soms bijna een lid van menig fa-

milie, dus hebben
paardenliefhebbers
dit er graag voor
over. Hetis niet voor
niets dat in het verle-
den al eens eenko-
ninkrijk voor een
paard is geboden.
Intussen wordt hetbij
de  drankkraam
steeds gezelliger.
Vanaf dit punt kun je
het hele spring-
gebeuren prima be-
kijken, onder het ge-
not van een biertje.
Het toernooi loopt

enorm uit. Lageschaar zegt dat dit
komt omdat er vanmorgen te veel rui-
ters te paard foutloos doorgekomen
zijn vanuit de eerste ronde naarde
barrage. In de barrage wordt hij of zij
met de minste fouten in de snelste
tijd de winnaar. Er zijn verschillende
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klassen en dus ook verschillende win-
naars. Ik zie combinaties springen en
even later is er een prijsuitreiking
waarbij ik geen idee heb welke Klasse
hetis. Ditis ook helemaa! niet inte-
ressant omdat eigenlijk elke combi
natie mijn bewondering krijgt. Ik vind
het geweldig wat paard en ruiter hier
doen en laat het wedstrijdelement
langs me heen gaan. Ook benik
geïmponeerd door het verhaal van de
vereniging. Ze hebben al vee! bereikt
en de leden zijn daar terecht zeer
trots op.
Als we wel genoeg hebben gezien
bedanken we de mensen om ons

heenen gaan terug naar Zieuwent
Als we door de Boschlaan lopen hoor
ik de woordenvan Jan nog eens te-
rug. Dit stukje Boschlaan is mooi,
maar het is nog mooier als er iemand
meteen paard doorkomt lopen. Vlak
bij de auto draai ik me nog eens om
en zie dat hij gelijk heeft
Ik kreeg van Jan Cuppers de uitnodi-
ging om eens een ritje op het paard
met hem te maken. Ik kan dan op zijn
schimmel rijden, ‘want datis een ont-
zettend makkelijk paard’. Inmiddels
heb ik begrependat het dier ziekis
geworden en is overleden. Ik west nu
dat Jan daar ook kapot van moetzijn.

Ook namens JC en ND
(ML)
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90 wedstrijd
voor de jongsten

Zaterdag 15-06-02 was er weer een wedstrijd voor de jongsten
van Spirit90.
We gingen hiervoor naar Dinxperlo, deze keer moesten we in

twee groepen dat was niet echt leuk, maar goed, zo waren we nu eenmaal
ingedeeld.
Floor Doppen, Nikie Stortelder en Mieke Lageschaar gingen voor de eerste
keer mee, voor de andere dametjes was het de tweede keer dat ze naar een
wedstrijd gingen. Het liep daar allemaal nogal uit maar na veel geduld wer-
den dan de prijzen bekend gemaakt We gingen met een medaille naar huis
die is voor Naomi Heutink met een derde plaats.

5 1

Zo was de eindstand:
s'morgens:

|
Nivo 994

‚
| Lotte Kl.Goldewijk 12° plaats
| s'middags:

$

nivo 8 93/94
Annet Hulshof 4° plaats
nivo8/9 °95
Naomi Heutink
Nikie Stortelder8Mieke Lageschaar 9°
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Nieuws van ZTV
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Jeugd succesvol op PIP-toernooien
ZI probeert zo veel

als
mogelijk de jeugd aan eenofandere vorm van competitie mee te laten doen. Aange-

zien het voor kinderen die pas beginnen te tennissen
moelijk is om aan de competitie mee te doen, proberen
wij deze jeugdleden te stimuleren om aan het PIP-toer-
nooi van de KNLTB mee te laten doen. Hieraan mogen
geen kinderen mee doen die in de competitie van de
KNLTB mee doen. Aangezien het aantal jeugdleden van
ZTV in 3 jaar is opgelopen van 25 naar 60 jeugdleden
heeft ZTV dus veel onervaren jeugdleden. 25 jeugdleden
‘hebben dit jaar daarom mee kunnen doen aan het PIP-
toemooi. Verscheidene kinderen zin doorde eerste ronde
gekomen en uiteindelijk mogen na de zomervakantie 3
ZIV-jeugdleden meespelen in de finales van het PIP-
toernooi van Gelderland!

Activiteiten ZTV in de komende periode voorde jeugd
Tijdens de zomervakantie (tot in de eerste week van
september) dient de jeugd de poulewedstrijden te spe-
len voor het clubkampioenschap. Niet gespeelde wed-
strijden worden als verloren beschouwd. Kijk dus in het
clubgebouw voor de indeling

De tennislessen beginnen weer
op 2 en 4 september.

Activiteiten ZTV in de komende pe-riode voor volwassenen
Tijdens de bouwvak zijn er geen georganiseerde activi-
teiten. Daama staan de volgende activiteiten gepland
vrijdagavond 23augustus  bokkenavond
-donderdag29augustus uiisceling dames met Harreveld
-8 Um 22 septomber cubkampioenschappen enkel + mixed

Geef je op om hieraan mee te doen!!
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Kemkens-toernooi succesvol verlopen
We kunnen zeer tevreden terugkijken op het Kemkens-
toemooi dat gespeeld is van 8 tot en met14 juli. Nadat
eind mei affiches en inschrijfformulieren bij zo’n 30
tennisverenigingen in de buurt waren verspreid washet

wachten op inschrijvingen. leder lid van de KNLTB kan
mee doen.
In eerste instantie kwamener nog niet zoveel reacties
binnen maar na sluiting van de inschrijftermijn konden
we toch 42 dubbels noteren. Uiteindelijk zijn er 55 wed-
strijden gespeeld.
Was de inschrijving van buitenaf in eerste instantie niet
zo geweldig, dit gold ook eerst voor leden van ZTV.

Nadat een week voor sluiting van de inschrijving alle
leden van ZTV nog een herinnering gekregen hadden,
kwam ook hiervan nog een behoorlijke reactie. Uitein-
delijk dedener 30 van de 90 volwassen leden mee die
ZTV heeft. Hier zijn we best tevreden over.
Eris in poules gespeeld zodat iedereen minstens 2
wedstrijden kon spelen (bij andere verenigingen wordt
vaakvia een afvalsysteem gespeeld zodat de helft van
despelers slechts één wedstrijd speelt). In het alge-
meen was er niet zo veel krachtsverschil zodat vaak
pas in de laatste poulewedstrijd beslist werd wie door
ging naarde (halve) finale.
Over het verloop vanhet toernooi mogen we tevreden
zijn. Het weer zat mee, behalve op woensdag toen de
banendoor de vele regen om 17.00 blank stonden. Na
een uur dweilen en waterstofzuigen (met dank aan bak-
ker Jos) kondende wedstrijden met een vertraging van
een uur toch doorgaan.
We willen uitstralen dat het een gezeligheidstoernooi
is en dat lukt ook nog steeds. Hoewel er uiteraard iet
zoveel mensen komen kijken als bij een grote vereni
ging, was de belangstelling goed te noemen. Zondag-
middag was hethele terras bezet met zo’n 60 bezoe-
kers.
Onze dank gaat uit naar de vele vrijwiligers (20a 25)
die deze week mee helpen bij kantinediensten, baan-
onderhoud en organisatie.
Ook willen we de buurt van het tennispark bedanken
voor hun begrip dat in deze weekde eindjden wel eens
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iets uitlopen vanwege lange wedstrijden en op woensdag door de |

latere aanvang vanwege de regen
Last but not least gaat onze dank uit naar de sponsoren Kemkens,
Bakker Jos en RABO. Door hun bijdrage is het toch mogelijk om ook
bij een relatief kleine vépiging als ZTV een aardig toernooi
op te zetten, waardoor relatief Vee! ZTV-leden die verder weinig ten-
nissen in andere plaatsen ook

een
keer kunnen tennissen tegen le-

den van andere verenigin
Tenslotte de resultaten. Ook hierover kunnen we tevreden zijn: van
de 28 finalisten warener 12 lid van ZTV. Hieronder staan uitslagen
van de finales waarbij tussen haakjes een Z staat achter spelers die
lid zijn van ZTV. Ter verduidelijking: er is alleen dubbelspel gespeeld
‚en 6 betekent spee!sterkte 6 voorheen C2. Speelsterkte 7 was voor-
heen D1 en 8 was vroeger D2.

dames$
Corinne Ebbers (Z) /Linette Holkenborg-Gebbinck (Z)
Liny Hesselink (Z) / Marga Houben (Z) 6064
heren8
Willem Rouwhorst (Z) / Rien Langenberg (Z)
Gerard Knufing/Vincent Holkenborg (2) 6062
dames7
Ooink / Nijland Gussinklo / Leneman 6460
mixed7
Lovering/ v. Ooik Riky Weijers (Z) / Gerard Knufing (Z) 75 46 64

damess
Peters / Klein Gunnewiek Seesing / Te Brake 7664
mixed 6
Spieker/ Schoppers Krabbenborg / Rack 614661
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Tohp op kamp.

Wij zijn op kamp geweest. We von-
den het hartstikke leuk, ook Picachu!!
We gingen 28 juni om 18:00 uur weg
bij het Sourcy, even fietsenen bij
Tellas aan de bedelaarsweg wasons
eindpunt. Tassen uitpakken, luchtbed
opblazen, plek zoeken, trampoline
opbouwen en springen maar. Om een
uur of acht begonnen wij aan hetle
vend ganzebord. We moesten vra-
gen beantwoorden, of een spelletje
doen, bv spijkerpoepen, voorwerpen
voelen, enz. Bij een fout antwoord
moeste 3 plaatsen achteruit. Het was
door het slechte weer, toch een aar-
dige zoektocht in de schuur. Alle num-
mers hingen door elkaar. 's Avonds,
nadat Arie en Jeanet waren vertrok
ken, deden wij het dobbelsteen spel.
Elk van ons moest twee kado's mee-

nemen, deze werden op het midden
van de tafel gelegd. leder mocht een
kado pakken. Daarna werd er met de
dobbelsteen gegooid. Bij 1 moest je
een nieuw kado pakken, bij 2 je kado
aande linker, bij 3 aan de rechter
buurman geven. Bij 4 krijg je een
snoepje, bij 5 wijs je wee personen
aan die moeten wat ji zegt rullen. Bij

6 mag je met iemand anders ruilen.
Dit was zeer leuk, want wat moet je
met een oud telefoonboek, of een
bobo.
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Nadat dit was afgelopen, en het klokje

op 2:00 uur stond gingen we maar
richting bed. Slapen ho maar. Nadat
Paula haar stem had verheffend werd
hetrond 5:00 uur eindelijk stil, dit had
totgevolg dat we ons 's morgens ver
sliepen. Rond 9:00 uur word Ingrid
wakker, enschreeuwt dat er brood
moet worden gehaald. Na te hebben
ontbeten moesten er lunchpaketten
worden gemaakt. In de tussentijd
waren de hulptroepen ook al gearri-
veerd. We gingen daarna opdefiets
naarde eïfeltoren van Ruurlo. Daar
hebben we de Roekoetocht gelopen.
Deze loopt langs het doolhof, daar
stond Jacquelien met onze welver
diende dikke zelfgesmeerde boter
ham. Terug in de schuur kwam de
vermoeidheid van niet stapen naar
boven. Relatieterapeut dokter Huls-
hof had haar handen vol!!
Om 16:00 uur pannenkoeken bakken,
afscheid nemen van Suzanne en de
hulptroepen bestaande uit Leonie,
Evelien en Sonja en daama volley-
ballen. Dit was zeer spannend. 's
Avonds zouden we gaan barbequen
in de garage. Deze werd door enkele
leden omgetoverd tot een waar re:
taurant, met slingers, kaarsjes en
menukaarten. Om 21:00 uur werd
deze geopend door burgemeester



Siebert & Wassinkis dé specialist
op het gebied van Werving &

Siebert & We sink Selectie op MBO en HBO niveauinsere Oost Nederland.
u op zoeknaar een interessante baan
BOof HBO niveau enwilt u deze baan

dig vinden via een professioneel
ermediair, neemt u dan contact met ons op.

e Werving & Selectie
voor vaste banen op
MBO en HBO niveau

in Oost Nederland.
Telefoon: 0544-352743 Dorpsstraat 37a

053-4803550 7136LE Zieuwent
Fax 058-4803555

* Advies ophet gebied Rigtersbleek-Aalten 4
into &-wassink. 1 RB EnPIE Gsiebertwassink.nl 7521 RB Enschede

GEen www.siebert-wassink.nl
bedrijvenin het MKB.

é4 Donny Rotsgs Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|ariiere verkoopaf kweker

MuLTIMEDIA 8v

POSTBUS 107
7130 AC LICHTENVOORDE A

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
TELEFOON 0544 352235 Telefoon 0544 - 352133

TELEFAX 0544 35 2035 Fax 0544 352237



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorzitter A. vd. Watering Dorpsstraat 25, Zieuwer, tel 251206
Secretaris E. KLGoldenijk, Groening 14, voorde, tel 378643
Penningmeester :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te! 362059
Wedstrd-socr W. Wopereis, Harreveldsenweg 14, Zinwent, te. 261831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351267

ocretari 8. Donderwinkel, Oude Aaltensoweg 70a, U'vorrde, el 37955
Penningmeester Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zeuwent, 1e. 362481
Wedtrijd-sekt ‘Recreanten: B. Slot, Hallerweg 3, Zie

KNVB: R: Donderwinkel, Oude Aalense
tl, el 362127
eg 709, tel 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Vlensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, tel 351838
Secretaresse £. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwont, tol 352223
Penningmeesteres  :P ter Bogt, Lnnenever 2, Groenlo, td: 465478
Wodsti A. Hummeink, De Haare 0, Zieuwent, tel 351591

TOHP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Secretaresse M. Holkenborg, Boersweg &, Zieuwern, el 35148:
Penningmeester =N van Boockel, de Hare 28, Zieuwent, tel. 36

Wedstrijd secr P: Klein Goldewijk, de Haar75, tel 351473
Recreanten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, td. 361488

ZV: Tennis
Voorziter B. Stoikhorst, Zegendik 8/A, Zieuwert, el. 351947
Socrolarosse M. Theissen, Anton Malemanhof 6, Zieuwent, tel 361466

& Penningmeesteres 1. Krippenborg, De Steege 29, Zieuwent, el. 352424

[ZN] SPrit90: Gymnastiekvereniging
Voorzitter . Lavalaye, ard. de Jongstraat 41, L'voorde, tel 373550

retaresst M. Holkenborg, Ruusloseweg 6, Zieuwent, tel 351873
Penringmeesteres:C: Hubers, Tongerosestraat 46, ['voorde te! 372463

+ Ledenadminist atie

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olof, De Waareise 23, Zieuwert, el 351262
Secr/Penningm. =G Rijnders, Larksstraat 18, voorde, td. 374926



Voorzie
Secret
Ponni

VELOCE: Fietstoerclub

BADMINTON-verenigin

Ze el, 379611
Lvoordetel. 378756

went, el 351856

eg 4, Mar@nwelde, tf. 351862
Bredevoort te, 0543 452351

went, ol 352316
ngsweg 2, Mariërwolde, tel, 351373

@ Steege 71, Ziouwent, el 362316

Grobbenweg 3, Zieuwent, ll 351534
are 32, Zewtent, 1e351870

horsterdijk 17, Zieuwent, el 351818
Zieuwent, el 351250

erik 20, Zieuwent, tel. 3
entsewog 48, Zieuwent, el

porde, Ie. 37650
nj 6, Mariënvelde, tel 351562
aat 36, Zieuwent, tel. 3612

Maat 16, Mariënvekde, tol. 351819

34, Lvoorde, tel 377019
rittl 351738

at 2, voorde, tl 372700

rl, el 352222,



ll X architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

A.KL. HOLKENBORG 5
Vee cn varkenshandel Batsdijk 46 Zieuwent

RTI Transportinstallaties B.V. Telefoon!
0544-977050

Albert Schweitzerstraat 297131 PG Lichtenvoorde

1351505

RTI GmbH & Co.KG, Duitsland
RTlbc Lid. Preston, UK

w

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder persluc!



Jenten. Om 23:00 u
teld datzij eindelijk onze
gen vervullen. Spooktocht!! Enkele
onder ons kregen hette kwaad, maar
na de dweilpause zijn we toch ve
trokken voorzien van zaklampen en
onder leiding van Ingrid en Monique
begonnen we te wandelen. Enkele
ouders waren als spook aanwezig
Weer vloeiden de tranen. Redder in
de nood bleek Jeanet. De helden op
sokken mochten met haarin de auto
de tocht voortzetten. De spookouders
kwamen na afloop nog even de rest-
jes van de barbeque opeten. Rond
2:00 uur ging de leiding maar eens
richting bed. Wij lagen allemaal al na

‚te kletsen over deze dag. Weerwit

wens gin-

Zieuwent

den er enkelen niet slapen. Maar na
dat Jeanet de donderpreek hield was
het snel afgelopen en kropen we diep
in onze slaapzakken weg.
Om 6:00 uur washet dan ook stil en
op 8:00 uur waren de eersten al weer
wakker. Brood eten, opruimen, dit
verhaal schrijven en om 12:00 uur op
de fiets om naarhuis te
Slapen, Slapen, Slapen en nog eens
Slapen
Het was een zeer leuk, gezelig week-
end en voor ons zeker voor herha-
ling vatbaar.

Groetjes van de Tohpies, en leiders
Arie, Suzanna, Jeanet, Paula,
Monique en hoofdleidster Ingrid. A

krijgt mobiele

Afgelopen
woensdagmiddag
washet zover. In hetbijzijn van vele
kinderen, een TV-ploeg van het
Jeugdjournaal en verschillende
sponsoren en notabelen van de ge-
meente, draaide Wietje Holkenborg
klokslag één uur met een in
landbouwplastic gewikkelde aanhan-

ger de parkeerplaats van de voetbal-
vereniging op. Na inleidende wo

mini halfpipe.
den van voorzitter Jos (Harmes)
Kolkman, en een dankwoord namens
Zieuwents Belang in de persoon van
Ceciel Hummelink, gericht aan
uitvindster Ciel Kolkman, opende
Burgemeester van Rijkevorstel op

geheel eigen wijze de mobiele mini
halfpipe van de kersverse
Zieuwentse Stichting Fratsen. Het
plastic werd verwijderd, waardoor 300
balonnen de vrijheid kregen. Tops-
kater Silvesteruit Dronten demon-
streerde vervolgens, welke hals-
brekende capriolen mogelijk zijn op
zo'n baan. Hiema was het de beurt
aan de kinderen. Zij namen de
‘halfpipe vol enthousiasmein gebruik.
Dat gebeurde in zulke getale, dat er
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aleen zeer oude. En iedereen was
het er ookwel over eens, dat deze
voorziening er eigenlijk moest ko-
men. De plek, dat was de moei-
lijkheid. Want wie wil nu in zijn
buurt een plek waar de kans groot
is dat ot laat in de avond ronkende
bromscooters en opgeschoten
jeugd vooroverlast zorgt. Toen
Jos, na weereen vergadering met
Zieuwents belang over dit onder-
werp, thuis kwam, was het zijn
vrouw Ciel, die met een briljante
ingeving kwam. Waarom maak je
zo'n ding niet mobiel! Er zijn plein-
ties, parkeerplaatsen en woon-
erjes genoeg waar zo'n voorzie-
ning tijdelijk, een dag ofeen halve
dag, kan staan. Is het 's avonds
etens- of bedtijd, dan haal je de
halfpipe gewoon weerweg. Vervol-
gens zet je hem de volgende of
andere dag of week ergens anders
neer. Zo zal een locatie niet uit-
groeientot een hangplek, en kun-
nen meerdere buurten of wijken er
tijdelijk gebruik van maken
Jos’ mond moet zijn opengevallen
(volgens betrouwbare bron... Wat
een idee! Beiden besloten naar on-
dergstekende te gaan, om eens te
kijken, of het haalbaar zou kunnen
zijn. Ookik viel zo'n beetje van
mijn stoel. Een mobiele halfpipe?
Is dat er nog niet? Kunnen we dat
maken? Wat zijn de technische
problemen? Moet zo'n ding ge-
keurd? Hoekrijg je zo'n gevaarte
over de weg vervoerd? Zijn er nor-
men voor? Welke materialen pas-
sen we toe? Wat kost zo'n ding?
Hoe financier je zoiets? Allemaal
vragendie opgelost dienden te
worden.



Na een bezoek aan Aalt:

gemeente een vaste 5

cultureel centrum heeft geplaatst,
besloten we, kontact op te nemen met
het Keurmerkinstituut uit Bleiswijk
Het Keurmerkinstituut is een onaf
hankelijke organisatie, erkend door
het ministerie van VWS voorhet uit
voeren van de wettelijk verplichte
typekeuring van speettoestellen. Ook
zij waren enthousiast, en verzochten
om bouwtekeningen, gebruiksaanwij-
zing, gevarenanalyse en ónderhouds-
logboek van het apparaat, Zodat zij
de DIN norm voor skatebanen er op
los konden laten. Na deze eerste
theoretische keuring, bleek dat de
baanop een aantal punten diende te
worden aangepast. We hadden de
baan bijvoorbeeld 3 meter breed ge-
tekend, in plaats van de 4,5 m die
we in Aalten hadden gemeten. Wan-
neer de baan over de weg moet, is
de maximum breedte nl 3,0 m voor
langzaam vervoer, de categorie waar
we de aanhanger in wilden hebben.
We haddende bordeshoogte echter
gelijk gehouden aan de gemeten
hoogte in Aalten. Nu bleek, dat deze
hoogte gerelateerd is aande breedte,
in de norm. De bordessen moesten
lager en dieper. En hierdoor heette
onzebaan niet langer halfpipe maar
minipipe. Verder had het voornemen
om de baan zonder toezicht te mo-
gen opstellen, een aantal voorwaar-
den tot gevolg. Het toestel werd op
kindveiligheid bekeken. Er waren een
aantal plekken waar het risico op
vastkruipen te groot was. Deze pun-

tendienden nader afgeschermd te
worden. Nadat al deze zaken waren
opgelost, kon de bouw beginnen. De
baan werd opgebouwd met een sta-

len framewerk, dat voor het behoud
werd gestraald, geschopeerd en ge-
spoten in coating. Het skatevlak werd
‘bekleed met een speciaal kunststof,
om ervoor te zorgen dat de baan niet

te veel lawaai zou maken, in de zo-
mer niet bloedheet zou worden, în
de winter gewoon buiten kan blijven
staan en geen water opneemt. Twee
ongeremde 2 tons landbouwassen
met draaiste! en trekdriehoek maak-
ten het geheel kompleet.
Organisatorisch moest er echter ook
nog menig hobbel worden genomen.
Erwerd besloten subsidie aante vra-
‚gen bij de gemeente, om de finan-
ciering rond te krijgen. Al snel bleek,
dat dit een zeer langdurig traject zou
worden, en we wilden de baan be-
slist voor de zomervakantie in gebruik
kunnen nemen. Dan maar proberen
een aantal mensen te vinden die be-
reid waren de baan ‘voor te financie-
ren’. Dat lukte gelukkig. Hierna moest
er een eigenaar komen. Die baan
moet ergens van zijn. Nu was Jos
naast zijn andere activiteiten, ook
voorzitter van de kersverse stichting
Fratsen. En de baan pastprima in de
doelstelling van die stichting: Het
vermaken van kinderen. Dus, Frat-
sen wordt de eigenaar. Dan de plek-
ken. Waar mag de baan staan, He-
laas niet bij Sourcy center. Die par-
keerplaats is bijna altijd vol met klan-
ten van Sourcy. Misschien op het
schoolplein. Helaas had ook het
schoolbestuur haar reserves. Schuin
tegenover de kerk. Parkeerplaats van
de gemeente. Verzoek ingediend, en
nu maar wachten op antwoord. Bij de
voetbalvereniging was hethet eerst
raak. De baan mocht er's woensdags
staan. Een begin. Bongers volgde
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gelukkig. 's Zaterdags,
als er geen feesten
zijn, mag de baan erop
de parkeerplaats
staan, voorlopig tot
half september. Ten-
slotte het vervoer. Ge-
lukkig werd Wietje Hol
kenborg al snel bereid
gevonden het trans-
port te regelen.
Dinsdag 9 juli was het
moment voor de keu-
ring ter plaatse. Dhr.
Jeroen Bos van het
keurmerkinstituut in

specteerde de baan opalle al eerder ge-
‘noemde punten, was tevreden met zijn
constateringen, en verleende het certi.
ficaat goedgekeurd speeltoestel. De
opening kon worden georganiseerd. Jos
probeerde de hele wereld er bij te krij.
gen, van Elna tot Telegraaf, van Jeugd-
journaal tot Nova. En warempel: TV-
Gelderland, het Jeugdjournaal en de
Gelderlander reageerden. En zo was het
woensdag 17 juli een feestelijke dag
voor heel skateminnend Zieuwent, en
kunnen wein de toekomst hopelijk ge-
nieten van de capriolen van de
Zieuwentse jeugd op de (voorlopig)
enige mobiele mini half-pipe van heel
Nederland.ce7: JJEVENEMENIENAGENDA|

9

\ 5 September
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’s Zomers buiten
’s Winters binnenJ. WAENINK

SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing Tel 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

ZITA/
A

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (T/M 26 PERSONEN)
PARTICULIER SCHOOLVERVOER- ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Op het gebied van
* WITGOED

* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELE!
SPEELGOED in leuke sortering

o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhet adres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting op al Uw installatiemateriaal.



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 0544 - 351542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

; verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)
+ theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
+ theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
* spoedcursus mogelijk

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 0653933054



rofielsc!
felschdielschet

"Commandant var
Schutterij st - Sebastiaan

Meest favoriete sport: Formule-1-autorace en paardensport in t al-
gemeen. Niet om te doen, maar om naar te
kijken.

Minst favoriete sport: Squash. Datlijkt mij niks. 2 Personendie
eenballetje tegen een muur slaan zonder
elkaar aan te kijken.

Mooiste sportherinnering: Touwtrekken in het verre verleden vanuit café
Ketels. Met name de wedstrijden over water
waren altijd leuk. Zeer lastig voor iemand die
niet kan zwemmen.

Slechtste sportherinneri: Ik heb nergens een slechte herinnering aan
overgehouden.

Favoriete sportman/-vrouw: Hetis misschien geen echte sport, maar ik
heb respect voor de tamboers van onze
schutterij. De verschillende marsen en de
complete show moet uit het hoofd worden
geleerd

Leukste TV-programma: Ik kijk weinig of gó@n televisie. Boeit

mij
niet

Beste boek/schrijver: Ik lees géén boeken. Alleen kranten.

Mooiste film: “Cifhanger" met "Silvester Stallone’. Actie.

Politieke kleur: Politiek interesseert mij niet

Beste Nederlandstalige lied: Ik vind alle muziek mooi. Van pop tot jazz,
behalve houseen rap.
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Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aange-
houden door de politie:

Hekel aan mensen die:
Uit bed te halen voor:

Waar droomje over:

Wanneer was je voor het
laatst bang:

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt:

Andere naam voor Zieuwent:

Welke zin of welk woord
gebruik je te veel:

Wie zouje nog
ontmoeten:

Wat zou je geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezel

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen:

(De redactie (HW)
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5 woorden:

Gelukkig géén.

Geen.

Nergens. Bouwvakker is het mooiste beroep
dat er is.
Ik hou niet van kamperen.

Meerdere malen. Onder andere 'n keer in
Duitsland. Inhalen met bus en aanhanger. De
polizei waarschuwde meerdere malen voor
datik in de gaten had, dat zemij bedoelden.
Met een boete van DM 20,- kwam ik goed
weg

te laat komen. En aan mensen diealtijd
wat te zeuren hebben.
Laat mij maar liggen. Als ik het bed zi
ik vertrokken.

ben

Niets bijzonders.

Bij elke heftige onweersbui

Watzie ik er nog lekker en mooi uit

Laat maar Zieuwent blijven.

“Begel ie'j dat effen?!

Niemand in 't bijzonder.

Ik heb nergens spijt van.

De man vande tijd

Dat zou gemakkelijk kunnen.



MEerMarkijg
REYMER
NE £

ZIEUWENToss|Rabobank

DE TEN vor
Jos Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

ten in projectmatige tegel rk
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ookde levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten,
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen,

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)
Telefoon: 0544 371092 James Wattstraat 6 Postbus 86
Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: ww afwerking.
E-maladres: info@wesselsafwerking.nl



Verslag van een veelbewogen
handbalseizoen 2001/2002!

Na deeerste helft van het seizoen begonnen we er voor het eerst voorzichtig
over te praten. Een kampioenschap, dat zou toch watzijn! Zo maar, op een
dinsdagavond tijdens de training werd er evenover gesproken; wat doen we:
gan we ervoor met zijn allen ofzien we wel hoe hetgaat.
Op dat moment werd afgesproken; we gaan ervoor! En prompt de eerstvol-
gende wedstijd tegen Overwetering uit werd dik verloren. Zo; we stonden
weer met beide benen op de grond.
De verloren partij kwam voor ons precies ophet goede moment, we wisten
weer dat we er metzijn allen de hele wedstrijd voor moesten knokken. En dat
deden we. de rest van

Onze één na laatste wedstijd was tegen Kwiek uit op een zaterdagavond in
Raalte. Onze naaste concurent (Overwetering) moest dezelide avond tegen
Minerva in Gaanderen spelen
Theoretisch gezien was het mogelijk dat we die avond kampioen konden
worden. Dan moesten wij winnen en Overwetering verliezen. Maar dat laat
ste dat zag niemand gebeuren
De hele dag had ik al een bepaald voorgevoel … voor de zekerheid werd in
de handbatas als extra het mobieltje, de make-up tas en de föhn ingepakt!
(doe ik anders nooit)

‘Onze wedstrijd gingintsprake…we hadden
voorgevoel?
In de tweede helft waren we beduidend sterker en liepen we uit naar een
verdiende overwinning; 15-20
Op de tribune werd al druk mobie! gebeld met Gaanderen..en jawel er klonk
een gejuich vanaf de tribune. (Ongeveer gelijk met ons eind-signaal) Dus ik

|dacht ze juichen omdat we gewonnen hebben, maar nee, er werd gejuicht
omdat we onverwacht toch nog kampioen waren geworden! Overwetering
had in de laatste minuut van de wedstrijd verloren!

t begin gelijk op, van zenuwen was niet erg
veel publiek uit Zieuwent. hadden die ook een

Ons publiek kwam naar beneden om ons uitgebreid te feliciterer/zoenen. Er
was zelfs voor iedereeneenroosje en Anja (de vrouw van Daan; de trainer)
kwam met Celebration snoepjes. In dekleedkamerwas er zelfs champagne.
(meegenomen door Daan; hoezo voorgevoel...!

Zingend onder de douche, met zijn allen mijn blauwe oogpotlood, mascara
en mijn föhn gebruiken en mobiel bellen met het thuisfront want dit moesten
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we natuurlijk vieren! Afgesproken werd dat we met zijn allen even gezeligwat bij Stoverink zouden gaan drinken. Groot was onze verrassing dat de
hoofdsponsors: Bennie en Corry Hoenderboom (van Aannemersbedrijf Hoen-
derboom) samen met dochter Marleen ons daar al opwachtten met cham-
pagne! (Ook Bennie had het kampioenschap deze avond nog niet verwacht
want hij werd van de Longa-volleybal tribune geplukt!)

Het was nog een beetje onwerkelijk, we
waren echt kampioen geworden van de
3e divisie! En dat als kleine handbal-
vereniging in Zieuwent met alleen maar
speelsters van oorsprong uit Zieuwent
(en 6én uit Lichtenvoorde en één uit
Groenlo). Zowaar eenprestatie!
Het werd die avond een onverwacht ge-Re ® zelig feestje afgesproken werddathet— IR officiële feest na onze laatste wedstrijd
gevierd zou worden. (op 7april, wee w

@] ken later)
£ _ 7 April…de laatste wedstrijd... On-

Lt —S danks hetfeit dat de spanning er eigen-
lijk al af was…we waren immers als

kampioen. waren we met zijn allen zenuwachtig. (Kun je nagaan hoe het
was geweest als het op de laatste wedstrijd was aangekomen. We hadden
vast verloren!)
Het werd een gelijk opgaande wedstrijd. Er was veel publiek komen kijken endie wilden we ook wat laten zien. Aan het eind vande eerste helft was het 9-7voor ons. In het begin van de tweede helft namenwe een voorsprong tot
zelfs 16-19. Daarna vergaten we helaas te scoren en kwam Minerva dichter-
bij enzelfs langszij
Gelukkig werd onze eer in de laatste 10 seconden gered en konden we het
seizoen afsluiten met een gelijkspel
Na het bedanken, volgden bloemen, een buikschuiver van ons allemaal (die
trouwens niet
bij

iedereen even goed lukte zoals op de video later werd te-
tuggezien… bij sommigen was het meer een buikplof!) volgden devele feli-
cîtaties.
Iedereen werd uitgenodigd om in de Ierse pub wat te komen drinken. Na hetdouchen werden we hier met een staande ovatie onthaald op het nummer
van: * we are the champions”. Geweldig om een keer mee te maken!
We hadden speciale shirts laten drukken en die werden langzaam (in strip:
tease-tempo) door ons onthuld. Een klein ode aanonze trainer Daan!
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Dames- en Herensalon
“

idceweg 12 d- Zieuwent

3 ZeeeO0 wer Zaterdag: 8:00 14.00 uur

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
je UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

GW H. BEERTEN en Zn.
Het beste vlees _£E Zieuwent
komt van uw slager Telefoon 0544 - 351205

Ï Het Interieur
isde weerspiege Garage

Kolkman VOF

©
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & VerkoopBa orok
STOL ENBORG
woo! riEE Zieuwentseweg 44

7136 LC Zieuwent.
Tel 0544 351603

Dorpsstraat 33-7136 LE Zieuwent Fax 0544 352075
Tel. 0544 351207



DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Voor iedereen een sport:
Body: Pump

squashen Body Attack
Huren van (deel) sporthal Body - Combat
Xtreme bowling Coróio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor golf Budo
Kinderarrangementen Streetdance

Feest lokaties: Step
Lounge, Trich Pub, Wintertuin, Impact
Stare terras ief lgSourcy Conte entertainment:,16Í Zonneban
Bruisende Spelchow excl" Tedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Sourey's Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

Een ideale lokatie om te sporten, feesten, vergaderen?
Het is dichterbij dan u denkt!

zeure Corver. Zegenijk 30 7136

LS
Ziewwere, vl (0544) 1822 oe zowegeenernl nfe@zorcyeerent



Eén van de vele hoogtepunten die middag was toch wel de serenade van de
Harmonie Zieuwent/Marienvelde. (Normaal gesproken moet je daar toch
minimaal 40 jaar voor getrouwd zijn en nu stonden ze daar voor ons. een
geweldige gebeurtenis)
Uiteraard ging iedereen uit zijn dakbij het:
eet’.

ik bun zo blej dat Zöwent best-

tend een
tesamen met het Be-
stuur, de heeren me-
vrouw Hoenderboom,
Daan, de dames zelf en
uiteraard de aanhang!

Het was een geweldig
seizoen waarin alles
klopte. Niet teveel
‘blessures, geen onver-
wachte zwangerschap-
pen (wil bij dames nog wel eens voorkomen) en een zeer constant spel. Al

met al een verdiend kampioenschap.

Bij deze wil ik dan ook namens de trainer Daan Jolink, en de rest vanhet
team te weten: Hedwig Arink, Tanja Huinink, Angela Rouwenhorst, Anke
Stegers, Janneke Wessels, Lisette Ponds, Marloes Wensink, Anita Bolster,
Maaike Wensink, en Sharon Beening iedereen bedanken voor de support
het afgelopen seizoen
Een speciaal woord van dank aan de sponsor: Aannemersbedrijf Hoender-
boom, Bennie en Corrie Hoenderboom persoonlijk, de organisatie van het
Teest; Paul en Ard, onze meest trouwe supporter; Berry en uiteraard onze
achterban. Zonder deze achterban (die 0.a.zorgen voor de kinderen en/of
het huishouden) kunnen wij niet op zondag handballen!

Ontzettend bedankt! Hopelijk zienwe julle allemaal terug het komende sei-
zoen als we 2e divisie gaan spelen! (dit gaat het komende seizoen 1e klas
landelijk heten)

Namens Daan en Dames 1 van H.V.Hoenderboom/Pacelli;
Petra ter Bogt.
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Handbalkamp
Jeugd Hoenderboom-Pacel!

Normaal gesproken gaan we ieder
jaar met onze jeugd naar een
handbaltoernooi. Maar aangezien de
meeste toernooien samenvielen met
de Zieuwentse kermis en ’t klein
kamp van het Gilde, kon dat niet
doorgaan.
Nu is erin Meddo-city natuurlijk ge-
noeg te beleven, dus voelden wij ons
geroepen de jeugd bij ons thuis uitte
nodigen.
Maar dan begint het pas. Kinderen in
een schuur laten slapen waarin spin:
nen zich ook goed thuis voelen lukt
niet. Dus wekenlang iedere keerdie
schuur in met een bezem om die
zwarte monstertjes er uit te krijgen.
En een schuur leegpakken na 13 jaar
wonen valt ookal niet mee. Aange-
zien alles wat misschien nog bruik
baar is daar wordt opgeslagen om
vervolgens te constaterendat het er
nooit meer uitkomt. We hebben ons
er doorgeworsteld en zie de schuur
is nog groter dan we dachten.
Veertig slaapplaatsen alvast en met
de tent van M.H.Z. erbij is alles on-
der dak. In huis is er nog een extra
ruimte met een klein keukentje, dus
dat wordt leefruimte en disco. Een
extra overkapping wordt gebouwd,
tafels en stoelen geleend, bood-
schappen ingeslagen en dan zijn we
een heel eind.
Als de grote dag aanbreekt is het
weer van een soort, waar we allemaal
een hekel aan hebben. Maar onze
jeugd draait daar de hand niet voor
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om en
Meddo.
Nadat ze zich geïnstalleerd hebben
wordt het terrein verkend. De disco
gaat op hard en is niet meer uit-
geweest. Uit de verkleedkist kwamen
zulke mooie combinaties dat Jean P.
Gaultier nog jaloers zou zijn geweest.
Hetpaard (drachtig) heeft erg veel
aandacht gehad en er werd zelfs 's

nachts nog gekeken of het veulen er
al was. Roeien op de vijver, kikkers
‚en vissen vangen en voeren, voet-
bal, tafeltennis, spelletjes, het pro-
gramma werd overbodig. Uiteindelijk
is de trimbaan, speeltuin, markt en
de bonte avond nog doorgegaan.
Een groot compliment naar de jeugd
zelf die er een fantastisch weekend
van wist te maken. De leiding was
‚erg moe en smerig, maar ook super-
voldaanoverzo'n gezellig weekend
samen. En in Meddo. daaris het
vandaag wel ongezellig sti!!.
Maar de schuur is weerleeg enwij

er spullen opslaan. Wie
is hij over twee jaar weer te vol

en wordt het tijd voor een nieuw
kamp.
Heel hartelijk dank Fam. Hoender-
boom, M.H.Z., slager Beerten, Rob
Manus en Paul voora! jullie hulp en
natuurlijk bakker Knippenborg voor
de verrassing op zaterdagmorgen.

st binnen 3 kwartier naar

Namens de jeugdcommissie en
kampleiding

Hedwig Arink



“HEBT U

NAAST

2 DE LAAGSTE
DE KX

HYPOTHEEK RENTE,
SHOP

NOG EEN

ANDER

VERZOEK?”
De Hypotheekshop,

v.d. Meer de Walcherenstraat 2
IST EN Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 71 13
wwwhypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares.

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766



Verbeteren naar moderne maatstaven met
respect voor de technieken van vroeger.
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is uw
restauratie-project in goede handen.

Bel vooreen vijiijvende presentatie
tel D56635082.
Aannemerbedrijf Hoenderboon
Dorpstraat 27, 7136 LE Zieuwent


