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INSTALLEREN,
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Scherp blijven
De donkere dagen voor kerst, luidt
het gezegde. Het is niet mijn favo-
riete tijd van het jaar's Morgens in
het donker naar je werk, 's avonds in
het donker weer thuis. De voetbal-
competitie wordt zoals elk jaar in de
war geschopt door diverse
afgelastingen, en inmiddels heeft de
snel ingetreden vorst ervoor gezorgd
dat de KNVBal voor de tweede maal
het gehele wedstrijdprogramma eruit
heeft gegooid. Voor heteerste van—_—__

Redaktie:
Maddy Hulshof

2 ff MarkLankeld
4 Nd Corinne Ebbers

V Johnny Cuppersf()- Wendy Krabbenborg
yNW Norbert Doppen

Huub Wopereis

free lance
Gijs / Teun Reukers
en Johan Stortelder

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

RKZVCis deze periode een lastige
Het wedstrijdritme wordt verstoord,
en trainingen worden op keiharde
velden afgewerkt Toch zullen ze
moeten proberen scherp te blijven
Want Zondag 22 december staat de
wedstrijd tegen Ajax Breedenbroek
op het programma, de wedstrijd waar
men bij winst de eerste periodetitel
kan pakken! En je zult zien, dat deze
wedstrijd natuurlijk netweerweldoor-
gang kan vinden:
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Aanstaande zondag (15 dec) kunnen
alle voetballers in iedergeval andere
bezigheden zoeken, gevoetbald
wordt er niet. Wel zal er een
speedway wedstrijd op de ijsbaan
van Zieuwent worden gehouden, vol
gens de feestcomissie een spekta-
kel van jewelste. Mijn eerste indruk,
toen ik dit hoorde, was er een van.
Hoe kunnen ze dat nu doen? Nu is
er.een keer ijs, nu komen de
abonnementhouders eens aan hun
trekken, rijden ze zondag hetis aan
gort?

Echter, de feestcomissie heeft de
laatste jaren laten zien, het altijd weer
bijzonder goed in te schatten. Vorig

jaar bijvoorbeeld, leek men de baan
te vroeg te openen, enhetijs was
inderdaad na vier dagen bijzonder
slecht geworden. Hierna viel echter
de dooi in, en bleek achteraf dat deze
vier dagen de enige schaatsdagen

van het seizoen waren. En nu, ditjaar,
durft men het aan een evenement als
het speedway naar Zieuwent te ha-
len. Het planis om na het evenement
met warm water de baan te herstel-
len, zodat er een dag later opnieuw
een perfecte schaatspiste zal zijn. Dit
plan getuigt van durf. Menis zich er
ongetwijfeld van bewust welk een la-
ding kritiek men over zich heen zal
krijgen, als het plan onverhoopt mis
loopt. Toch zet men door. En dat is
nu net waarom erin Zieuwent zoveel
voor elkaar komt. Wezijn met zijn
allen niet bang onze neus ergens aan
te stoten. Daarom, vanaf deze plaats,
aan allen die evenementen organise-
ren en hiermee de leefbaarheid in
Zieuwent vergroten, CHAPEAU

Tenslotte wenst de redactie van Piot
U prettige feestdagen, en alvast een
gelukkig nieuwjaar.

Namens de
redactie, J.C n

REDACTIE-MEDEDELINGEN :

ADVERTENTIES
Het komende jaarkunt u in de PIOT weer volop lezen over van het ‘reilen en
zeilen’ van de diverse Zieuwentse verenigingen. Dit dankzij de financiële
steun van de plaatselijke middenstand, die er middels hun advertenties weer
voor gezorgd heeft dat u de eerstvolgende 10 nummers
(aargang 30nr. 4 t/m jaargang 31 nr. 3) van PIOT gratis in huis krijgt Naast
alle adverteerders wordt dit blad mede mogelijk gemaakt door drukkerij
Westerlaan. Naast het verzorgen van alhet drukwerk treedt zij, door een
substantiële financiële bijdrage, op als onze ‘hoofdsponsor. (Dit verklaart
0.2. haar advertentie op de voorpagina.)
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Massey-Ferguson

|

Officieel dealer
|

Zetor

Vooral uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

Wij verzorgen al uw [oon- en grondwerkzaamheden.
+Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen te:

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Dit tij 830 12:30 uur # 13:30 18.00 uur

29 Koopavond ot 2000 uur
830- 16.00 uur

SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEUWENT=> O5. 5352304
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Zieuwenseseg 67° 713618 ZIEUWENT
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TAX10544-35 14 16 Trom | Roan
Fax0544 352166 Thaclttart

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto’sEE ESië oe  È Eeere® Waalderweg 12a
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VOOR AL UW:
Bf- Sportkleding

3 Sportartikelen
PaP Schoenen en Sporthuis

D= ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457
BS Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings

Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel - Masita - Viking
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VERSPREIDING
Met de familie Domhof (bezorger van de Gelderlander) zijn afspraken ge-
maakt dat PIOT huis aan huis wordt bezorgd. Mocht u onverhoopt PIOT toch
niet ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan de bezorger van de Gelderlan-
der bij u in de wijk of aan Domhof (tel. 351517) zodat een en ander kan
worden gecorrigeerd. Mocht u buiten het bovenvermelde verspreidingsge-
bied wonen en toch PIOT regelmatig willen ontvangen, dan kunt u dit door-
gevenaan de redactie (te! 351964). Tegen portovergoeding (€ 1,17 per num-
mer) wordt de PIOTu per post toegestuurd. Tenslotte zij nog opgemerkt dat
van elke uitgave van PIOT een aanta! exemplaren in de kantine van ZVC,
hetclubgebouw van ZTV enhet Sourcy Center ligt

ONZE HELDEN
Als de meesten van ons nog lekker liggen te slapen, gaatbij bezorgers van
ochtendkranten de wekker Weerof geen weer, zin of geen zin, De Gelder-
lander hoort voor 07.00 uur bij u in de bus te liggen. Op onmogelijke tijden
zeulen zij met grote tassen en dikke zaterdag-edities over straat om uw week-
end-ochtendkrantje te bezorgen 10 Keer per jaar krijgen ze er de PIOT als
“extra balast” bij, terwijl die ook nog eens huis-aan-huis moet worden be-
zorgd. Ze zitten er niet altijd om te springen, maar doen het toch. Natuurlijk
worden ze ervoor betaald, maar datis geen vetpot. Een welgemeend dank-
woord voor alle PIOT-bezorgers is daarom op Z'n plaats.

De Redactie

Bij een cultureel evenement loopt deÁ—_ muziek voorop. Daarom ookhet eerste
culturele interview met iemand van de4

L muziek We kwamen een paar dagen»E geleden op bezoek bij Huub Hummelink.
Sinds 8 jaaris hij voorzitter van de Har-5kai monie in Zieuwent. Huub is 45jaar, ge-

agg) trouwd met Lucie en vader van vier kin-
deren, Lotte, Jannes, Tiesse en Okke.5 Hij is van beroep molenmaker, wat te-
vens ook een hobby van hem is. Zijn
grootste hobby is muziek maken.
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Waarom ben je voorzitter?
Ik zat al een hele poos in het be-
stuur en had dan ook al een hele-
boel meegemaakt en gezien. Jos
Rouwhorst (Spieker) was toen al 28

jaar voorzitter en gaf aan dat hij
wilde stoppen. Jos had zelf al een
aantal mensen in gedachten die
volgens hem wel geschikt waren
voor dezefunctie. Toen zijn we eens
die mensen om de tafel gaan zitten
om er over te praten, want hetis niet
zomaar een functie. Er wordt hee!
veel van je gevraagd. Na thuis over:
legd te hebben heb ik er nog een
half jaar over nagedacht. In die tjd
hadden we net een nieuwe dirigent,
we zaten samen op een lijn. Er wa-
ren een aantal dingen die we veran
derd wilden zien, ook wilden we al-
lebei graag een jeugdorkest
opstarten. Aangezien ik super-
enthousiast was en het gevoel had
datik daar een bijdrage aan kon le-
veren heb ik besloten die taak op
mij te nemen.

Wat zijn jouw beste en slechtste
eigenschappen als voorzitter?
In het begin vond ik het moeilijk om
dingen van meaf te schuiven en
deed ik het liefst alles zelf. Nu kan
ik toch wel goed delegeren. En loopt
het naar mijn idee niet zoals het
moetdan moet er maar eens even
gepraat worden.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
het er nog wel eens op aan laat ko-
men. Dan denk ik op het laatste
moment: "oh ja, mot ok nog!”

De Harmonie is bezit van de ge-
meenschap, wordt grotendeels
betaald doorde gemeenschap en
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dient zich dus dienstbaar op te
stellen voor de gemeenschap.
Waar liggen de grenzen van het
individuele lidbelang, verenigings-
belang en het dorpsbelang?
Dezestelling is deels waar. De pas-
toor heeft de Harmonie opgericht. Bij
standaard gebeurtenissen, zoals sin-
terklaas, kermis, moeten we er zijn
Er zijn wel eens discussies over het
optreden met de kermis. Velen zitten
dan met een flinke kater in de kerk
muziek te maken terwijl er geen hond
in de kerk is.
Serenades hebben we onszelf opge-
legd. Als we mensen bellen om te vra-
gen of ze een serenade willen van de
harmonie reageren ze leuk op ons
telefoontje. "Wij dachten al, zal de
muziek nog kommen?" We willen
deze traditie dan ook zeker door blij.
ven zetten. Het komt niet altijd uit om
een serenade te brengen, als we bij.
voorbeeld een festival of concertheb-
ben dan willen we repeteren
We doen dan wel eens een beroep
op onze zustervereniging, de schut-
terij. Zo ook toen de KBO 40 jaar be-
stond. Wij zouden op concours gaan
‚en hebben daarom de schutterij ge-
vraagd de serenade van ons over te
nemen, dat wilden ze wel. Achteraf
zijn we niet op concours gegaan en
hebben we de serenade toch zelf ge-
daan
De harmonie is niet van de parochie,
maar voor de parochie!

Hoe zijn de financiën geregeld?
De uniformen en instrumenten beta-
len we door midde! van opbrengsten
uit acties.
Een paar jaar geleden moesten we



Openingstijden:
Dinsdag t/m wie 18.00 uur Zaterdag 800 14:00 wr

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

Lopenoan zeten

STOL
WOON

ENBORG

ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 - 351207

Garage
Kolkman VOF

©
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075
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DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek
Daihatsu is onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

FIT-GARE'
center soukty

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sport:
Indoor activiteiten: tennis, squash, het huren Body Pump
van (deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf Body Attack
Outdoor activiteiten: golf, tochten per Step, Boóy- Combat
mountainbike, kano, huifkar offiets Body Jam
Kinderarrangementen: diverse invulingen Fitness en cardio
mogelijk Budo
Feestlokoti Streetdance
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Step
Sportcafé, terras Impact
Sourcy Center entertainment: ief RPM
Souroys Tap Feest wsl Zonnebank
Bruisende Spelshow ExC Tedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Sourcys Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

Uzoekeen ideale lokatie om te sporten,
feesten ofvergaderen? Het is dichterbij dan u denkt!

owe Center, Zonen Io, 7136 Zieuwent el (0542) 38 eaeyeenvr nl nfoC zow yenvernl



nieuwe uniformen hebben. Die kost-
ten toen f800, - per stuk Toen heb-
ben wedus een loterij gehouden en
hebben we van de opbrengst depak-
ken kunnen kopen Ik vind het eigen-
lijk jammer geld enhad er liever een
nieuw instrument voor gekocht Ook
halen we geld binnen met het opha-
len van oud papier Een hee! geze!
lig groepje wat dan op pad gaat
Wietje en Bennie Boers, een duo
waar we zuinig op moeten zijn, zijn
er altijd bij. De papierprijs is goed
maar de gemeente betaalt slecht! De
gemeente betaalde ons enkele jaren
geleden toen de papierprijs laag was
een garantieprijs. Nu de papierprijs

is gestegen krijgen we nog steeds de
garantieprijs die veel lagerligt Het
scheelt wel als het papier nat aan de
wegligt. "Dat schuf neet zo en dat
water kunt ze d'r ons neetuut halen!’
Gelukkig wordt er altijd veel papier
opgehaald en levert dat ons een leuk

bedrag op.
Volgens de muziekbond moeten we
van de overheid ook financiële mid-
delen krijgen. "Moar dat wordt neet
wat” De verdeling van geld tussen
sporten cultuuris niet goed geregeld
Als ik dan hoordat er plannen zijn
voor een tweede sporthal, dan word
ik wel eens boos.

Jewilt lid worden van de muziek-
vereniging, omdat je houdt van
muziek. Maar je wilt niet meelopen
met dekermis, corso enz, kan dat?
Nee, dat kan niet, dan krijgen we strijd
tussen de leden onderling. Van elk lid
wordt verwacht dat hij zoveel moge-

lijk aanwezig is. Bij serenades, maar
ook bij concoursen en festivals.
Verder wordt van de leden verwacht
dat ze zoveel mogelijk op repetities
aanwezig zijn. Als je niet kunt moet
je je afmelden, je blijft niet zomaar
weg! Ook moeten iedereen thuis elke
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dag minimaal! 20 minuten repeteren
om de lipspannig en toonvorming op
peil te houden. Je merkt wel dat de
een zich hier beter aan houdt dan de
ander Bij de meeste gebeurt hette
weinig. Ik doe het zelf ook niet. "Dat
mag Ï'j d'r best inzetten”

Hoe gaan jullie om met muzikale
‚smaken en voorkeuren van de le-
den?

Er is een muziekcommissie die be-
staat uit 10 personen. Iedereen mag
hiererin komen, maar dat willen er
niet veel. “Ze zijn bang om hun vin-
gers te branden”
De commissieleden beluisteren thuis
muziek en zoeken nummers voor de
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concoursen, concerten en festivals.
Ze leggen vervolgens dit programma
voor aan de dirigent, zodat hij kan
bekijken of het muziekstuk geschikt
is.
Er wordt altijd een mix gemaakt zo-
dat er voor elk lid weliets tussen zit
naar zijn/haar smaak. Leden mogen
ook zelf muziek aandragen. Soms
komt het wel eens voor dat een mu-
ziekstuk na een aantal repetities aan

de kant gelegd wordt om-
dat het te moeilijk is. Vroeger
was dat jammer omdatwe toen de
muziekstukken moesten kopen, nu
kunnen we ze lenen in een muziek-
bibliotheek



Hoe gaan jullie om met de jeugd?

Hiervoor hebben weeen opleidings-
plan. De jeugd begint meestal met
de blokfluit, Vervolgens kunnen ze
naarde ouderavond komen. v

uitleg wordt gegeven over de op!
ding bij de Harmonie en het
leerlingenorkest De kinderen kunnen
als ze bij de Harmonie v

strument kiezen. Hierin worden ze
wel gestuurd, er moet
een goede verdeling van inst:

ten zijn. Westeken veel energie in
de jeugd, datis de toekomst voor de
Harmonie. Het niveau van de leden
komt steeds hoger te liggen. doordat
de jeugd een goede opleid!
muziekschool krijgt

Het afgelopen jaar zijn Jullie niet
op concours geweest, hoe zit dat?

"Ha'k al wal e dachtda
vroagen”
Een aantal jaren geleden zijn we ge-
promoveerd van de afdeling uitmun-
tend naarde ereafdeling Daarin heb
ben we meegedaan aan een top-
concours waar we landskampioen in
die klasse konden worden. Daar zijn
we 5evan de 6 geworden. Er zit nu
nog één afdeling boven ons, dat is
de vaandelafdeling We zijn dus een

goede middenklasser
et afgelopen jaar moes-
ten we dus uitkomen in

de ereafdeling De
muziekstuk-

ken lig
gen in

dat zollen

moelijkheidsgraad hoger. Er zijn een
antal nummers verplicht en een
aantal nummers naar keuze. We zijn
aanhet repeteren gegaan. Ik proefde
al heel gauw de sfeer tijdens de re-
petities. De gezelligheid, het enthou-
siasme en de motivatie waren er niet
Degroep zei niets, maar tijdens de
sectierepetities merkten we dat de
muziek er niet in zat, we waren heel
dwangmatig bezig. Na de dag-
repetitie in Beltrum hebben we na
lang overleg besloten dat we de hand-
doek in de ring moesten gooien. We
hebben op het moment niethetni-
Veau om die stukken te kunnenspe-
len. Dit was voor onseen hele moei
lijke keuze, de meeste leden vonden
hetheel erg dat het niet door kon
gean, maar hadden wel begrip voor
de situatie. Enkele leden haalden op-
gelucht adem, die vinden het vaak
vervelend om op concours te gaan,
omdat er dan altijd beoordeeld wordt!
Zij gaan liever mee naar festivals,
waar het gaat om een gezellig optre-
den, en hetniet draait om cijfers.
We moetenons thuisvoelen in een
afdeling, we willen ons wel steeds
verbeteren, maar dan wel met veel
plezier Wordt het leden te veel, dan
kiezen we er bewust voor om een
stapje terug te zetten, maar wel op-
‘bouwend weer omhoog.

Hoe is de samenwerking met de
schutterij?
We gaan vaak samen de straat op,
dan hebben we die vereniging echt
nodig, maar binnen hebben wij toch
een heel ander programma, daar past
de schutterij echt niet bij. De men-
sen van de schutterij gaan anders

met muziek om, een heel ander

Pi T December 2002 pag7



tuurtje. Kwaliteitsverschil is er,
‚ar hetis ook een heel andersoort

niging

Binnenkort een jubileum, 75 jaar
Harmonie, wat kunnen we ver-
wachten?
We zijn een heleboel van plan, maar
ik wil er nog niet teveel over kwijt
Een tipje van de sluier: Night of the
proms, eucharistieviering, receptie.

Hoogtepunt
De promotie enkele jaren geleden
naar de ereafdeling; "Mensen ston-
den toen gewoon te huilen in de zaal
van schik”

Dieptepunt
Tijdens een concoursin Eibergen
werden we door de jury zo afge-
maakt. Het jaar daarvoor waren we
gepromoveerd, dan kan het nu toch
niet zo bar slecht zijn? Daar knap je
dan opaf. Eerst ben je heel kwaad,
maar dan luister je thuis naar de CD
van het optreden en dan kom je er-
achter dat ze toch wel wat gelijk had-
den
Ook het overlijden van een id is een
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heel moeilijk
moment

Leuke momenten
Het bekenden duo, Bennie en
Hermien Boomgaars gingen ook mee
naar een concert in Gelsenkirchen
“heb Ï'j dit wal", "heb fj dat wal bij
ow?”
Zijn wein Gelsenkirchen, is Hermien
haar klarinet vergeten
"ik meende datij din bij ow had?”
Dan maar als vaandeldrager het con-
cert door!

Ookis het elk jaar met de laatste
kermisdag in Marienvelde feest. Ve-
en gaan daarop defiets naartoe met
eentas vol andere kleren achterop

Wat moet anders en wat moet blij.
ven?
Aan de opleiding mankeert nog wel
eenswat aan en daar moetenwehet
Juist van hebben
Wat moet blijven is de sfeer;die is
goed, perfect eigenlijk!

Huub bedankt voor dit interview!

De redactie (HW en WK)

Ee



MSsakme
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Zieuwent

DORPSSTRAAT 31 Rabobank
TEL. 0544-351259 “Midden in de samenleving”

=r TT Drukkerij Westerlaan
Lichtenvoorde

val Meer de Walcherenstraat 1

tefoon 0544 371207 = fax 0544 376525

ED vor
Jos Beening

Voor a! uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

in projectmatige tegelweDe sp
Naast het uitvoeren van tegewerken verzorgen wij ook de 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 cen zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen ing)

Telefoon: 0544 371042 Wattstraat 6 Postbus 86
Telefax: 0544 375007 7130 AB Lichtenvoordé
Internetsite: waw wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@v lsafweerking.nl



Snertloop
2003
Zondag 12 januari vindt weer
de traditionele snertioop
plaats, voor alle leden en
donateurs van RKZVC Er
zullen 5 routes worden uitge- a
zet die voeren over de
Zieuwentse kerkepaden en
qua afstand zijn afgestemd op Atdeleeftijdscategorieën vande V

lopers: td
Senioren/A jeugd'donateurs circa 6,5 km
B-jeugddames circa 3,5 km

© jeugd/D1 jeugd circa 2,5 km
E-jeugd/D2 jeugd circa 1,5 km
F-jeugd circa 1,0 km

Er wordt gestart op voetbalveld "de Greune Weide" vanaf 13:00 uur. Er zijn
leuke prijzen te winnen en na afloopis er snert en rookworst te verkrijgen
Aansluitend wordt de nieuwjaarsreceptie van RKZVC gehouden.

Iedereen die 2003 sportief wil beginnen, is dus 12 januari van harte welkom!

Met vriendelijke groet

Activiteitencommissie RKZVC maT_JuEVENEMENTENAGENDA
\ fEENEMENIENAGENDA

V î| Donderdag 16jan. _: 20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie\ ZatenZondag 45jan :  Sourcy Sportnacht

 Kaartavond RKZVC  : 13 januari
aanvang 20.00uur
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onee
Interview Eva Wopereis winnaar van de playbackshow van het gilde met het

nummer Aida!

4.WAAROM BEN JE OP TONEEL GEGAAN?

Omdat ik later graag musical zangeres wil worden.
En daarom zít ik nu ook op het kinderkoor.
Ik ben ook van typles afgegaan omdat ik toneel! leuker vond, toneel is ook op
maandag dus moest kiezen
En alsik later groot ben kan ik beter over mijn eerste optreden vertellen dan
zeggen ik heb mijn typdiploma.

2. HOELANG ZIT JE AL OP TONEEL?

Vorig jaar ben ik er op gegaan. Ik zit nu op 't achterdoek
Toen ik erop ging hadden ze veel geld problemen dat hebben ze nu nog
maarze vonden het leuk om nog een voorstelling te doen, we weten nog niet
of dat de laatste is.

3. MET HOEVEEL KINDEREN ZIT JE OP TONEEL?

Met 4 kinderen, we waren eerst met zijn tienen maar die kinderen zijn er af
gegaan maar nu mosten we ook dubbelrollen spelen.

4. WAT DOE JE OP TONEEL?

We beginnen met de warming-up dat is niet datje warm word maar dan moet
Jeelkaar nadoen. Daarna beginnen we en dan gaan we oefenen maar meestal
moetje zelfiets bedenken

5, HOE HEET JULLIE TONEELGROEP?

Onze toneelgroep heet het geheim van Lichtenvoorde, maar de organisatie
heet 't Achterdoek.
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Siebert & Wassink

Siebert & Wassink is de Bent u op zoek naareen interessante baan
specialist op het gebied van op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
werving & selectie op MBO
‚en HBO niveauin Oost
Nederland.

eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair?

Kijk naarons vacatureaanbod op:Onze Kernactiviteiten:
9 P&O Advies
© Werving & Selectie
© Interim Management

info@siebert-wassink.nl

www.siebert-wassink.nl
Twente: Achterhook:

AigersbleekAaten4 James Wattraat 10
7621 RB Enschede 7131 ME Lichtenvoorde
Tel 053 4803550 Tel 0544 352743

FoxO53 4803565 Fac 054 2748

&4
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoop af kwekerij

Z]

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

ax 0544 352237



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN

[onsansaTIE CONTACTPERSOON ADRES PosTcooE [woonaars_ [TELEFOON]
eazmintonverenigng 4 ten Bras ‘Do taaie 34 7136 MK Zouwent 31738]
ijarvor 'Kovekder B teAoler Kleuersraazs  7IG8LP Zieuwent 351250)
Buurwer'tHoenderboom Mevr Heutnek Churchietrast3 7136 MA Zieuwent 351968)
uurwer.Kveider A Kolkman Zomersenegan 7136LC Zioment 351500|

\euwmwer Ruriseneg Hedeigheuinck Ruulosewegi3a TISEMC Zee 352029)
[euurer Sprenkeldornook Hummen Scroppenmegit  TISEKH Zieuwent 381797
[guumer zegengijk Moer Huiz Otorsueg2 TIS6KR Zeument 351876)
[chattas Pastoe Dorpsstraat et 713616 Zieuwent 351292
loames gm 8 Spekschoor Keuersraaras  7IG6LP Zieuwent 382124
eneo a to Role Molenweg & 71G6KS Zeument 352258)
Feestcommissie H Echo Bouwhorsterijkzo 7IGEKW Zieuwent 352269)

Foto meu a Stonesder Oude Aalonseweg27 7131ZC Lietewore 372714]
|Gezonereidscontram GEA Vosters Oorpsstaat 87 7IS8LJ Zieuwent 351568]

Jaxv. F MarbersStotelder Dorpsstaatts'a  TIGBLK Zieuwent 351818]
[Gymeiue tamez 8 Rouwnorst Zemersoess  7138LC Zeuwert 361832
[Haneoaler. Paco Marscha Dorpsstraat 12 TIS6LK Zieuwent 362223)
Harmoeie zieuwert AngelsBeenen  RuucsewegiS  7I36MC Zieuwent 351747
Hoi der zieken. Mew Wopereis Zegengijk TIS6KR Zieuwent 352405)
[tong Nedontans Sabinolummeirk Kleuertraatas TISELP Zieuwent 352271
arreclsb MU CHN Gaus Rijnders Larfkssraat 18 7182CS Liteeore 374928
ceo HiekGrotenhuis  Kunnorj 10 7263 RD Mariënede 351361
|Kootchiewer De Hemmele S Paperborg Wigendik & 7263 BH xriënvorde 351582)
[Lousgroop PotraBomuis  Beuzenes 17 TIO WV Winterswijk 0543 522051ro B lagerschaar  Schaarwog2a 7134 PK Vragender 0543520123
[MKE (ais Zie Ha Mer)  EmaKamebeek Vordoingeweg3 7263SR Marv 352354
Ned Lever Darmstchtng Mevr Rouwhorst Do Haare& 7136 MG Zouwent 351956
[oder Basischool ‚A Hummeink Waareise 3 TISELT Zieuwent 351289
Parociebestur Zouwent Pastorie Dorpsstraat #1 7138LG Zemort 35123]

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldsewt



JE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES Bae eeEon== keet eens GSA eam as1eo)
TI26CE ‘Bndoron osakzve TIGGLE Zeowen 52728derne 713BKK Zoomen stressnee 71G6MD Zouwen ab187aEi TIGELG Ziouen as19ss[ping terde in 718626 Zoent astaet

Beenrg sooeas TGE oowet 5191Sg Kanpasen 7106 UM Zaoeen asrea8eng Pasrop T10BUW Zoet astoet
B ang Pasen T1G6LP Zowat as2093
ereen Speers TIGGLG Zeven astzaee TiGG MK onnt as197
Genee St Stnsen A gone TESGAM Maere 38181EE TISSMD Zoewert abt204
Taeteminergagaard; Erdee Desert ISBN ze

Frome Songerkvni Wagter  OOgEZanEIA TISELS Zadenen eee GN eenhevz TBK oorenend oceanen TIEL Zowende ee Teoeegene Sn TSL Zweooren Borg Gee es eert 5150Zei Do idemegdn  TTIGGKK zaowen asras0

39, 7136 LW Zieuwent of email .wopereis@chello.nl



ijn architektenburo
a. holkenborg

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

Ai):HELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@> 0544 - 352290Iitiës B.V. “Telefoon 0544-377050

Albert Schweitzerstraat 29
7181 PG Ee | t



6. TREED JE OOK OP?

Ja ik treed op, op 18 december moet ik ook optreden in den Diek

7. HOE HEET HET TONEELSTUK WAAR JUUWIE MEE BEZIG?
Toch nog Kerstmis

MOET JE DE TEST UIT JE HOOFD LEREN?

Nee je krijgt een blaadje en daar staan dingen op hoe je moet doen bijvoor-beeld: boos!

9.HOE BEN JE ER OP GEKOMEN OM IN ZEN MUSICAL TE GAAN SPELEN?
Datis 4 jaar geleden, toen hoordeikeen bandje van mijn moeder met de
muziek van phanton off the opera
Ik vond het hee! mooi dus ik ben hem heel vaak Gan luisteren
Met mijn eerste communie ben ik met mijn moeder naar miss Saigon ge-weest omdat phantom er niet meer was
Het jaar daarop ging ik naar seterday night feverik vond het zo mooi dus benik ook maar op tonee! gegzan

10./E VOND HET DUS WEL LEUK OM DE PLAYBACKSHOW TE WINNEN?
Ik vond het geweldig ik

vind het ook leuk om in mijn eendje op het podium testaan want dan heb je de ruimte

11. BLIJF JE NOG LANG TONEEL SPELEN?
Ik wil wel maar dan hebben we 15 leden nodig, en wezijn nou met zijn vijfen

Misschien willen kinderen nu ze dit lezen ook wel op toneel.
Dan kunnen zebij Eva informatie vragen
Lid zijn van die toneel groep is gratis

Marian en Nienke

—



rofielsché*ielschet

e= Prc
Prof

Profiegtiofielsielscleehe

van de Meermarkt

Meest favoriete sport Boogschieten, omdat het voormij echt een
gezelligheidssport is.

Minst favoriete sport Voetbal. Ik moest vroeger van mijn vader
altijd verplicht voetbal kijken. Dan gaatde
lol er wel van af

Mooiste sportherinnering: Datik tijdens een wedstrijd boogschieten op
het verkeerde bord schoot (bewust)

Slechtste sportherinnering: Heb ik niet. Ik vind wel dat veel sporters te
serieus met sport bezig zijn. Voor mij staat
de gezelligheid voorop.

Favoriete sportman/sportvrouw: Hebik niet

Leukste TV-programma: Ik heb een brede smaak. Ik vind erg veel
televisieprogramma's leuk: van Bassie en
Adriaan tot een goeie film

Beste boek/schrijver: Suske en Wiske van Willie van der Steen
Ik heb ze allemaal

Mooiste film Mad Max met Me! Gibson.

Politieke kleur Geen. Volgensmij maakt het niet uitop welke
partij je stemt

Beste Nederlandstalige lied: Ik vind heel veel Nederlandstalige liedjes
mooi
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recht vooreen geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (schzde en loven)
Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenriedstraar 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 « Fax 0544- 352 145

bdATIE
Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij

Farm Service BV - Leeuwarden
Tel. 058-21 34 300

Farm Service BV Oost - Zieuwent
Tel. 06-55 183 506

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat I, Tel. 0544 37 12 07maakt 't je gemakkelijk

7

DOMHOF & WESTFLEISCH g,
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein sol! man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

a Botta
CN ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

KRABBENBORG-b.V.

A Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

AVIA ZieuwentaWISTU …
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagenper week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht met All Cards.

TRANSPORTBEDRIJ
VEEVERVOER

STUKGOLDERENVIRVOLR

POST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Um vr: 8:00 20.00 uur og briefkaarten on adeswizigigskaanen
E ophalen van brieven en pakketten
zaterdag: 8,00-18:00 wr etagere vanrees Benen en Butoland
zondag: SHOP gesloten. het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

= triponkaarten, tolefoonkaarten en boncadeaus
= nformatiebrochures.



Meest afschuw
datje ooit kreeg Een horloge Hetis geen afschuwelijk ca-

deau. maar ik draag nooit een horloge. De
con waarvan ik het horloge kreeg wist

dat vind ik dan jammer van het geld

4
e gereedschapssetje IFEhet gekocht

voor 150 gulden, terwijl Het {wee wekenla-
terineen andere winkefÁ/o9r 12 gulden te
koop was. 7 7

k ben al omgeschoold Ák ben bpgeleid als
ricien en nu ben ik dus supermarkt-

beheerder.

Grootste miskoo

Omscholen tot

Tent opzette Schotland. Ik denk/fiet dat jk met de tent
zou gaan, omdat’het erg koud kan zijn in
Schotland.

Ben je wel eens aangehouden
door de politie Ja, samen met Moniek stond ik te posten

voor zendpiraten

Hekel aan mensen die Zich groter” voor doen dan dat ze in werke-
jkheid zijn

Uit bed te halen voor Nergens voor,ik blijf lekker slapen.

Waar droom je over Ik ben heel tevreden: Ik heb alles watik wil

Wanneer was je voor het
laatst bang Echt bang, dat weet ik zo niet. Ik ben laatst

wel erg geschrokken. Ik was geld aan het
pinnen, toener iemand achter mij stond en
op mijn schouder tikte. IK dachtdat ik over-
vallen werd, maar deze man wilde alleen
maar de weg vragen.

Watdenk je as je in de
spiegel kijkt “Wat een leuke kerêl!"

Bedenk een andere naam

TDecember2002 pag13 ZZ—_—=_



Dorp met de buiten. Stuitergat.

of welk woord
gebuik je te veel "Moi klappen hebben”. Als geintje bedoelt

natuurlijk

Wie zou je nog willen
ontmoeten? Niemand.

Wat zou je geen tweede keer
doen Alles wat ik doe, overleg ik goed en denk ik

goed over na

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Ik blijf altijd rustig

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen: Nee, natuurlijk niet!

De redactie (CE)

Schietvereniging Zieuwent organiseerd een

schiet toernooi
op vrijdag 31 januari 2003, bij zaal Bongers om 19:30 uur.

Richard Spexgoor Reindersweg 7 Zieuwent ®
Opgave hiervoor

R. Hummelink Kleuterstraat 12 Zieuwent

Opgave per groep van 4 personen, vanaf 1 januari tot en
met 22 januari 2003. Betalenbij opgave € 1,50 per persoon.

pag14 PiOT December 2002—.



De momenten v/d pupillen
Wedstrijd KZVC F4 - ADG9'F4
Datum 231102
Uitslag B

Doelpuntenmakers Mark Wopereis 4x, Teun Krabbenborg 2xMooiste goa! te zeggen, want ze waren allemaal mooi,Mooiste moment at dit onze allereerste echte wedstrijd is. Als je
ook nog wint dan kun je zeggen dat dit de aller-
mooiste dag is!

lemaalMan vid wedstr

Wedstrijd Varsseveld F2- RKZVC F3Datum 23-1102
Uitslag 8-2
Doelpuntenmaker: Stan ten Have 2x
Mooiste goa! Stan ten Have
Mooiste moment 'ooie samenspel van allemaal en zwarte piet

op het veld. Hij ging kijken of F3 goed voetbalde

Wedstrijd VNC F3 -ZVC F2Datum 231102
Uitslag 1-0
Doelpuntenmakers
Mooiste goa!
Mooiste moment De bijna goal van Mark, bijna “stief in de krui-

sing
Man vid wedstrijd Myron, deed niks verkeert, want hij ag met kop

zeer’ in bed, er was drankin het spel. Cola Tick

Wedstrijd RKZVC E1- Silvolde 1 Bs
Datum 231102
Uitslag 64
Doelpuntenmake Jouke Knippenborg 2x, Tim v. Wijngaarden 1x

Wout Rouwhorst 2x, Hidde Kienstra 1x
Mooiste goal Jouke Knippenborg
Mooiste moment Eindsignaal. Ongeslagen kampioen!

dstrijd Het hele team. Altijd zorgen dat je er 1 meer
scoort dan de tegenstander

Pupil van de week.
Zondag 17 november moest ik om 13 15uur in de Kantine zijn. Toen moesten weomkleden en toen gingenwe warm lopen en over schieten en in Terpen ie Inik mog de afvap doen we hebben gewonnen met 31 Veel! In de Keitne KUGcola, snoep en een broodje frikandel
Rkzvc bedankt voor de leuke middag



RKZVCE 1

Ongeslagen
kampioen.
Het is bijna een gewoonte dat de E1 van
RKZVC kampioen word

Voor de derde keer op rij Kampioen, fan-
tastisch
Dit jaarzijn we gestart met 6 nieuwe jon-
gens in de groep.
Hetis altijd afwachten hoe het gaat Io-
pen. De eerste wedstrijd moesten we uit
tegen Varsseveld E 1. Altijd lastig. Het
ging tegen elkaar op, enuiteindelijk spe-
Ien we gelijk met 4-4. In de laatste mi-
nuut scoorde Varsseveld de gelijkmaker.
Goed begin is het halve werk
De Leiders zagen de toekomst met ver-
trouwen tegemoet. Dit vertrouwen werd
niet geschaad. Elke wedstrijd werd ge-
wonnen, behalve tegen Varsseveld speel
den we opnieuw gelijk. 2-2
Je zag het team groeien. Ze begonnen
elkaar steeds makkelijker te vinden.
Doordat Varsseveld punten liet liggen te-
gen SKV hadden wij de laatste wed-
strijd voldoende aan een gelijkspel. Met
een gelijkspel waren we natuurlijk
tevreden, dus de laatste wedstrijd tegen
Silvolde werd met 6-4 gewonnen. Extra
stimulans waren de ouders Opa's en
Oma's, vriendjes en vriendinnen die ons
massaal kwamen aanmoedigen
Boer Buiting en Belterman hadden er
vooraf al vertrouwen in want ze kwamen
met een versierde wagen op het terrein
Na de felicitaties werden we metde trek-
ker op de aanhangwagen het dorp rond
geraced. Uiteindelijk gingen we bij onze
sponsor Beenink, BEVABRO, op de foto
vanuit het bordes. Daarna werd het uit-
gebreid gevierd in de kantine.
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VOOR

EN EEN

DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
‘bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.

Telefoon35 18 07

ZIEUWENT

renNSNEETrees* SpecialistinESE* CATERING van salades,EnEIT= BARBECUE binnen en buitenEENSESEn

mhetf
Afbouw

“4 Tegelwerk
O.a. Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Afwerkvloeren

[U Sierbestrating

Telcfoor Ea:
0534-352320 0544-352557



ofimPSr
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544-352464

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

Then
de

OORPSSTRAAT 77 BIEUMENT TEL: 0544 351082

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinidesën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



de wedstrijden, Mija
het wassen van onze
ken, jeugdbestuur voor de bloen

‚en Henk voor het broodje andel en
Richard Jenten voor de zakken chips.
In het voorjaar worden we ingedeeld bij
de andere kampioen
Klas.

de eerste

Mensenals jullie deze aanstormende ta-
lenten eens willen bewonderen kom dan
zaterdags rond 10.30 op het voetbalveld
en kun je het met je eigen zien wat deze
knapen presteren

Namens de trainer en leiders van de E1,
Wout,Derby en Ferdiand



|

_.._._
ijsspeedway.
Ondanks de beginnende dooi be-
gon de training om 12.45 uur. De
temparatuur was toen 3 graden
‘boven nul, maar door de oosten-
wind was de gevoelstemparatuur
ver onder het vriespunt. Zeker-
vanaf de dijk voelde het zeerkoud
aan. Het ijs was nog dik (ca. 12
cm dik), maarer stonden inmid-
dels door de dooi en een beetje
neerslag enkele plassen water op
het ĳs. Echter voor de
ijsspeedway maakt dat niet veel
uit. Ze worden alleen behoorlijk
nat, omdat ze in de bochten heel
vlak liggen.
Er waren 6 Nederlandse en 3
Duitse ijsspeedway toppers naar
Zieuwent gekomen. Daamaast
was er een Nederlandse
grasspeedwayer, Isaak Jacob
Mulder uit Zorgvliet, die tussen de
heatsdoor zijn kunsten liet zien.
René Verhoef trok een baantje en
iedereen’stond versteld van ‘de
snelheid (gemidd. 100 km per
uur) en hetfeit dat Renéin de
bochten op de baan helemaal
Vlak lag. Intussen had de chauf-
feur Van Tjitte Bootsman zijn
vrachtauto in de sloot geparkeerd.
De Spiegels waren beslagen en
daardoorhad hij de sloot nief ge-
zien. Hij werd met een trekker er-
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in Zieuwent.
uit getrokken. Na enkele heats (4
ronden per heat) zag je dat er
toch nog een behoorlijk klasse-
verschil was tussen Tjitte, Johnny
‚ René (eventueel Gert) en de

rest Tjitte was 2 weken terug in
Vladowostok (of zoiets in Rusland
viak bij Japan) nog 7de en vorig
weekin Berlijn 13e geworden. Het
publiek (ca. 600 personen)
deerde dat niet en vond het on-
danks het klasseverschil en de
snijdende kou prachtig. De mees-
ten hadden dit nog nooit gezien.
Na 9 heats, die ze binnen 1 mi
nuut afwerken, werd de baan ge-
veegd. In de B-Finale ging het
echter
mis voor Christian Hulshorst. Hij
reed met zijn motor een gatin het
ijs en gooide een wak ijs van 20
bij 20 cm voor de wielen van



J. WAEN lNK
| 3Wier innen

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 0544-351452
FAX 0544-351452

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
wewzitaxn  Info@zitax.nl

|iËií
Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-51741675
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl

totale geluidsverzorging



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMAN VOF

Voor:
Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen

| Schadetaxatie en “reparatie

d verkeersschool
GUUS KOLKMAN
voor uw:
* 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. 06 - 53933054aet|_”_”__/‘';_‚'-_'\L,[Í.;£'£‘-‘_n-…_



Stephan Bromberg. Hij schrok maar kon doorrijden, zodat hij toch
7de
werd. Het was meteen d
Finale niet meergereden kon
worden. Op zich wel jammer, omdat dit de beste 4 rijders betreft.

k, dat metdit gat in de ijsbaan de A-

Na de punten geteld te hebben is de Uitslag
1e plaats: Tjitte Bootsma, NL (12 punten)
2e plaats: Johnny Tuinstra, NL (10 punten)
3e plaats: René Verhoef, NL (9 punten)
4e plaats: Gert Lampe, NL, (8 punten)
Se plaats: Henrico Sonneberg, DLD
Ge plaats: Hans van der Steen, NL
Te plaats: Stephan Bromberg, DLD
8e plaats: Christian Hulshorst, DLD
9e plaats: Henk Jager, NL

Wedstrijdleiding: Deze was in handenvan de KNMV. Wedstrijdleider
was Gera Nieuwenhuis. Referee was Arend Heuker. Marco Puthaar
uit Zelhem heeft alsspeaker e.e.a. toegelicht

Achteraf jammer dat heel veel mensen niet naar Zieuwent zijn geko-
men, omdat ze dachten dat het ijsspeedway niet door ging. Ten wes-
ten van Zieuwent heeft het 'snachts en 'smorgens bijna overal fink
geregend

Dat ze in Zieuwent niet vies zijn van humor blijkt uit het volgende
Er liep een radioverslaggever langshet publiek rondde ijsbaan om
toeschouwers te interviewen. Op een bepaald moment vraagt de ver-
slaggever aan een toeschouwer op de dijk (tussen een flinke sloot en
deijsbaan) "Hoe wist u dat de ijsspeedway door ging?” Gevat zegt
‘daarop de toeschouwer "Nou, ik was toevallig aan het vissen. Ik hoor
opeens een motor achter mij, draaide me om en was er ijsspeedway’

Feestcommisie Zieuwent
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STERRECLAME
U heeft het waarschijnlijk wel gehoord:
Longa '59 gaat Europees! Na het suc-
cesin 's lands bekercompetitie, beker-
den de volleybalfreules vrolijk verder om
de Europacup. Niet alleen een sportief
unicum, ook de taferelen die wij aan-
troffen tijdens ons bezoek aan een van
de wedstrijden mogen onder de noe-
mer hoogst opmerkelijk geplaatst wor-
den. Hier een verslag. (Het is de aan-
dachtige lezer natuurlijk al opgevallen,
dat nu de PIOT begint te neigen naar
het verslaan van culturele happenings,
ons deze trend weer eens compleet is
ontvallen en het dus gewoon weer over
sportgaat)

Peter Hoenderboom (ja, n'n
tweed'n van Diekat) tipte ons over het
volleybalfestijn en drukte ons twee VIP-
kaarten in de hand, want Aannemers-
bedrijf Hoenderboom was sponsor, en
niet de hoofdsponsornaar later blijken
zou. We waren enorm in onze sas met
het VIP arrangement en zagen onsal
champagne drinkend nekmassageskrij
gen terwijl we keken naar de
volleyballende schoonheden. We wis-
ten niet eens dat de Hamalandhal
skyboxen had.

Al afgereisd naar Lichten-
voorde werd onze illusie meteen de
grond ingeboord doorde warmlopende
tegenstanderuit Albanië. Een insider ter
plekke wist onste vertellen dat de sport
in Albanië snolleybal wordt genoemd,
hetgeen wel tezien was aan de dames
van "Dinamo Tirana’. Ze speelden in de
tenues die de speelsters van THOP
hadden gedragen in hun hoogtijdagen
Jaren geleden meegegeven metde
kringloop. Via diverse omwegenin Al
banië terechtgekomen en nu, dankzijde
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Europacup, was de kringloop weer
rond. Met hun zes Anoeschka's in het
veld en hun drie Svetlana's op de bank
leken zij echter een geduchte tegen-
stander.

Maar toen kwam het moment
dat de Longa speelsters hun warming-
up hadden afgerond. Ze trokken hun
trainingsbroek uit en in een oogopsiag
werd ons duidelijk waarom we door
Peter waren meegenomen. Tijdens het
‘bemoedigende applaus dat hen ten deel

viel was het de Zieuwentse sponsor die
met de aandacht wegliep. Midden op
de derrière van geheel dames1 prijkte
fierhet groene logo van Hoenderboom
"Ja', zei Peter glimmend van trots, ’we
staan op de kont”. Enorm slim idee na-
tuurijk van Bennie's grote PR-machine.
Maar wat is de achterliggende ge-
dachte? Antwoord: Kontstand in beeld
Wij als Papier-Is-Onze-Troef-reporters
stelden ons de hamvraag wat de be-
geleidende slogan zou worden. Mis-
schien "Hoenderboom rete goed" of
wellicht "Hoenderboom bouwt kont".

Uiteindelijk bleek de tiran uit Te
rana mild; mede dankzij de bilreklame
(ster; red.) kreeg de "oostblokparel" het
met 3-0 aan de kont. Peter bedankt!

Toon& Johan



DE KANS DAT U 5eIN DE WAO BELANDT
IS10P9

Hoe grootis dan dekans
dat u moet verhuizen?

De Hypotheekshop,
v.d. Meer de Walcherenstraat 2 « 7131 EN Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 71 13 © wuwhypotheekshop.nl

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

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



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich

mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en turn-key:

oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.
Oplossingen op maat, een praktische instelling enhet nakomen van
afsprakenstaan hierbij aan de basis. Vakwerk tot in de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

aannemersbedrijfHOENDERBOÓM
vak en mensen goedbegrepen

Dorpsstraat 27 7136LE Zieuwent  www.hoenderboom.nl


