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Hoorden wij engelen zingen
Begin dit jaar werd op tv "daar hoor-
den zij engelen zingen' voor de 2de
keer uitgezonden. Beetje laat in ja-
nuari een programma over engelen.
Maar met kerst heeft dit programma
niks te maken. Het is een film-ver-
haal over Ajax, hoe de club werkt,
en dan vooral achter de schermen.
Nou heb ik niet zoveel op met voet-
bal, maar Ajax is toch ietsje meer:
arrogantie, geluk, jeugd, zoiets denk

ik. Ik vond het prachtig, behalve (ja
daar komt-ie) dat stukje over Afrika.
Tenenkrommend zag ik dat aan. Hoe
de scouts van Ajax (type laag voor-
hoofd/brede werkbrauwen/bijna la-
gere-school diploma) een Afrikaans,
volgens mij Gambiaans, dorp binnen-
reden. Al zwaaiend, als waren zij
God's engelen zelf, stonden zij als
blanke missionarissen boven op een
jeep en gooiden Ajax-pennen op de
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beduusde kroesgekrulde hoofdjes
van aansnellende kinderen. En dan
die blik in de camera van die Arie of
Herman of hoe-die-ook-heet, érvan
overtuigd dat het dorp maanden naar
hun komst heeft uitgekeken, hoogte-
punt van het jaar: Herman komt!!

Vervolgens gaan de scouts dan kij-
ken bij de door hen opgezette
voetbalschool naar jongetjes van
onder de 10. De meest getalenteerde
mogen op audentie komen en hen
wordt verteld dat ze nog lang niet
goed genoeg zijn. Maar waar de he-
ren eigenlijk voor komen is de groep
jongens tot 16. Deze worden eerst
bekeken tijdens een wedstrijd (in
oude Ajax-pakken) en vervolgens
letterlijk beklopt, bevoeld en gekne-
pen door de scouts. Als vee!
Uiteindelijk vond er een selectie
plaats van Afrikaans talent, van de
honderden jongens die daar waren
mochten er 3 naar Ajax komen, op
trainingskamp.

Op dit kamp in Nederland, kwam
gescout voetbaltalent uit de hele we-
reld, een man of 30. Ze hadden het
best goed hier, maar iedereen werd

rx

na die 6 weken weer zonder pardon
naar huis gestuurd met de boodschap
‘dit is de voetbalhemel, en als je erg
goed je best doet, mag je misschien
ooit bij Ajax, vertel dat maar aan je
vrienden in Afrika! en daar vlogen
de talenten weer terug naar de bush,
een ervaring rijker en een illusie ar-
mer.

Met talent wordt je gezegend, maar
als er een blanke missionaris voor
nodig is om dat talent in (financieel)
succes om te zetten, is het dan nog
een zegen?
Je talenten moet je niet onder de
korenmaat zetten, laat zien wat je
kunt, zonder je daardoor meer te voe-
len dan een ander. Misschien kun je
goed voetballen, computeren, plan-
ten verzorgen, of aanstekelijk lachen.
Goed een vergadering leiden, zingen,
toneelspelen, de F4 trainen, of prins
Carnaval in Eumkesdorp zijn. leder-
een heeft talent, maar pas op voor
laag voorhoofdigen,
breedgewenkbrauwde, ogen dicht-
bij- elkaar- staande mannen (die ook
nog president van de VS zijn), zij wil-
len maar 1 ding: heersen. En zo heeft
God het niet bedoeld.

De redaktie (MHW)

(p.s. de religieuze insteek van dit sport
en cultuurblad is niet structureel)
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SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

Tevens verkoop aan huis

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 0544-351452
FAX 0544-351452

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
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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

â 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*
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zieuwent tel. 0544 - 351939
b.g.g. 06 - 53933054
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Onlangs speelde toneelvereniging
“Semper Avanti" vier maal voor een
volle zaal in het parochiehuis het blij-
spel "Oaver de bloom!n, de bijn en
nog völle meer". Wij spraken met de
schrijver van dit stuk en tevens de
regisseur. Zijn naam is Fred Marneth,
van beroep directeur van een
timmerfabriek en woonachtig op De
Haare in Zieuwent.

Hoe, wanneer en waarom bij jij bij
Semper Avanti betrokken geraakt?
Circa 8 jaar geleden ben ik gestopt
bij het revuegezelschap "De Noten-
krakers". De toneelvereniging was op
zoek naar iemand voor het licht, ge-
luid en de decorbouw en vroeg mij,
gelet op mijn ervaringen, of ik dat
voor hen wilde doen. Ik stemde in,
echter wel met het idee om het wat
rustiger aan te gaan doen in de
"theaterwereld". Toch kwam van het
één weer het ander. Niet alleen de
techniek, maar ook het creatieve in-
teresseert mij en het begon weer te
kriebelen en te prikkelen.

Circa 5 jaar geleden heb ik een Ame-
rikaans toneelstuk bewerkt om het
meer geschikt te maken voor een
opvoering voor een Zieuwents pu-
bliek. De dialogen werden in het

achterhoeks vertaald. De timing links
en rechts verandert en aanpassingen
gemaakt waardoor de personages in
het stuk beter tot hun recht kwamen.

Vervolgens ben ik ongeveer2 jaar be-
trokken geweest bij het schrijven en
helpen uitvoeren van de revue in het
kader van het 100-jarig jubileum van
de Werenfriduskerk.

Ondertussen groeide bij Semper
Avanti de gedachte om meer kluch-
ten te spelen. Echter nagenoeg alle
bestaande kluchten zijn geschreven
in de jaren vijftig. Het zijn allemaal
wat oubollige, moralistische stukken
met een verschrikkelijk laag tempo en
ontzettend voorspelbaar. Of te wel,
niet van deze tijd. De behoefte om
zelf een stuk te schrijven werd steeds
groter en dat heeft uiteindelijk geleidt
tot het stuk dat afgelopen maand is
opgevoerd. Ik heb geprobeerd een
eigentijdse klucht te schrijven, voor
een tijd waarbij "zappen" het sleutel-
woord lijkt te zijn. Het spel moest flit-
send zijn en ook jongeren aanspre-
ken. Dit geldt voor zowel het publiek
als mede ook voor de (merendeels)
jeugdige spelers.

De recensie in de Gelderlander van
27 januari (geschreven door Thea van
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der Schoot) begon met: "Van niets
iets maken is een kunst die toneel-
vereniging Semper Avanti tot in de
vingertoppen beheerst."
Daarnaast was er in het stuk sprake
van drie verhaallijnen, die tamelijk
op zichzelf stonden (1. De beleve-
nissen van de padvinders : 2. De
perikelen tussen het gezin van de
vakantievierende boer, het jonge
stel dat door de Achterhoek trekt en
de campingboer : 3. De gebeurte-
nissen rond de drie wandel-
gezusters.) Ook de journaliste van

de krant vond dat de verwikkelingen
wat meer met elkaar verweven had-
den kunnen worden. Wat denk je,
als schrijver, als je dit leest en hoort?
Met beide stellingen ben ik het vol-
komen eens. Een origineel en ver-
rassend plot bedenken en daarbij de
rode draad bewaken en uitwerken
is het moeilijkste onderdeel van het
schrijven. Ik vond dat voor deze
klucht ook niet echt belangrijk. Het
ging mij om de humor. Het moest
humoristisch zijn, met losse
sketches en veel anekdotes. Het
streven is om binnen 1 complete
klucht circa 300 (!) lachmomenten
en woordspelingen in te bouwen.
Daarnaast geldt dat meerdere afzon-
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derlijke op zichzelf staande verhaal-
lijnen een groot praktisch voordeel
heeft. Niet iedereen hoeft namelijk
altijd tijdens de gehele repetitieduur
aanwezig te zijn. Vooral voor de jeug-
dige spelers een uitkomst. Onderde-
len kunnen in kleine aparte groepjes
worden gerepeteerd.
Wat betreft de gebeurtenissen rond
de drie wandelgezusters nog wel de
navolgende aanvulling. Het was oor-
spronkelijk geschreven en bedoeld als
bijstukje. Echter al spelende, mede
door de sterke rolbezetting, ging dit

verhaallijntje een eigen le-
Tm ven leiden en werd het

®|
steeds belangrijker. Ik heb

‚de impact onderschat.

Naast de schrijver van
' het stuk, was je ook re-
gisseur …..Ik ben geen regisseur,
maar spelbegeleider. Ik
vind dat je een
‚(amateur)toneelgezelschap

zo min mogelijk moet stu-
ES (Ten en regisseren. Al spe-

== lende moeten de spelers
zelf dingen ontdekken en zichzelf ont-
wikkelen. Het is een eigen intern crea-
tief ontwikkelproces. Ze moeten zo-
veel mogelijk zichzelf kunnen zijn en/
of worden. Het gevolg van deze be-
nadering is dat het spel uit de speler
zelf komt en dat er een natuurlijke rol
wordt neergezet. Uiteraard zitten daar
grenzen aan en niet iedereen kan ie-
dereen spelen. Tijdens het schrijven
hou ik daar al rekening mee. De rol-
bezetting heb ik dan namelijk al in
mijn gedachten. Maar boven alles
gaat de spelvreugde. Als een speler
geen lol beleeft aan zijn rol, wordt het
niets. Alleen door spelvreugde ont-
staat kruisbestuiving en wordt het een
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AFWERKINGSBEDRIJF B.V.WESSELS
LICHTENVOORDE

De specialisten in projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken 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 een zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)
Telefoon: 0544 - 371042 James Wattstraat 6 Postbus 86
Telefax: 0544 - 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: www.wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



goed stuk.
Zowel schrijver als spelbegeleider
zijn, is ontzettend leuk. Ik ben graag
bezig met mensen en hetis prachtig
om je eigen geschreven stuk lang-
zaam maar zeker tot leven zien te
komen.

Een aantal leden van Semper
Avanti kent iedereen; zij staan im-
mers jaarlijks op het podium. Er
zullen er echter ook velen zijn, die
nooit in de schijnwerpers staan.
Hoeveel leden heeft Semper Avanti
eigenlijk, en hoe is de club geor-
ganiseerd?
De groep is niet veel groter dan alle
spelers van het afgelopen jaar. Zo'n
20 man dus. Daarnaast is Willemien
Hummelink onze souffleur (zij zit ach-
ter de coulissen om de spelers weer
op weg te helpen als ze hun tekst kwijt
zijn). Het bestuur bestaat uit 5 perso-
nen, maar zijn allemaal spelende le-
den en staan midden in de club. We
proberen de organisatie zo plat mo-
gelijk te houden. De decorbouw doen
de leden ook zelf. André Papen en
zijn zoon Roy verzorgen de verlich-
ting en het geluid.

Hoe beslissen jullie, welk stuk
wordt opgevoerd?
Een paar leden vormen de zoge-
naamde “leescommissie". Uit het to-
tale aanbod maken zij een selectie
van 3 bestaande stukken die even-
tueel voor uitvoering in aanmerking
komen. In overleg met mij wordt dan
het uiteindelijk te spelen stuk vast-
gesteld. In de praktijk betekent dit
overigens nog wel dat het gekozen
stuk wordt herschreven. Bij de eind-
keuzeis de mogelijke rolverdeling en
samenstelling van de spelersgroep
doorslaggevend.

Hoe gaat die rolverdeling in zijn
werk?
Dat is een democratisch proces, maar
blijft altijd moeilijk. Als uitgangsstel-
ling geldt, dat we zoveel mogelijk le-
den mee willen laten spelen. Daar-
voor is iemand tenslotte lid en hetis
tevens gezelliger bij de repetities.
Tevens houden we rekening met het
feit of iemand het jaar daarvoor een
hoofdrol of een bijrol heeft gehad.
ledereen heeft in principe recht op
een rol en, afwisselend, een hoofd-
rol. Mocht iemand een jaar niet heb-
ben kunnen spelen, dan speelt die
persoon het volgende jaar wel. Nog-
maals, het blijft altijd moeilijk. Een
goede rolverdeling is één van de
voorwaarden voor succes. Echter
zoveel mensen, zoveel wensen.

Hoe ziet jullie "seizoen" eruit?
In maart valt de beslissing voor het
te spelen stuk. In april begin ik met
het nadenken over de mogelijkheden
van het herschrijven en bewerken
en zet de ideeën en invallen als losse
notities op papier. In de bouwvak
wordt het stuk daadwerkelijk her-
schreven. Elke avond op de camping
zijn mijn vrouw en ik daar dan mee
bezig. Ik vertel het verhaalen zij tikt
het uit. "Zij kan sneller typen dan ik
kan vertellen." Tevens is zij een
klankbord en de eerste kritische toe-
schouwer en luisteraar. Een foutieve
timing in de grappen wordt onmiddel-
lijk gecorrigeerd en sommige grap-
pen blijken helemaal niet grappig te
zijn.
In de 2e week van september begin-
nen de repetities. Naarmate het jaar
vordert wordt die frequentie steeds
hoger. Begin januari (net voor de
voorstelling) wordt 2x per week plus
een volledige zaterdag gerepeteerd.
Eind januari zijn de voorstellingen.
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Tussen maart en september wordt er
dus niet gespeeld. Er bestaat echter
een wens om in de nabije toekomst
in die periode de leden
(improvisatie)lessen te laten volgen.

Er waren dit jaar veel debutanten
(Jos Doppen, Jan Doppen, Dionne
Buiting, Loes Hummelink en Jordy
Knippenborg). Waarom zoveel,
wasdit niet een groot risico en hoe
gaat men om met de stress?
Jos en Jan Doppen zijn op het laatst
nog gevraagd voor een rol. Tijdens
de lopende repetities moesten name-

lijk 2 leden
door drukke
werkzaamhe-
den afhaken.
Veel debutan-
ten zijn natuur-
lijk geweldig
voor een vere-
niging, maar
brengt uiter-
aard wel risi-
co's met zich
mee. Ik was
daar best wel
bang voor,
maar alles
ging gelukkig
goed.
Stress voor
een optreden
geldt niet al-

leen voor nieuwe spelers. Iedereen
heeft daar in meer of mindere mate
last van. Ook gaat iedereen daar an-
ders mee om, maar er zijn wel ma-
nieren om het te verminderen. Hetis
bijvoorbeeld verstandig om reeds 's
middags je toneelkleren aan te trek-
ken. De rol die je speelt moet een
deel van jezelf worden. De voorstel-
ling begint om half acht, maar ieder-
een is al om half zes aanwezig. Met
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grapjes probeer je sfeer te scheppen,
elkaar te steunen en de spanning te
breken. Tot het laatste moment de
tekst repeteren heeft geen zin en
werkt alleen maar averechts. Ook
een borreltje voor de zenuwen lost
het probleem niet op. Gelukkig zijn
er wel veel toiletten in het parochie-
huis en deze zijn, ondanks alles,
overbezet.

Semper Avanti speelt de laatste ja-
ren kluchten. Eris in het verleden
wel eens geprobeerd om een wat
serieuzer stuk te brengen. Wat
kunnen we in de toekomst ver-
wachten?
Voor 2004 zal het weer een bewerkte
klucht worden. Binnen de vereniging
leven echter ook wensen voor een se-
rieus stuk. Er bestaataltijd een span-
ningsveld tussen enerzijds de spelers
en anderzijds het publiek. Meerdere
toneelspelers willen toneelspelen en
in een drama is dat beter mogelijk
dan in een klucht. Echter zit het
zieuwentse publiek daar op te wach-
ten? Ik persoonlijk denk van niet. Ik
ben een theaterman en wil het pu-
bliek vermaken. Ik wil graag volle
zalen trekken en volgens mij lukt dat
niet met een serieus stuk.

Wat 2005 gaat brengenis nog volle-
dig onduidelijk. Een stuk helemaal
zelf schrijven is op dit moment niet
aan de orde. Dat kost me teveel tijd.
Daarnaast zijn voor 2005 nog geen
afspraken gemaakt. Ik ben gelukkig
niet de enige binnen de vereniging
die ambities, mogelijkheden en ken-
nis heeft op het gebied van bewer-
ken, schrijven, regisseren en/of be-
geleiden.

De redactie (HW / JC)
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tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 35 16 07

ZIEUWENT
0544351271

* Gezellig CAFÉ
* RESTAURANTàla/carte

* Diverse ZALEN voor
SCINE
* Specialist in

OUD-HOLLANDSE SPELEN
* CATERING van salades,

bittergarnituurEiGENNaEE TEN
* BINGO-AVOND

elke woensdag

Kom vrijblijvend informeren:
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Mi Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

vi Afwerkvloeren

[VÍ Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 30a
7136 LL Zieuwent

Fax:
0544-352557

Telefoon:
0544-352320
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tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruwloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Nieuws van ZTV

Wederom vroege start van tennissen in 2003!
Als u dit leest staat het tennisseizoen op het punt
van beginnen. Ookdit jaar zijn de banen door
vrijwilligers van de vereniging zelf klaar gemaakt,
zodat ze ongeveer vanaf 10 maart te bespelen
zijn als het niet meer vriest.
Het programma ziet er bij de start van het sei-
zoen als volgt uit:
Jeugd:
e 16 maart: uitwisseling jeugd met

Lichtenvoorde (10.00-13.00).
e 19 maart instuif voor schoolkinderen (bij slecht

weer op 26 maart)
° 29 maart openingstoernooi jeugd met een

snack
- 14.00-16.30 voor kinderen die nog naar

basisschool gaan
- 17.00-19.00 voor kinderen die naar

voortgezet onderwijs gaan
° begin april start van de trainingen
e 4 april start vrijdagavond competitie
° 13 april start zondagcompetitie
e in april kunnen kinderen mee doen aan het

PIP-toernooi: de 1e ronde wordt door ZTV-
leden onderling gespeeld; de winnaars komen
in de 2e ronde uit tegen kinderen van andere
tennisverenigingen

Volwassenen:
° vrijdag 4 of zondag 6 april openingstoernooi

volwassenen (19.00-22.00)
° 8,10 en 12 april start tenniscompetities voor

respectievelijk de dames op dinsdag, donder-
dag en de heren op zaterdag. De indeling van
de competitie is op het moment van schrijven
nog niet bekend.

Nieuwe leden zijn van harte welkom
PiOtT Maart 2003 pag.7



Duidelijk is dus dat er het één en ander angebeurd bij ZTV. Daarom is het nu de >»
beste tijd om je aan te melden als lid, |

want dan heb je het hele jaar voor de ===am:
boeg.
Het leuke aan tennis is, dat iedereen een Í (>) à

lekker potje kan tennissen op eigen ni- |veau en op het moment dat het jouw uit AT
komt. Heb je interesse, vraag dan vrij- 5 ai
blijvend meer informatie bij: —- Moniek Theissen Anton Mollemanhof 6 =*

tel. 3514686 (volwassenen) gi)
- Bennie Storkhorst Zegendijk 8a

tel. 351947 (volwassenen) a- Celementine Rouwhorst De Haare 6 |
U f |

!

tel. 351956 (jeugd) -Informatie is ook te vinden op de website
van ZTV: www.knltb.nl/verenigingen/ ati20354  «a| MùAndre Toebesis de nieuwe trainer enOmdat Manfred Graven zich meer wil> PN
toeleggen op het trainen van de voetbal- | | -jeugd van SDOUC (A-junioren), heeft hijZTV gevraagd om een andere trainer te

| zoeken. Als opvolger komt Andre Toe-
bes bij ons de training verzorgen. Hij is
een oude bekende, wanthij werkte 4 jaar
geleden bij ons voordat Manfred kwam.
Andre vertrok toen omdat hij bij een an-
dere vereniging een volledige baan kon De
krijgen. Wij hebben er veel vertrouwen |in dat hij bij ons weer net zo goed zalfunctioneren als toendertijd.
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Siebert & Wassink
PensONEEL MANAGEMENT ORGANISATIE

Siebert & Wassink is de
specialist op het gebied van
werving & selectie op MBO
en HBO niveau in Oost
Nederland.

Onze Kernactiviteiten:
© P&O Advies
© Werving & Selectie
© Interim Management

Bent u op zoek naar een interessante baan
op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan

eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:

www.siebert-wassink.nl

info@siebert-wassink.nl
Twente:

Rigtersbleek-Aalten 4
7521 RB Enschede
Tel: 053 — 4803550
Fax: 053 - 4803555

Achterhoek:
James Wattstraat 10

7131 ME Lichtenvoorde
Tel: 0544 — 352743

Fax: 0544 - 352748

é&gn
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 35 22 35
TELEFAX 0544 35 20 35

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoop af kwekerij

[|
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 - 352237



| SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN

ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON
Badmintonvereniging J. ten Bras De Haare 34 7136 MK Zieuwent 351738
Biljartver. 't Kevelder R. te Roller Kleuterstraat 29 7136LP Zieuwent 351250
Bridgeclub Zieuwent (B.C.Z.) Frits v.d. Ven Churchillstraat 12 7136 MB Zieuwent 351398
Buurtver. Ruurloseweg Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13/A 7136 MC Zieuwent 352029
Buurtver. Sprenkelderhook C. Hummelink Schoppenweg 14 7136KH Zieuwent 351797
Buurtver. 't Hoenderboom Mevr. Heutinck Churchillstraat 3 7136 MA Zieuwent 351966
Buurtver. 't Kevelder A. Kolkman Zieuwentseweg 40 7136LC Zieuwent 351590
Buurtver. Zegendijk Mevr. Hulzink Ottersweg 2 7136KR Zieuwent 351376
Charitas Pastorie Dorpsstraat 41 7136LG Zieuwent 351232
Dames gym R. Spekschoor Kleuterstraat 33 7136LP Zieuwent 352124
E.H.B.O. M. te Roller Hellerweg 8 7136KS Zieuwent 352258
Feestcommissie H. Elschot Rouwhorsterdijk 20 7136 KW Zieuwent 352268

Foto-filmclub A. Stortelder Oude Aaltenseweg 27 7131 ZC Lichtenvoorde 372714
GKV. F. Harbers-Stortelder Dorpsstraat 14/A 7136LK Zieuwent 351816
Gezondheidscentrum G.F.R. Vosters Dorpsstraat 87 7136LJ Zieuwent 351586

Gymclub dames R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136LC Zieuwent 351532
Handbalver. Pacelli E. Marschalk Dorpsstraat 12 7136LK Zieuwent 352223
Harmonie Zieuwent Angela Beerten Ruurloseweg 15 7136 MC Zieuwent 351747
Jong Nederland ('t Gilde) Daniëlla ten Have Hemmeledijk 2 7137 RB Lievelde 351328
K.B.0. Riek Grotenhuis Kunnerij 10 7263 RD Mariënvelde 351361
Karateclub MU CHIN Guus Rijnders Lariksstraat 18 7132 CS Lichtenvoorde 374926
Klootschietver. De Hemmele 8. Papenborg Wilgendijk 6 7263 RH Mariënvelde 351552
LT.O. B. Lagerschaar Schaarweg 2a 7134PK Vragender 0543-520123
Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951
Lourdeswerk (N.B.V.) Mevr. Wopereis Zegendijk 5 7136KR Zieuwent 351374
M.K.B. (afd. Zie. Ha. Mar.) Erna Karnebeek Verdelingsweg 3 7263 SR Mariënvelde 352354
Ned. Lever & Darmstichting Mevr. Rouwhorst De Haare 6 7136 MG Zieuwent 351956
Ouderraad Basisschool S. Jansen -ten Have Grensweg 4 7136KN Zieuwent 352389

: Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldsev.



IE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES E]
ORGANISATIE CONTACTPERSOON

__
ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON

Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7136LG Zieuwent 351232
Peuterzaal H. Hulshof Zieuwentseweg 53 7136LA Zieuwent 351890
Rijver. Zieuwent / Harreveld |. Hendriks Misterstraat 58 7126 CE Bredevoort 0543-452351
RKZ.V.C. Joris Wassink Dorpsstraat 37/A 7136LE Zieuwent 352723
Rode Kruis Frans Heutinck Roldersweg 4 7136 KX Zieuwent 351430
Spirit 90 Mirjam Holkenborg Ruurloseweg 6 7136 MD Zieuwent 351873
Stichting Fratsen Marijke Engelen Dorpsstraat 41 7136LG Zieuwent 351935
Stichting Helpende Hand Mevr. J. Bekken Werenfriedstraat 9 7136 ZG Zieuwent 351461
Stichting Jeugdraad Andre te Molder De Steege 8 7136 MP Zieuwent 351429
Stichting Kerkepaden G. Molleman Dorpsstraat 32 7136LM Zieuwent 351598
Stichting PaasPop Huub Wopereis Harreveldseweg 39 7136 LW Zieuwent 351964
Stichting Paasvuur R. Nienhuis Kleuterstraat 37 7136LP Zieuwent 352494
Stichting Speelvoorziening Annelies Ankoné Zieuwentseweg 34/A  7136LC Zieuwent 351235
Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970
Schutterij St. Sebastiaan A. Storteler Kunnerij 5 7263 RM Mariënvelde 351815
Schoolcommissie R.K. Thea Wopereis Ruurloseweg 5/A 7136 MC Zieuwent 352544
Sportraad contactpersoon A. Rouwhorst Ruurloseweg 26 7136 MD Zieuwent 351294
Tafeltennisver. Slagvaardig E. Hoenderboom De Steege 71 7136 MN Zieuwent 352316
Tennisvereniging ZTV M. Theissen A. Mollemanhof 6 7136 MS Zieuwent 351466
Toneelver. Semper Avanti Marion Eekelder Dorpsstraat 83/A 7136LJ Zieuwent 351968
Tourclub Veloce Casper te Brake Groenling 25 7132ED Lichtenvoorde 378756
Volleybalvereniging TOHP M. Holkenborg Boersweg 4 7136KK Zieuwent 351488
V.V.Z. Mevr. R. Spexgoor Reindersweg 7 7136KJ Zieuwent 351481
Welzijnsraad contactpersoon Mevr. Vosters Dorpsstraat 87 7136 LJ Zieuwent 351586
Zaalvoetbal Z.V.Z. R. Donderwinkel Oude Aaltensewg 70a 7131 NZ Lichtenvoorde 379552
Zangkoor R.K. B. Hulshof Zieuwentseweg 53/A 7136LA Zieuwent 351204
Zieuwents Belang Wilma Kolkman Zieuwentseweg 40 7136LC Zieuwent 351590
Zonnebloem De Mevr. Heutinck Roldersweg 4/A 7136 KX Zieuwent 351430

39, 7136 LW Zieuwent of e-mail h.wopereis@chello.nl J



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

HAS
HELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT

0544 - 352290

RTI T ransportinstallat s B.V. Telefoon 0544-377050
Albert SchweitzerStraat 29
7131 PG znx |

RTIGmbH & Co:KG; Duitslan
> [Siep Preston, UKFk[ WWw-rti.nl

JI

1



T
URVIVAL

WIJ ZIJN WEZEN SURVIVALEN VOOR DE PIOT. HET WAS

WEL LEUK MAAR BEST WEL ZWAAR.

HET IS EEN GROOT PARCOUR MET VEEL HINDERNISSEN

ZOALS HET DAKWET, DAT IS EEN

NET IN DE VORM VAN EEN DAK.

We MAAR ER ZIJN NOG VEEL MEER_“ DINGEN ZOALS TOUWEN OM IN
== TE KLIMMEN EN PALEN OM IN

\
TE KLIMMEN. EN NOG EEN

SOORT HOGE DUIKELSTANG |

WAAR JE OVERHEEN MOET. |

EEN PAAR MAKKELIJKE TECH-

NIEKEN OM TE WETEN VOOR-

DAT JE GAAT SURVIVALEN ZIJN DE CATCROWL DAT IS
ONGEVEER HETZELFDE ALS OVER EEN TOUW TIJGEREN, |

DAN HEB JE NOG DE APENHANG DAN HANG JE MET JE |

HANDEN EN JE VOETEN ONDER AAN HET TOUW. EN DAN

HEB JE NOG DE VOETKLEM OFTEWEL DE BEENGREEP JE
KLEMT ALS HET WARE JE VOETEN TUSSEN HET TOUW ZO

KUN JE GEMAKKELIJK IN HET TOUW KLIMMEN.

BERN EN BERNIE.
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NATUURLIJK ZIJN ER OOK WEDSTRIJDEN. ELKE SURVIVAL WEDSTRIJD HEEFT ZIJN EIGEN NAAM. JE
KUNT JE VAN TEVOREN INSCHRIJVEN, MAAR JE KUNT JE OOK BIJ DE WEDSTRIJD ZELF NOG IN-
SCHRIJVEN.

ALS JE JE INGESCHREVEN HEBT KRIJG JE VIA DE E-MAIL OE PER POST BERICHT. JE KRIJGT DAN
OOK DE PLATTEGROND EN JE STARTNUMMER MET EEN LIJST VAN ALLE DEELNEMERS. VAN TE VOREN
KUN JE HET PARCOURS AL LOPEN, WANT DE HINDERNISSEN HANGEN ER AL VROEG VAN TE VOREN.

ALS JE GOED GEOEFEND HEBT, BEN JE KLAAR VOOR JE WEDSTRIJD. MEESTAL HEB JE ZN 20 TOT 25
HINDERNISSEN. JE MOET OOK 1 Á 2 KEER DOOR HET WATER, IN DE ZOMER IS DAT NIET ERG WANT
DAT IS DAN JUIST WEL FIJN. JE KRIJGT OOK EEN BANDJE, ALS JE EEN HINDERNIS NIET KUNT
MOET JE JE BANDJE AFGEVEN. DAN WORDT ER MEESTAL 2 UURBIJ JE TIJD OPGETELD. JE HEBT DAN
NOG WEINIG KANS OM TE WINNEN. JE MAG DE HINDERNIS NATUURLIJK ZO VAAK MOGELIJK DOEN
ALS JE ZELF WILT.

OVER HET HELE JAAR KUN JE AAN WEDSTRIJDEN MEEDOEN. ZELFS IN DE WINTER. MAAR DAN IS
HET NATUURLIJK NIET ZO FIJN OM DOOR AL DAT KOUDE WATER TE GAAN. MAAR GELUKKIG HOEVEN
KINDEREN DAT MEESTAL NIET.

VERENIGING!!

ER IS OOK EEN VERENIGING. DAT IS DE STICHTING SURVIVAL HARREVELD DE SSH. JE HEBT DAN
IEDERE ZONDAG TRAINING IN HET TEEUWS BOS AAN DE JAPIKWEG, ALS HET SLECHT WEER IS HEB

JE MEESTAL TRAINING IN HET DORPSHUIS IN HARREVELD. ER IS IEDER JAAR OOK EEN KAMP,
VOOR DE KINDEREN DIE LID ZIJN.

ALS JE NAAR DIE TRAININGEN GAAT KUN JE LID WORDEN VAN DE SBN SURVIVAL BOND NEDER-
LAND. ALS JE DAAR LID VAN BENT KRIJG JE HET BLAD SURSAL, DAN BEN JE OOK VERZEKERD TEGEN
ONGEVALLEN.

ALS JE OOK OP SURVIVAL WILT KUN JE CONTACT OPNEMEN MET:

Clemens Toebes
Lindeboomweg 26a
7135KG Harreveld
TEL: 377198.

Gemaakt door: Marjan en Nienke.

K T
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Openingstijden:

Dames- en Herensalon
19 , 19

Harreveldseweg 12 d - Zieuwent
TZ 0544 - 352391 4®==Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

(

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGENee

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
Het Interieur
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid
ledereen heeft zo zijn eigen
sfeer in huis. Dat kan
variëren van hedendaags
modern tot klassiek. Er zijn
zóveel stijlen en dus even-
zovee! wensen

Het kiezen uit de juiste
combinaties van tapijten en
gordijnen is de moeilijkste
factor. Dat heeft lang niet
altijd met het prijskaartje te
maken, maar met het ver-
mogen om de juiste kleuren
en dessins op uw interieur
af te stemmen.

Wij zijn professionals. Wij
adviseren u met veel plezier,

om de door u gewenste
sfeerin de juiste verhoudin-
gen bij elkaar te brengen

STOLTENBORG
WOON

ZIEUWENT

Loop gerust eens bij ons binnen,
u bentvan harte welkom!

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



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

Center
Vraag vrijblijvend informatie over:
Indoor activiteiten: tennis, squash, het huren
van (deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf
Outdoor activiteiten: golf, tochten per step,
mountainbike, kano, huifkar of fiets
Kinderarrangementen: diverse invullingen

mogelijk
Feestlokaties:
Lounge, Irish Pub, Wintertuin,
Sportcafé, terras
Sourcy Center entertainment:
Sourcy's Tap Feest

exe!Bruisende Spelshow

Sourcy's Schiet Spektakel etc.

wsief
Achterhoeks Speulhol

FIT-GARE©
center sourcy

Voor iedereen een sport:
Body - Pump
Body - Attack
Body - Combat
Body - Jam
Fitness en cardio
Budo
Streetdance
Step
Impact
RPM

Zonnebank
Iedere ochtend kinderopvang
Gratis gebruik sauna en
Turks stoombad

U zoek een ideale lokatie om te sporten,
feesten of vergaderen? Het is dichterbij dan u denkt!

Sourcy Center, Zegendijk 3a, 7136 LS Zieuwent, tel. (0544) 35 22 22, www.sourcycenter.nl, info@sourcycenter.nl



Schiettoernooi 2.20: Bongers
Bij deze wil de schietvereniging de sponsoren bedanken voor hun bijdrage
aan een mooie schietavond. Ongeveer 100 mensen hebben deel genomenaan dit toernooi, buurten, kennissen, vrienden en andere schietverenigingen
streden om het hoogst aantal punten per persoon, per club. Ook was er een
mogelijkheid om via een zo hoog mogelijk punten totaal per 3 schoten te
halen en werd beloond met een verse worst. Met een loterij op de avond
werd de kas gespekt voor nieuwe materialen bij de schietvereniging. De spons-oren hadden hiervoor diverse prijzen beschikbaar gesteld.
Slagerij Fam. Beerten Schoenhandel ten Bras
Meermarkt Rijwielhandel Paul Knippenborg
Bakkerij Knippenborg Haarmode Random's
Le Camerade Lichtenvoorde Bloemsierkunst Erna
Cafîé Bongers

Vol goede moed vertrokken we met ons jonge dames 2 team naar
Winterswijk.
Daar aangekomen bleek er geen scheids te zijn. Een ander kwam na
+15 minuten.
Tijden het spelen kwam er een time-out van de scheids, omdat hij er-achter kwam zelf ook een rood shirt te dragen. De striptease viel ietwat
tegen, dus vervolgden wij gestaag de wedstrijd. Een nieuwe medede-
ling kwam uit de lucht vallen: “we spelen slechts 2 x 25 minuten ip.v.2
x SO”. Consternatie alom. Dit pikken wij niet!
En met de rust werd hierover flink gediscussieerd.
Na afloop (2 x 25 minuten) en de stand op 8 - 8 vonden wij dat onstekort gedaan was. De week erop volgde protest en. met succes.
Kill en attack op een donderdagavond om 18:30 in Winterswijk om onze
2 punten op te halen. Na een weerbarstige sneeuwstorm en gladheid
kwamen we als sneeuwvrouwtjes te laat binnen.
Jullie willen vast niet weten wat de einduitslag was. die 2 purtten lagen
ergens ver weg onder de sneeuw!

Groetjes, Kim en Tanja namens Dames2.
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Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportman:

Lekkerste eten:

Leukste tv-programma:

Beste boek/schrijver:

pag.12 PiOt Maart 2003
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boksen, dat vind ik geen sport

toen we 4 jaar geleden de laatste wedstrijd
moesten spelen. Wij en twee andere ploe-
gen konden degraderen. Wij zouden moe-
ten winnen en die andere twee moesten ver-
liezen, zodat we in de 4e klasse konden blij-
ven. Zelf maakte ik toen in de laatste minuut
de winnende goal.

Toen John, Jelle en ik op één zondag alle-
drie een rode kaart kregen.

Johan Cruyff

schnitzel met patat

Friends

Mag Donald Duck ook? Dat leesik eigenlijk
het meest

5 5



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

Alle verzekeringen (schade en leven)
Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 352 145

BOUL/:\g/e
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

WW) Drukkerij WesterlaanVW v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH g,
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent

|

Tel. 0544 - 377448

Fax 0544 - 377449
Denn. Schwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

KRABBENBORG b.v.
Tel, 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

TRANSPORTBEDR

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

WISTU …
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per c

tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht metAll Cards.

WETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:

rekaarten en acreswijziima. Vm vr: 800-20.00 uur ponen ia reede. GOE OD =hetophalen van brioven on pakketten
= het afgeven van brifpost binnen en buitenlandSHOP gesloten.

e
= het afgoven van paketten en aangetekend binnenland
= strippenkaarten, telefoonkaartenen boneadeaue
 informatiobrochures



Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Favoriete vervoermiddel:

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aangehouden
door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Hot shots

Ik heb er niet zoveel interesse voor. Ik stem
CDA; van huis uit meegekregen/Ó
“Er staat een paard in de/gang.…

Toen ik prins werd kreefik van de raad van
10 helemaal geen cadeau, dat vond ik pas
afschuwelijk!

Een broek, gekocht in Turkije. Ze zeiden dat
het een "echte" diesel was, waar ik dan ook
de “echte” prijs voor heb betaald. Na een
paar keer wassen zag ik dat het een korte
broek was.

piloot

auto

als het er maar warm is

Ja, alcoholcontrole

zichzelf heel belangrijk voelen, doordat ze
een hoge functie bekleden of veel geld heb-
ben

Turbo's (grote eigengemaakte frikadellen
van Meyer



droom je over:

Wanneer was je voor het
laatst bang:

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt:

Welke zin of welk woord

gebruik je te veel:

Wie zou je nog willen

ontmoeten:

Wat zou je geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

De redactie (WK)
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Kampioenschap met het eerste elftal van
RKZVC

Gisteren toen ik prins werd!

Die steek staat me goed!!

Ik heb niet echt een stopwoord, maar over
een geintje kan ik wel de hele avond door-
zeiken

PRINS Willem Alexander

Laboratoriumonderwijs

Prins handige Harry, Eumkede Gel!
yme



Officieel dealer |

Massey-FergusonZels. |

57

Ee | |

‘

Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

* Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden.
* Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines.
* Slijpen van messen terwijl u wacht.

VLIZ
Telefoon: Harreveld 0544 -37 24 15

Zieuwent 0544-3515 26
Internet: www.wopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA
Open: Di. t/m Vrij. 8.30 - 12.30 uur + 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za. 8.30 - 16.00 uur

Dorpsstraat 21A
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372

SCHOONHEIDSSALON
Des teege 77, 7IS6GMNSAIEVINENT=> O544 — Z5DZOA4



OE: Ofs Dereonenverwoer
TAXI 0544 -35 14 16 Trouw | Zoas

Fax 0544 -35 21 66 Trachttart
Zieuwentseweg 67 + 7136 LB ZIEUWENT

Fiekeuueuoer
2 ie lie Gé 4,

TrGAL © |Si 9 ==- &md b.g.g. 351601

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
E van merkauto’sA Ng0

Exje Waalderweg 12a

ar] nl |L]6 Sf JGV VOORAL Uw: Sportschoenen
ON SportkledingSportartikelen

LN Schoenen en Sporthuis
TU TEN BRAS

5 ZIEUWENT - Tel. 351257 - Fax 352457
AXE] Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings

£ Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel - Masita - VikingEAS

®a
A



& Er zijn al weer een
aantal wedstrijden ge-

| weest voor de meisjes
‚op verschillende ni-
| veaus.i

SPIRIT

Y Groep 3 (LOS 6 t/m9)
had hun 2e wedstrijd

op 8 februari in Neede. Ze moesten
er al erg vroeg zijn.
Bij de jongste meisjes (instap) deden
uit Zieuwent Lotte klein Goldewijk en
Annet Hulshof mee. Zij deden niveau
8, maar dat was in de uitslag gecom-
bineerd met niveau 9 en een hele
grote groep.
Lotte behaalde de 21e plaats en
Annet de 23e plaats.

Martine Doppen is een jaar ouder
(pupil 1) en doet niveau 6. Zij turnde
een goede wedstrijd en haalde ook
nu weer de 3e plaats.

Groep 2 (LOS 2 t/m 5) had de 2e
wedstrijd op 22 februari in
Doetinchem.
Joyce Heutink behaalde bij pupil2
niveau 5 deze keer de 1e plaats. Bij
de 1e wedstrijd had ze de 2e plaats.
Ze is dus volop in de race voor het
kampioenschap. De beste 2 wedstrij-
den tellen om door te gaan naar de
finale.
Nicol Beerten (jeugd niveau 5) be-
haalde net als de vorige keer de 5e
plaats, in een hele grote groep van
37 turnsters. Ook zij is dus al wel
zeker van een finaleplaats.

Clubteamwedstrijden

NWS Hiervan was de 3e en laatste
regiowedstrijd op 25 januari.
Mayra Holkenborg doet junior NWS2.
De beide andere wedstrijden was ze
3e geworden, maar het was nog maar
de vraag of ze deze plaats in totaal
kon behouden. De wedstrijd ging ech-
ter goed. Sprong ging wel een beetje
fout, maar daar tegenover stond, dat
ze nu geen enkele keer van de balk
viel. Deze keer had ze zelfs de 2e
plaats.

In het totaal
was ze nu 3e en kreeg de bronzen
medaille. Ook is zij nu door naar de
landelijke wedstrijden. De 14 finale
hiervan is voor haar op 8 maart in
Stadskanaal.
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Tohp-volleybal Dames2
Deze keer is het aan ons om een stukje in de piot te schrijven.
Dit jaarzijn wij met een krappe selectie aan het volleybalseizoen begonnen,
bestaand uit 7 personen. Jaquelien, Karin en Susanne hebben ons vaak uit
de brand geholpen door met ons mee te spelen met de wedstrijden.
Halverwege het seizoen is Anita van dames 3 ons team komen versterken
De tweede helft van de competitie zijn we heel goed begonnen en hebben
wij alle wedstrijden tot nu toe nog gewonnen. Door ieders inzet staan we op
dit moment vierde in de competitie. Wij hopen de vierde plaats dan ook vast
te houden en misschien nog wel te verbeteren.

In de Komende weken staat ons nog heel wat te wachten want wij moeten
het nog opnemen tegen de eerste drie van de ranglijst. Om deze reden
kunnen wij alle aanmoediging goed gebruiken. De wedstrijden zijn: Dinsdag
om 21:00 in het Sourcy center: 11 maart en 8 april.

Groetjes Dames 2

rcEE N
EN

wi JENENEMENTENAGENDA
| Donderdag 3 april : 20.00 uur:
| Uiterlijk inleveren Kopie

Zaterdag 19 april,
| zondag 20 april en
| maandag 21 april : Paaspop 2003
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}DE KANS DAT U TaIN DE WAO BELANDT S=
Is1OP9

Hoe groot is dan de kans
dat u moet verhuizen?

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

Tel. (0544) 37 71 13 « www.hypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL

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 en het nakomen van
afspraken staan 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.

aannemersbedrijf
HOENDERBÓOM

| vak en mensen goed begrepen
á EN

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent www.hoenderboom.nl


