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WAAR EEN KLEIN DORP
GROOT IN KAN ZIJN

Een paar jaar geleden bleek uit on-
derzoek dat driekwart van de Neder-
landse jongeren niet weet wat Pasen
inhoudt. Toch geven wij Nederlanders
jaarlijks meer dan 0,5 miljard euro uit
aan Paasinkopen. Dat geeft wel aan
hoe de gemiddelde Nederlander Pa-
sen ziet: gezellige feestdagen die
beginnen methet verstoppen en zoe-

ken van paaseieren, gevolgd door
een uitgebreid Paasontbijt of
Paasbrunch. Lekker een paar dagen
vrij om met familie en vrienden door
te brengen.

Maar in Zieuwent ligt dit toch wel een
beetje anders. Hier staat het Paas-
feest voor een groot deel van de
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Zieuwentse bevolking in het teken van het
Paasvuur en van Paaspop. Maanden voordat het
Paasfeest begint, worden de voorbereidingen voor
deze twee evenementen al weer getroffen. Al we-
ken lang zie je her en der in Zieuwent de boesken
weer langs de kant van de weg liggen. Klaar om

door de paasvuurbouwers op-
gehaald te worden. Ik vind het
knap hoe de paasvuurbouwers
het ieder jaar weer voorelkaar
krijgen om zo'n mooi paasvuur
te bouwen. Laten we hopen
dat het weer met Pasen goed
is, en dater veel mensen naar
het Paasvuur komen kijken.
En dan hebben we natuurlijk
nog Paaspop; drie dagen lang
feest. Wat ooit begonnen is als
een klein popfestival is nu uit-
gegroeid tot Gén van de groot-
ste popfestivals van Neder
land. En dat allemaal in
Zieuwent! Hierbij wilk dan ook
de organisatie en alle vrijwili-
gers complimenteren. Zij ma-
ken het toch allemaal maar
mogelijk, dat heel veel men-
sen, jong en "oud", drie dagen
lang feest kunnen vieren.

Omdat de PIOT nietalleen
een sportblad is maar tevens
ookeen cultuurblad, hebben
wij de redactie van de PIOT
uitgebreid met twee redactie-

leden, namelijk Elles Berendsen en Marc
Kamebeek. Ze worden doormidde! van de profiel-
schets, verderop in de PIOT, uitgebreid aan u voor-
gesteld.

Tenslotte wens ik iedereen, namens de redactie,
fijne Paasdagen!

De redactie (CE)



Dames- en Herensalon
“ ij) “

Harreveldseweg 12 d - Zieuwent

os: EEieera 800-12.00 uur
Openingstijden:
Dinsdag Y/m vrijdag 8301800 wu

Het beste vlees
IS komt van uw slager

2 AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

‘TEVENSVERZORGENWIJATZieuwent
UW HUISSLACHTINGEN

Telefoon 0544 - 351205
ï Het Interieur

is de weersogeing Garage
zeews|Kolkman VOF

a ässzi remorse 1aara veder Alle reparaties, APK.2-Keuring,ee EE Roetmeting & Verkoop

STOLIENBORG
WOON

ZIEUWENT

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent
Tel. 0544 351603

Dorpsstraat 33 7136 LE Zieuwent Fax 0544 352075
Tel 0544 351207
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DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

FIT-GARE
center sourcy

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, Body Combat
‘mountainbike, kano, huifkar of fiets Body Jam

Kinderarrangementen: diverse invullingen Fitness en cardio
mogelijk Budo
Feestiokaties Streetdance
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Step
Sportcafé, terras Impact
Sourcy Center entertainment: ief RPM

Sotres Tap Feest vusi Zonebank
Bruisende spelshow ERE Tedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Sourey's Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

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

Sourc Center Zegen 3e. 713615 Zieowen el (0244)322 22 wo mary ente nl nfoOgureyenver nl
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Er wordt weer volop gefietst over de
kerkpaden. Het ligt er altijd keurig bij. Daarom
een gesprek met een van devele vrijwilligers
die zich al een aantal jaren inzet voor hetonderhoud van de paden.

We spraken met Jan Waalderbos (Keetbaas),
67 jaar, gehuwd met Julia, vader van 5
kinderen, opa van 10 kleinkinderen.
“Tj stelt moar es vroagen, a'k ze wet be-
antwoord ik ze en anders poat ik d'r wal een
konte an”.

Wat moeteen vrijwilliger van de kerkpadendoen?
De meeste vrijwilligers zijn begonnen 8 jaar
geledenbij de aanleg van de kerkpaden. De
aanleg heeft een paar maanden geduurd. ‘Mot
hotten wak 's morgens um 5 uur al an het wark”.
Iedereen was gruwelijk fanatiek. We hebben indie tjd heel veel schik gehad. Koffie drinken deden
we in een oude caravan. De wielen zaten d'r in
het dwars onder! Als we tot de bodem kwamen
dan deden we er weer een paar stukken hout onder
‚en dan konden we weer even verder met moppen
vertellen.
Het is jammer dat ' af is.
Toen de padenklaar waren hebben we de groep
in kleine groepjes verdeeld en in elke groep een
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rayonleider aangesteld. Zelf ben ik en de Vriga onderhouden. “Veur dat
rayonleider voor het Rollaspad. gemeentevolk hek geen goed woord
Het Rollaspad ligt eer al van oudsher  oaver’. Een paar jaar geleden leek
en werd vroeger doorde gemeente het wel of ze het hele pad hadden
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’s Zomers buiten
’s Winters binnenJ. WAENINK

HILDERS- on BEHANGERSSEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
voowzitaxnl  info@zitax.nl

|!:Ik
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 VO.F

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

hadetaxatie en “reparatie

zieuwent

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

tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



omgeploegd. Ik vroeg me toen af wat ze van plan waren.
“Mais potten of zo?” Gelukkig wordt het onderhoud nu
door de stichting kerkepaden gedaan. Elke groep heeft
zijn eigen dag waarop er gewerkt wordt, dit in verband
met het gereedschap. Onze groep werkt op dinsdag.We beginnen dan 's morgens om een uur of 9 met
kantjes afsteken, grasmaaien en eventueel wat
snoeiwerk. Om 10 uur drinken we dan koffie bij ‘onze
Karin”. Daama werken we nog tot 11.45 uur door. Ophet Rollaspad hebben we ook een overweg gemaakt
voor de koeien van Holkenborg Tone. Het bankje wat
op de kruising stond is tijdelijk verplaatst. Ik weet dat
hij weer terug moet, maar op de nieuwe plek stond het
bankje ook heel mooi en was hetal een paar keer door
de buurt ingewijd.
Over een paar weken beginnen we weer met het
onderhoud van de paden. Na een flinke storm rijd ik
vaak met de auto evennaar ons” pad om te zien of erschade is aangericht wat opgeruimd moet worden. “Ik
kan ja makkelijk op de fietse goan, moar met de auto
kuj de bene stile hollen en met de fietse neet”

Is het een verplichting?
“Vind ik niet, dan deed ik het ook niet”,
Ik ben vrijwilliger geworden, omdat ik er helemaal
achtersta. Er zijn jammer genoeg ook vrijwiligers die
er alleen met de aanleg van de paden waren. Daarna
zagen we ze niet meer.
Voor de vrijwilligers is er 1x per jaar een contactdag.Mede door de sponsorbundeling is dit mogelijk. We
gaan dan eerst evennaar Stoverink voor koffie on cake,dan fietsen we 25 km en vanaf 15.00 uur is er weereen borrel meteen “betje etten. Is altijd beregezellig!

Organisatie
We vergaderen 1x per jaar methet bestuur. Het
gereedschap wordt door Bennie ten Dam, Bennie
Waalderbos en Henry Klein Holkenborg onderhouden,
Het grote onderhoud wordt door de Wopa gedaan.Er zijn 5 ploegen voor het onderhoud van de paden.
Ook is er nog een groep die het onderhoud van de
kikkerpoelen voor zijn rekening neemt.
Het grootste deel van Zieuwent is lid van de stichting
kerkepaden. Voor sommige mensen is het een
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prestigekwestie van geen lid willen worden. Zois er iemand
die geen lid wil worden, omdat hij jager is en bangis dat ze
hem in de weg lopen bij het jagen. Of iemand die het een
verkeerde zaak vindt dat de gemeente wel subsidie geeft
voorde aanleg van de paden, maarniet voor het onderhoud.

“ En dan bunt d'r ok altied nog een paar, die doot toch nooit
argens an met’

Is er veel onderlinge concurrentie?
Nee, tussen de groepen onderling helemaal niet, maar ook
geen concurrentie onder de kerkdorpen. In de planning ligt
het verbinden van de paden tussen de kerkdorpen.
Harreveld wil graag meer paden aanleggen maar die hebben
de financiën niet in orde.

Zijn er nog nieuwe vrijwilligers nodig?
Zolang als we ons nog metdit groepje kunnen redden
hebben we ze nog niet nodig, maardat zal in de toekomst
zeker wel eenkeer komen. Vorige week hebben we nog
een nieuwe aangenomen. Iedereen mag vrijwilliger worden;
hetis nu een mannenwereld, maar vrouwen zijn ook welkom.
Annie Stoverink gaf een tijdje terug aan datals ze de zaak
verkocht zouden hebben, (2e als ze niks wist te doen) ze
ook wel wilde komen helpen; dus Annie.
Veel mensen denken dat er eenkeer een tekort aan
vrijwiligers komt, maar dat denkik zeker niet. Er komen
altijd mensen bij die wel willen helpen. Als je vrijwilliger wilt
worden moet je bellen met Frans Domhof.

Tijdens een interview met Radio Gelderland benadrukt
Bennie ten Dam hoe goed de kerkepaden van nu zijn
aangelegd.
Bennie: “Vroeger zatener door devele mollen veel ongelijke
stukken in de paden. A'j doar deur fietsten, dan vloog ow 't
gebit zowat uut de mond".
De verslaggever: “Oh ja, toen al?”

Jan bedankt voor dit interview en veel succes en plezier
komende zomer met het onderhouden vande kerkepaden.

De redactie (MHW-EN-WK)
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om 8 uur ’s morgens bij hetclub
gebouw van RKZVC. Daar werden
we getrakteerd op een royaal ontbijt
namens de club terwijl buiten de
spelersbus en de supportersbussen
alvast wachtten voor de reis naarde
Kuip in Rotterdam. Deze dag was
een speciale dag, we gingen name
lijk de finale van de Amstel-cup spe-
len tegen Feyenoord. De ploeg die
dit seizoen, tot deze wedstrijd,
ongeslagen was gebleven.
De rit naar Rotterdam verliep nor-
maal, wel een mooi gezicht, de 20
supportersbussen met 1000 suppor
ters volledig uitgedost in de RKZVC
kleuren groen en wit die ons volg-
den. Ja, héél Zieuwent was uitgerukt
om hun helden aan te moedigen in
de kolkende Kuip.
Aangekomen in Rotterdam werden
we ontvangen door eengrote schare
supporters die helaas geen kaartjes
voor de finale konden bemachtigen.
We konden hun teleurstelling slechts
met handtekeningen verzachten.
Het was inmiddels kwart voor twee
geworden en het werd tijd voorde
warming up, we moesten immers om
half drie spelen. Keeper Jos Kolkman
betrede als eerste de grasmat van
het roemruchte stadion en werd naar
Rotterdamse traditie uitgefloten zo-
als iedere tegenstander van
Feyenoord wordt uitgefloten. Wij
volgden en ons wachtte het zelfde.
Er werden balletjes getrapt, we li

ten trucjes zien en Jan Klein Holken-
borg oefende zijn specialiteit, de vrije
trap.
Na een half uur keerden we terug
naar onze luxueuze kleedkamer

Feyenoord -
RKZVC 7

alwaar we ons voorbereidden op de
wedstrijd. Coach Dolf van Hooft sprak
ons nog een paar aanmoedigende
woorden toe. De scheidsrechter
klopte op de kleedkamerdeur, het
moment was daar, we gingen begi
nen met de wedstrijd aller wedstrij-
den. Nu gierdebij iedere speler de
adrenaline doorhet lichaam. Zelfs bij
onze routinier Vincent Bokkers, die
vroeger zelfs bij de Graafschap in het
eerste had gespeeld, was de span-
ning van het gezicht af te lezen. We
lopen door de spelerstunnel richting
grasmat terwijl uit de geluidsboxen
van de Kuip de openingstune van
Feyenoord schaft. De tunnel opent
zich. en we betreden met open
mond de heilige mat. Wat een sfeer,
het hele stadion zingt "Handin Hand"
‚en wij worden toegejuicht door de
1000 Zieuwentse supporters. Jezus,
wat gaaf!
De aftrap, wij begonnen. De bal werd
van links naarrechts getikt en we
wachtten af wat Feyenoord ging doen.
Dat was snel te zien, Paul Bosvelt
veroverde de bal en met een loep-
zuivere pass op Bonaventure Kalou
begon Feyenoord aan de counter. Het
was nu Kolkman tegen Kalou, een
schaartje en een paar prachtige kap-
bewegingen volgden en als slagroom
op de taart volgde er een lobje dat
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chtig

in
het net viel, 1 - 0 voor

Feyenoord en dat na eenminuut spe-
We gingen iets beter spelen en

hielden het nu wat langer vol. We
spelen inmiddels in de 41e minuut als
Kolkman de baluitrapt en middenvel-
der Guus Hulshof de bal dood legt op
zijn voet, even kijken en dan een
goeie pass op rechts waar
Kleinmeulman met zijn lange x-benen
op volle snelheid langs Gérard de
Nooijer sprint en een mooie boog-
voorzet geeft op een instormende
Twan Hulshof die de bal snoeihard
achter Patrick Lodewijks kopt, 1-1.
De tweede helft was begonnen en nog
thee wegslikkend zag voorstopper
Bart te Molder Feyenoordspeler
Shinji Ono aan voor de bal en gaf hem
een trap onder zijn donder. Vrije trap
voor Feyenoord net buiten de zestien
meter. Pierre van Hooijdonk, meer
hoef ik niet te zeggen. 2 - 1 voor de
thuisclub. 67e minuut, een afstands-
schot van Patrick Paauwe word weg-
gehaald met een frazie omhaal van
Ronald van der Vecht. De bal komt
terechtin de voeten van Marcel Pe}

pelman die het op een lopenzet rich-
ting Lodewijks. Niet nadenken en ge-
woon schieten moet hij hebben ge:
dacht, recht op de doelman
afstormend geeft hij de bal vanaf zes-
tien meter een Iel en deze beland
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middels een rechte streepin de krui-
sing, 2 - 2. Nu werd hetpas echt
spannend!
90e minuut, alles of niets! Alles dus,
ook voor rechtspoot Marcel Peppel
man die met zijn linker voet de bal
vanaf 25 meter voorzet. De bal vliegt
doorde lucht, iedereen in het stadion
staat op om beterte kunnen zien, de
bal bereikt het hoofd van Ronald
Kleinmeulman en snoeihard kopt
deze de bal. bieb, bieb, bieb.
verdorie, de wekker gaat. Het is half
tien zondag morgen en ik moet op-
staan om te voetballen. In plaats van
een spelersbusis het nu de fiets. In

plaats van een luxe ontbijt is het nu
een broodje kaas vanAns. In plaats
van "De Kuip" is het gewoon"De
Greune Weide" veld 2. In plaats van
1000 supporters in groen en wits het
een verdwaalde vrijgezelle suppor
ter die wacht tot de mooiere dames
van Dames 1 gaan spelen op het
naast gelegen hoofdveld. In plaats
van een spannende wedstrijd wordt
het weer gewoon verliezenmet min-
stens drie doelpunten verschil. In
plaats van eenverwarmde kleedka-
mer met badkuip is er voor ons een
lauwe douche op een koude tegel
vloer. En gelukkig, in plaats van een
gezond sportdrankje na de wedstrijd
is er voor onze jongens een fles bier!

Ronaíd klein Meulman



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

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

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9+7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544 - + Fax 054-352 145

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 Westerlaanv.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07maakt ’t je gemakkelijk
je

DOMHOF & WESTFLEISCH p,,
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

ZIEUWENTSEWEG69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

2 e=
Brallhepos

ED) ZIEUWENT
BORCULO

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

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

Zieuwent

TRANSPORTBEDREE
VEEVERVOER
SLUKGOFDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

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

UWETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:Ed = postzegels befkaartn en adreewiingskaarten

het ophalen van brieven en pakketteneG ODEUE het afgeven van briefpost binnon- an buitenland
dag: SHOP gesloten afgeven van pakketten on aangetekend binnenand

ippenkaaren, telefoonkaarten en boncadeaus
infoematiebrochures.



COLLECTELIJST VAN ZIEUWENTSE VERENIGINGEN 2003

WEEK 01

WEEK 04/05
WEEK 06

WEEK 13

WEEK 14/15
WEEK 17

WEEK 19

WEEK 20
WEEK 21/22

WEEK 24
WEEK 26
WEEK 26/27
WEEK 42/43

WEEK 44/45
WEEK 46

WEEK 52

ALE 'NACTIE JEUGD R.KZ.V.C
JONG NEDERLAND (T GILDE)

: HARMONIE ZIEUWENT / MARIËNVELDE

EHBO.
: LOURDESWERK (N.B.V.)
: STICHTING JEUGDRAAD
: STICHTING SPEELVOORZIENINGEN ZIEUWENT
: ZIEUWENTS BELANG

R.K. KERKBESTUUR VOORJAARSCOLLECTE
RKZVC.

DE ZONNEBLOEM
KERKKLOK

: NAJAARSCOLLECTE KERKBALANS
: SCHUTTERIJ ST.SEBASTIAAN
: TONEELVERENIGING SEMPER AVANTI

PACELLI
; OLIEBOLLENAKTIE

Donderdag 8 mei z 20.00 uur:
lijk inleveren Kopie

Zaterdag 19 april,
zondag 20 april en

| maandag 27 april : Paaspop 2003
Vrijdag 16 mei : CD-presentatie van P.U.R!|

in café ‘t Witte Paard
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Onder het toeziend oog vanveel pupillen en
junioren van RKZVC en andere belangstellen-
‘den werd de loting verricht voorhet Sourcy
Center jeugdtoemooi van RKZVC dat op zater-
dag 7 juni en zondag 8 juni a.s. wordt gehouden
voor eerstejaars D-pupillen. Dit pupilentoernooi
wordt nu voor de zevende keer georganiseerd
‚en heeft sindsdrie jaar een internationaal ka-
rakter. Doordat er gekozen is vooreen toernooi
voor eerstejaars D-pupillen hebben veel prof
clubs interesse getoond om methun jongste D-
pupillen in Zieuwent mee te doen, waardoor het
deelnemersveld bijzonder sterk genoemd mag
worden.
Naast RKZVC en Longa'30,die de gemeente-

Foto bijschritt
Mitch Belterman
(midden links) en
Tim Bader worden
geflankeerd door
Marc Kemkens
(inks) en René
Doppen (rechts)
van de organise
rende commissie
van hot Sourey
Center Jeugd
toermoor van
BZVC.

lijke eer zullen verdedigen, zullen De Graaf-
schap, FC Twente, PSV en Feyenoord uit Ne-
derland acte de presence geven, terwijl FC Köln
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72 8 juni zo03 |

ortpark "de Greune Weide” |

ZIEUWENT

Sourey
€:
Center

Schuurman schoenen
W.A. Kemkens

Hummelink BouweMaiaaa
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en Borussia Mönchengladbach uit Duitsland, KV Mechelenuit België en Sparta
Praag uit Tsjechië het deelnemersveld completeren. De organiserende vere-
niging toonde zich erg in haar nopjes metdit selecte gezelschap van Euro-
pese topelubs. Immers op deze manier hebben een Rafael van der Vaart en
Robin van Persie hun eerste schreden op het voetbalveld gezet en gewerkt
aan hun naamsbekendheid

De aanvoerders van RKZVC D1 en Longa'30 D1, Mitch Belterman en Tim
Bader, mochten bepalen wie er bij hun team in de poule zou gaan spelen. De
deelnemende ploegen werden wat naderaan publiek voorgesteld doordat
Mitch en Tim enkele meerkeuzevragen moesten beantwoorden. De aanvoer
derdie de meeste vragen in een serie goed had mochtals eerste een enve-
lop uit de grote schaal pakken. Uiteindelijk kwam de volgende loting uit de
bus.

Poule A Poule B
RKZVC Longa'30
Sparta Praag KV Mechelen
FC Köin Borussia Mönchengladbach
FC Twente De Graafschap
PSV Feyenoord
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Siebert & Wassink

Siebert&Wassinkisde
|

Bentu op zoek naareen interessante baan
spechast op het gebiedvan | op MBO of HBO niveau en wilt u deze baandi seeciecpMBO|genvoudig vinden via een professioneelen HBO niveau in Oost

1 5

Nederland. intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:Onze Kernactiviteiten:
© PBO Achies

7
© Wering & Selectie www.siebert-wassink.nl
O/nterimManegement | eeTwee chtermoeke
info@siebert-wassink.nl eeTe OS agen a dpa EESF5 053 GORE BOS SETA

é& Donny Rotsgs Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|baricier vertoona waokeri

MuLTIMeDIiA ev

POSTBUS 101 A7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1
7196LZ ZIEUWENT Roidersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
TELEFOON 0544 3522 35 Telefoon 0544 - 352133

TELEFAX 0544 3520 35 Fax 0544 352237



[ SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN

[onGanSATIE conTACTPeRsooN ADRES PosTeoDE wooneaaTs TELEFOON]

[eacmntonverenging tengas De Haare 34 7136 MK Zeuwent 351738]

ijatver.Kavelder 81e Roller Kleuerstraatzs  TISELP Zieuwent 361250)

riegeclb Zieuwent (BCZ) Ftsv Ven Churchistraatt2  7196MB Zieuwent 351398)
[euomer Ruutosoneg MedeigMeuinck Ruulcsowegiyn  7I3EMC Zieuwent 352029
[guurwer Sprenkelderhook C Hummeink Schoppemmegis  TIGEKH Zieuwent 361797
[euwmer'tHoenderboom Mevr Heutinck Churchistraat3  TIG6MA Zieuwent 351968)

[eusrtvor  Kevelder Kolman Ziewensewegso _7136LC Zeuren 351590
[euurer zegen Meur Huzink Otersmeg 2 TIS6KR Zeuwen 361876)

[charias Pastore Dorpsstraat er 718616 Zomo 351232
|oames gm 8 Spekschoor Kewertaatas  TISELP Zieuwent 352124
[enso Me Roler Hotemog 8 TIS6KS Ziouwen: 362258)
[Foosteommiese Elschot Fohorstersik20 7136 KW Zieuwent 352268)

[oto-imeise ‚a storesder OuceAalenseweg27 7131 ZC Liehtenveore 372714
[axv. F HarersStoroer Dorpesraatia  TISGLK Zieuwent 351816)
[Gozoneneidscontram GEA Vosters Dorpsstraat 87 71361 Zomer 351588

[gyne dames A Rouwhorst Ziouwetsewegss  TISELC Zieuwent 351532)

etaneoaer. Pacolt € Marscha Dorpestraat 12 TI3BLK Zieuwent 352229)

|armorie zeuwert angdaBeeren  Ruuwtosewegis  TI36MC Zieuwent 381747|
[long Nederans(tGide)  Deniëlaten Havo Hommeledijk 2 7IS7 AB Lievelde 361328

|zo. AiekGrotenhuis  Kurnerij 10 7263 RD Marënvelde 351361
|carteclsb ucr Gus Binder Larisstaat 18 7132CS Lichtenvoorde 374926)

klootscriewer De Hemmele 5 Paperborg Wigeneijk 7263 RH Mariënvekde 35165)
To G lagorehaar  Schaaweg2s T134PK Vragender 0543 520123

\ouegroep PeraBouwhuúis  Beuzenes 17 TIOIWV Wintrsrijk 0543522951
[Lourgeswork NB.1) Meu Wopereis ZegendikS TISEKR Zieuwent 361874)

[MKS (efi Ze Ha Mer)  Emakameboek  Verdeingeregs  7263SR Marënvelde 352354]

[od Lever& Darmstiehing Mevr Routers De Haare 6 7136 MG Zomert 351988]

[ouderraad Basisschool Jansen ten Havo Grensweg 4 TISSEN Zamert 352389]

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldsew



IE ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES

[ramsane \GonTaCTPeRsoon ADRES POSTCOE MoonPtaars_ TELEFOON
ParoerisbesturZeuwen Pastore Dopzstraat #1 TI36LG Zieuwent 351232]
ouerzaat H Hult Zeuwensewogss TIG6LA Zieuwent 351890
nijver Zieuwent/ Harreveld 1 Hende Miterstraat 58 7I26CE Bredevoort 0543452351

axzve Vor Wassink DopsstaatsA  TISGLE  Zeuwent 352729
node Kris FransHeutinck Roderweg s T136KX Zouwent 351490
[spit go MijemHokerborg RuwtosenegS 7136 MD Zieuwent 361873
|Steing Frasen MarikeEngeen Dorpstraat ét 7I36LG Zeumen 351935
[Stenting Helpende Hand Mevr J Bekken  Werentiedstraat9  7196ZG Zieuwent Stet
[Stenting Jeugdraae AndreteMolder Do Steege & 7136 MP Zeumen 351429
[stering Kerkopacen 6 Moleman Dorpssraat 32 TISSLM Zieuwent 351598)
testing Paaspop MubWoperes  Hamovoksoweg3e  7136LW Zieuwent 351964
sterting Pazswuar A Nienhuis Kloueetaatat  TIS6LP Zieuwent 352494
StcrtingSpeehoorzining Annelies AnkonG Zieuwenseweg aaa 7136 LC Zieuwent 351235

scnietverengingZieuwent A Papen Oo Hare 32 TIS6MK Zieuwent 351970
[scruterjS: Sebastiaan A Stoner kunner S 7263 RM Matëmelde 351818

bookommissie RK ThesWopores Ruutosenegs/a  TIG6MC Zieuwont 352544
Ssponraadeonaetpersoon A Rommhorst Ruuosereg2s 7186 MD Zieument 351294
rafeemisver Slagvaarsg £ Hoenderboom De Steege 7T 7186 MN Ziewwert 352318]

ensisverengng zov ML Theissen A MolemannorG 7136 MS Zieuwent 351468]
Toneelver Semper Avari Maionekekder  Dorpestraateya 71361 Zieuwent 351968]
Toureub Veloce CasperteBrake Groening 25 7IS2ED Uichtewooe 378758
[voteybalerenigngTOHP Mt Hoxenzorg Boerswog 2 TIG6KK Zieuwent 351488
vz Mov A Spoxgoor  Reindersneg 7 7136KJ Zieuwent 351481
[Wetzinsraad eortactpereoon Mevr. Vosters Dorpsstraat 87 TIS6LJ Zieuwent 351586)
[zaatoearzv z A Donderwinkel  OudeAalensemg7oa 713 NZ Lintenvoorde 379552)
zangkoor AK. © Hatehot Zewensenegs5sa 7I38LA Zomert 351204
|zouweris gelang WimaKokman Zeuwensewegso _7IS6LC Zieuwent 351590
[zornestoem De Mor Heutinck Aoderswgt/a 713 KX Ziement 351430

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



jn architektenburo
a. holkenborg

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

DE STEEGE 73

V,

Albert Schweitzerstraat 29
7131 PG Beije

SE)Ee

DSHELGA'S HAARSALON

7136 MN ZIEUWENT
@D 0544 - 352290

telefoon 0544-377050

LY



A

È
5Î
2

p
ik
bij

In

groep

8.

Sinds

januari

he’

van

voetbal

Zelf

voetbal

ik
in

de

D1

k
ben

11

jaar

en

zi

Ik

ben

ze

port,

vooral

de

kinderpiot.

Ik

houd

erg

van

$}
‘schap

en

van

Ajax.

Ik

vind

het

leuk

om

naar

thu

van

de

Graafschap

te

kijken.

Ook

compu!

een

grote

fan

van

de

Graaf

r
ik

graag

en

speel

dan

graag

naar.

Ais

het

buiten

mooi

weer

is,

vind

ik

het

ik

daar

meestal

ë

3

ä
2

5
È
E
5

ë

T
ASTENACTIE

VRIJDAG 26 MAART WAS ER WEER EEN VASTENACTIE. DIT JAAR VOOR
SUATAMALA, WE HIELDEN MET DE HELE SCHOOL EEN SPONSORLOOP.WE
HADDENNOG GELUK MET HET WEER WANT HET ZONNETJE SCHEEN, HET
WAS HAAST TE WARM OM TE RENNEN! OM 9.00 UUR MOESTEN DE
KLEUTERS UIT DE GROEPEN EEN, TWEE EN DRIE IN ACTIE KOMEN, ZE
LIEPEN ONGEVEER TOT 9.15. 9.30. DAAR WAREN NOG EEN PAAR UIT-
BUNKERS IN HET RENNEN NAMELIJK: KELY ORRIENS ZE LIEP IN ZON
KORTE TIJD WEL 9 RONDJES! ZE RENDE HEEEEEEL HARD MAAR ZE WIST
MIET EENS HOE DAT KWAM MAAR ZE HEEFT HET DIS HEEL GOED GE-
DAAN! MAAR JOSJE VAN DE PUTTEN RENDE OOK HEEL HARD EN HAD
DAN OOK 7 RONDJES. MISSCHIEN KWAM HET DOOR DE PAP DIE ZE 'S
MORGENS HAD GEHAD. EN DAN HAD JE NOG SANNE TOEBES DIE HAD

MAAR LIEFST 22 SPONSORS! DIE 9 RONDJES DIE ZE DUS HEEFT GELOPEN
HEBBEN HEEL VEELGELD OPGESRACHT! TOEN KWAMEN OM 9.30 DE GROE-
PEN VIER EN VIJF IN ACTIE. HUN MOETEN EEN IETS GROTER RONDJE.
DAT ZIE JE DAN OOK OP DE PLATTEGROND. IN DEZE GROEPEN WAREN
ZELFS 2 KINDEREN DIE HET HEMD EN HET SHIRT ERBIJ UITTROKKEN
OMDAT 2E HET ZO WARM HADDEN. MAAR DAT WAS HEEL GOED TE BE-
GRIJPEN. EN TOEN KWAMEN DE ECHTE BIKKELS IN ACTIE. DAT WAREN

GROEP ZES, ZEVEN EN ACHT. DIE MOESTEN DAN OOK WEL EEN HEEL
GROOT RONDJE. HET WAS BIJNA HET DUBBELE VAN GROEP VIER EN
VIJEMAAR TOCH WERD OOK DAAR NOG HEEL HARD GEREND EN DAT
HEEFT DIS OOK HEEL VEEL GELD OPGEBRACHT IN TOTAAL NAMELIJK: 7

351436 EUROMNAII

HET WAS DAN OOK NIET GEK DAT DE DAG ERNA VEEL KINDEREN SPIER
PIJN HADDEN MAAR KORT SAMENGEVAT EEN PRACHTIGE DAG OM HOOIT
TE VERGETEN,

VAN BERN EN BERNIE

PiOTPIOT
PiOT April2003 pag.13



De momenten v/d pupillen

Wedstrijd: KSH F1 - ZVC F2
Datum: 15-03-03
Uitslag: 21
Doelpuntenmakers: Joep kl. Holkenborg
Mooiste goal: Joep, uit een penalty
Mooiste moment: Na een (te)lange winterstop is de stijgende

lijn te bespeuren
Man v/d wedstrijd Mark Nijhuis, keepte een perfecte2e helft

Wedstrijd: Longa F15 - RKZVC F5
Datum: 15-03-03
Uitsla 6-1
Doelpuntenmakers: Diede Rondeel

Mooiste go: Mooie voorzet van Stijn Papen op Diede,
die de bal beheerst afmaakt

Mooiste moment: Dat we gewoon allemaal goed gevoetbald
hebben in onze allereerste uitwedstrijd

Man v/d wedstrijd: Nick Buiting

: WVC E3- ZVC E2
Datum 29-03-03
Uitslag -2
Doelpuntenmakers: Myron groot Zevert
Mooiste goa! Lob van Myron, over de keeper van 20m
Mooiste moment: De uitstekende Reddingen van onze nieuwe

keeper Mark Nijhuis, het mocht echter niet
baten.

Man v/d wedstrijd: Remco omgevormt van Keeper tot Voetbal-
ler en met groot succes
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Wedstrijd: RKZVC E2 - WVC E4
Datum: 15-03-03
Uitslag: 4-3
Het waseen prachtige dag om te voetballen en onze jongens hadden er ook
veel zin in. Om 10.30 deaftrap, het ging er gelijk fel aan. WVC maakte al
snel een doelpunt. 0-1, meteen na de aftrap kwamen we via een mooie aan-val op 1-1. De wedstrijd ging een tijdje op en neer en weer was het WVC die
als eerste wist te scoren 1-2.
Een paar minuten later kwamen wij alweer op 2-2. Zo gingen wij de rust in.
Na rust was WVC even wat beter, maar wij wisten te scoren 3-2. Daama
waren wij beter en speelden goed voetbal en het werd dan ook 4-2. Het ging
gelijk op, in de laatste minuten werd het nog spannend WVC kwam veel voor
goal het werd dan ook nog 4-3. Dit was dan ook de eindstand
Onze jongens hebben keihard gewerkt, goed samengespeeld en vergiend
gewonnen. á
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Drank en met name bier maakt som-
mige mensen makelijker in de om-
gang. Plotseling ontwaakt dan de
spraakwaterval en de geestigheid. De
tong wordt wat losser. Soms maakt
het depen sneller, oliet het de schrijf-
machine, of stuurt de computerschijf
aan. Het wordt algemeen aangeno-
men dat schrijvers drinken. Voor som-
migen van ons zijn deze twee echt
onlosmakelijk metelkaar verbonden,
hoewel moeilijk te zeggenis welke
van de twee tot de ander leidt. Er zijn
ook schrijvers die beweren dat ze
weliswaar niet drinken tijdens het
schrijven, maar dat ze wel de nodige
inspiratie opdoen na een paar borrels.
Bier brengt de mensen bij elkaar z0-
als geen ander drankje dat kan. Het
is inspirerend op talrijke manieren.
Dit doet mij denken aan de kermis-
optocht van het pittoreske plaatsje
Zieuwent. Ook voor de fantastische
creaties die tijdens deze tocht der
tochten meerijden is ontzettend veel
inspiratie nodig, dus ook drank. Ti
dens de opbouwdagen die de ver-
schillende groepen plannen blijken
alcoholische dranken grote wonderen
te kunnen verrichten. SRV wagens
worden voetbalkantines, middel-
eeuwse kastelen krijgen wielen, Jerry
Springer komt over uit de USA, trei-
nen rijden op hun achterwiel, après-
ski party in Holland met 20 graden
Celsius boven nul, het A-team vliegt
met bus en al over vanuit Amerika
en alles wat maar iets op een motor-
blok lijkt kan roken en een
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Inspirerend
brouwsel.
onmundigge bak herrie veroorzaken,
waareen F16 die gestart wordt in de
feesttent niets bij is. G krachten wor-
den losgelaten op de zelf
geconstrueerde voertuigen die zelfs
de Harrold of Free Enterprice op-
nieuw zal laten kapseizen, en dit al-
lesis te danken aan een alcoholisch
vernuftig in elkaar zittend drankj
namelijk bier! Het is jammer dat dit
jaar de optocht afgelast zal moeten
worden wegens te grote druk van
buitenaf, mensen die namelijk geen
bier drinken, maar het vaderland be-
waren. Het is jammer maar waar,
mensen maak je niet meer druk voor
een optocht, het heeft geen zin
meer. maarrrr! We zouden
Zieuwent niet zijn als we niet wat
anders zouden kunnen verzinnen! Na
een paar avonden vergaderen onder
het genot van verscheidene, alcoho-
lich correcte, drankjes, is er weer
een nieuw plan gesmeed!!!!!! De
ideeënzijn al voorgelegd bij verschil-
lende besturen in de Gemeente

ieuwent en hetis alleen een kwes-
tie van geduld!! Duseven wachten
nog, een paar nachtjes slapen enjehoort vanzelf wel weer van ons.

Bedanktvoor jullie aandacht,

De Freggels.



USE
Zieuwent

gen

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

== TT Drukkerij Westerlaan
f LichtenvoordecaFH E A Vd Meer de Balcherenstaat £

—_—a—ee«f GeBE rm.
Jos Beening

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



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

rojectmat
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 eenkijkje 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 cen afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Interetste: ww wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@vesselsatwerking.nl



ro Ischofielschefielschet:elschetzschel

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport: Elles:

Mooiste sportherinnering:

Elles:

Marc:

Slechtste sportherinnering:

Elles:

Mare:

Favoriete sportman: Elles:

fitness

voetbal, skiën

Alle vechtsporten die er bestaan

curling

Toen deARENA net geopend was ben
ik naar Nederland—Brazilie geweest.
Geweldige sfeer(wat de uitslag was
ben ik helaas vergeten.

In eengrijs verleden heb ik ooit
al eens 3 keer gescoord
tegen Vossoveld.

Parasailing bij het meer van
Annecy. Mooi uitzicht, maar
hartstikke misselijk aan de grond.

Neus gebroken tijdens eentrai
ning. Ik kon echt omde hoek
ruiken. Het (bijna) rechtzetten
was geen preije.

Nog nooit over nagedacht.
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Marc:

Lekkerste eten: Elles:

Marc:

Leukste TV programma: Elles:

Marc:

Beste boek/schrijver: Elles:

Marc:

Mooiste film: Elles:

Marc:

Politieke kleur: Elles:

Marc:

Beste Nederlandstalige lied:

Elles:

Marc:

Michael Boogerd. Tijdens de
laatste tour de France zo veet
van je zelf vergen en dan ook
nog een etappe winnen

Boerenkool met spekjes en
rookworst(ook zopie)./
Gebakken aardapfin (ook
met spekjes) en9 stuk
vlees.

GTST |schone schijn
de tweeling

‚een goed;Duits boek

de tweeling

the Godfather

Groen(maar of het ooit goed
komt?)

rechts van het midden

Hetis een nacht van Guus
Meeuwis.

Moet nog geschreven worden.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

Elles:

Marc:

Grootste miskoop:

pag.18 PIOT April 2003

Elles:

een knalgele rugzak. Een af
schuwelijke kleur vond ik dat.

een boek van Nico van eigen
huis en tuin. Ik heb er al heel
veel van geleerd

M'n peugeot 106. Die liet me op.
de Batsúijk staan.



Mare: De schuurmachine die ik nodig
had vooréén van de projektjes
uit Nico's literatuur.

Omscholen tot: Elles: Ik heb het zo prima naar m'n zin
als kinderverpleegkundige.

i Marc: docent Duits.

Favoriete vervoermiddel: Elles: de benenwagen

Marc: de motor

Tent opzetten in: Elles: Frankrijk en dan hetliefst aan
hetwater.

Marc: Liever niet in een tent, maarals
het dan toch moet ergens in Ita
lië.

Ben je al eens aangehouden door depol
Elles: Ja, twee weken geleden nog

Marc: Ja, ook twee weken geleden
nog.

Hekelaan mensen die: Elles: te laat komen.

Marc: Hoog van de toren blazen en
niets waarmaken.

Uitbedtehalen voor: Elles:  kwarktaart

Marc: een wereldreis

Waar droomje over? Elles: Mijn Raymond

Marc: Ik zou het niet weten. Ik slaap
’s nachts.

Wanneer was je voor het laatst bang?

Elles: Toen ereen muis uit de spouw
kroop.
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Marc:

Elles:

Marc:

Elles:

Marc:

Elles:

Marc:

| Wat zou je geen tweedekeer doen?

Elles:

Marc:

Beschrijf jezelf in vijf woorden:

Elles:

Marc:

De redactie.
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Wie zouje nog willen ontmoeten?

Toen we van de zomer tijdens
de vakantie van een meter of 15
hoog gericht in het water moes
ten springen

Watdenk je als je in de spiege! kijkt:

Toch eenkeer w
voor de kapper!

er tijd maken

Weer laat geworden gistera
vond?

Welke zin of welk woord gebruik je teveel?

“geweldig”, volgens de collega's
op het werk.

Komt allemaal goed.

Mevr. Borst. Daar zou ik nog wel
een hartig woordje mee willen
spreken.

George W. Bush. Met hem zou
ik ook wel eens een hartig
woordje willen spreken

Met de trein naar Amsterdam
gaan met slecht weer(op de te
Tugweg strandden we in Ede-
Wageningen vanwege sneeuw
stormen).

trouwen

Ik kan niet stil zitten.

Grote beken klein hartje.

EE
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|
Officieel dealer ELï

| Massey-Ferguson
| Zetor F3 \
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 erwijl u wacht.

VIBV
Telefoon: Harreveld 0544 -37 24 15

Zieuwent 0544-351526
Internet: waw wopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Dim Vij. 3830-1230 uur 113.30 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za 830- 16.00 uur

Dorpsstraat 21A
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352972

Asbe
SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7I56MN ZIEUWENT=> O54á4

—
352304
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Á SportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis B]

ZIEUWENT -Tel. 351257 - Fax 352457  —_ —
Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings EAYonex - Lotto - Dunlop
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Als ik 's middags van mijn werk terug fiets naar huis, Akom ik ze vaak achterop. De rasechte pubers die op
de fiets per persooneen gezinszak chips verorberen.
De mond oranje van de paprika en de handen te vet
‚om nog zonder risico te sturen, gaan ze op weg n:

huis waarde stampot al dampend op hen wacht
Er schieten me dan een aantal dingen door het hoofd.
Deed ik dit vroeger ook? Gaanze inderdaad zo met-
‚een ook nog aan de stampot? Zoudenze weten dat er
in een zak chips zo’n drie kilo aardappels is verwerkt?
Zou het ze wat uit maken?
Watik menietafvraagis waardie zak blijft als het leeg
is. Ten onrechte, want als je er oog voor hebt valt het je
op hoeveel rommel er langs het fietspad richting
Lichtenvoorde ligt. En dit valt blijkbaar meer mensen
op. Ik was namelijk op de jaarvergadering van het
Zieuwents Belang en daarhoorde ik uit de notulen dat
het onderwerp ‘rommel’ vorig jaar aan bod was geweest.
Hetzal veel breder besproken zijn, maar uit de notulen
kwam naar voren dat de rommel een probleem was en
dathet door de mensen van Zieuwent Belang zou
worden opgenomenmet het Marianum. Nu werk ik zelf
op het Marianum en vraag me af hoe ik het met de
leerlingen zou moeten bespreken. Zou ik op school
voldoende invloed uit kunnenoefenen op die leerlin
gendie makkelijk wat weggooien, zodat ze dit gedrag
gaan bijstellen? Waarschijnlijk bereik ik alleen die kin
deren die dit gedrag toch al niet vertonen. Daarmee
zeg dat ik er niet mee zou hoeven doen, maar
tevens wijs ik erop dat er geen grote veranderingen
moeten worden verwacht. Hierin zal de thuissituatie
ookeenrol moeten spelen. Het opvoeden van kinde
ren moet een samenwerking zijn tussen thuissituati
en school.

PIOT April2003 pag.21—_—__



‚ooien natuurlijk best wel wat weg iT
aar als ik ze inhaal krijg ik altjaceen

vriendelijk HALLO" en dat getuigt toch ook van
een goede opvoeding.
Naast dit niet onbelangrijke onderwerp zouden we
ons beter ook druk maken over het antwoord op de
vraag “watis het thema vande optocht met de ker.
mis dit jaar?”
Die luidde namelijk: “Er ís dit jaar geen optocht met
de kermisl!!" En weer ging ik met een hoofd vot
vraagtekens naar huis.

ML

Tohp 1

Sinds september 2002 spelen wij samen in een team bij Tohp. Wij spelen
circulatievolieybal niveau 3. Dit spelen we in tournooivorm, ongever1 x per
maand. Eerst vonden we het best moeilijk, vooral iedere keer draaien na
een gespeelde bal vergaten we vaak in het beging. Het vangen ging met
een al heel goed, Soms moetje best tegen grote jongens en meisjes spe-
len.
Op22 februari moesten we naar Terborg een toumooi spelen. En dit ging
heel goed. De eerste wedstrijd wonnen we met 4-1, de tweede werd gelijk
De derde wonnen we met 6-3 en de 4de zelfs met 8-0. We werden eerste in
depoule. Hoera, hoera! Voorde allereerste keer wonnenwe een beker. Op
naar de volgende.
En we vinden het volleybal bij Tohp steeds leuker.

Groeten van Tohp 1: Melanie, Aniek, Lisan, Lotte, Sofie.
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Tohp mix C1
Vanaf januari 2003 zijn we van circulatie volleybal overgegaan naar de
competitie. We zitten inde mix groep C1. Wij vinden het volleybal best nog
wel moeilijk. De tegenstanders zijn vaak groteren ouder.
In de eerste wedstrijd ging de opslag niet zo goed. Op de training hebben
we daar toen op geoefend, en nu gaat het een stukbeter. Ook het3x spelen
gaat nog niet zo goed, maarhier oefenen wenu ook op,dus dat gaatvast
wel lukken.
We hebbener nu 5 wedstrijden opzitten, 3x uit en 2 x thuis. Het gaatecht
wel heel anders dan circulatievolleybal.
Gelukkig hebben we 3 coaches, die ons begeleiden tijdens de wedstrijden,
elke keer een ander, en ze doen het hartstikke goed!

Groetjes van ons allemaal

Tohp meisjes C1
Hallo wij zijn Tohp meisjes C1. We beleven heel veel met de wedstrijden,
maar ook opde training. Al worden we geen kampioen, we hebben erg veel
lol. Op 22februari hadden we zelfs de laatste set gewonnen omdat onze
coach onseenzak snoep beloofd had,
Maar ookop de training gebeurt er wel wat. Laatstis ons hok leeggeroofd
dooreen enge man volgens Sanne Vredegoor. Ookde fiets was gejat van
Lisa te Molder, maar hij is teruggevonden. We krijgen altijd de slappe lach
van het ondergoed van Elze. Iris heeft een innige relatie met hetnet!
Arie, onze vlotte ballenjongen, geeft leuke training. Malouligt meer op de
grond, dan dat ze op haar benen staat. Lisa houdt altijd erg boeiende ge-
sprekken metzichzelf. Waarhet over gaat weet niemand! Volgens ons
heeft Elske erg lang op ballet gezeten, want deze bewegingen komen vaak
tot uiting. Met Rudis, ónze "big en betsy'fan, kunje echt lachen. Door de
imitatie geluiden van een big winnen we weinig wedstrijden. Meftakeoáching
{en oorenhoofdpijn) krijgen we van ons kleinste spelertje Döminiqu
Susanne onze trainster en coach draagt altijd leuke sokken Zoals: kerst-
sokken met Rudolf, Bert en Ernie, en Siep van Jip en Janneke”
Al metal vinden wehet leuk dus: groetjes van:
Susanne,Arie, Malou, Lisa, Sanne, Lisa(junior), Rudis Iris, Elze, Elske
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Van borden
Na een week nietin Zieuwent

geweest te zijn, komen we altijd bran-
dend van nieuwsgierigheid met de
buurtbus “bij Diekat uut n'n dre’) soe-
zen'. Turend in de verte zien we het
door ons zo geliefde dorp uit het
coulissenlandschap oprijzen. En mid
denin dit beeld prijkt fier,in toepas-
selijk rood-geel (?), de Zieuwentse
activiteitenagenda. "Zieuwent leeft,

beleef het” schreeuwt het bord. Naast
zin afzichtelijke kleur en het feit dat
‘het nodig aan vervanging toeis, heeft
het bordnog iets met de buurtbus
gemeen: bord leeg, bus leeg. Weer
niks te doen, tomme! Waar we een
paar maanden geleden allemaal nog
vol lof oreerden over de ongekende
prestaties van het eerste elftal van
de wit- groenen, is hetniveau momen-
teel dermate dramatisch dat Hans
Scheepbouwer, met frisse tegenzin,
de aankondiging van de aankomende
wedstrijd op het onogelijke multiplex
schroeft

Met de teruggang van de
economie lijkt ook in Zieuwent veel
te veranderen; de grootouders aller
kroegtijgers doen hun biertempel van
de hand, het modepaleis van Benno
Voorhuisis al een tijdje uit het straat

tot boesken,.

beeld verdwenen en ook Ziosje en
Zjohn kozen eieren voor hungeld en
zijn niet meer achter de lopende band
te bewonderen. Zelfs de slagader van
het dorp, de Dorpsstraat, waar met
dekomst van de drempels alleen de
mannen van MHZ nog straatraces
weten te houden, gaat mee in de
kerkdorptrend. Hetis een 30km-zone
geworden! Hiermee is het ideale kii-
maat voorfiles geschapen; leuk, die
hadden we nog niet. De buurt-
buschauffeur wide echter nog niet

meegaan in deze trend en ramde als
vanouds met 60 over de puisten der
onbarmhartigheid, waardoordeinzit

tendenvia het plafond weer even fijn
tjes werden herinnerd aan de kroeg-
sessie vande vorige avond. Bij de
landing op de stoel schoot het geluk
ons doorhet kruis. Mooi om weer
thuis te zijn.

Weinig te doen hebbenis al

tijd al een grote hobby van ons ge-
weest, maar om dat nou middels
grote bordenaan te moedigen... Wat
ons betreft zijn ze dan ookrijp om tot
boesken verwerkt te worden. Biko:
mend voordeel is dat het paasvuur
‘dan ook niet aangekondigd hoeft te
worden. En voor wie het nog niet wist,
datis met Pasen.

Toon & Johan
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‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

EIK bouwprojekt brengt vanzelfsprekend|de nodige spanning met zich

mee Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie én tum-key:

oplevering Van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.

Oplossingen op maat, een/praktsche instelling en het nakomen Van
afspreken staan hierbij aan de bass Vakwerk tot imde puntjes noemen.

wij dat bi Hoenderboom:
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 35 15 32

te HOENDERBOOMEEDorpstraat 27 7ISS LE Zieuwent wwiboenderboom.nl


