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* optimalisering en energiebeheer
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correspondentie
tel. 0544 35 1964

Wat nu weer?
Ik kijk op de kalender; dinsdag:
tennis. Woensdag: verjaardag,
’s avonds komt een vriendin eten
Donderdag: vergadering Piot!!
Nog 2 dagen, om precies te zijn nog
51 uur. Oei, wat moestik ook alweer
doen voor het volgende nummer?
Profielschets met Karin Krabbenborg
en het redactiewoord. Maddy heeft—

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

al afgesproken met Karin voor
woensdagmiddag. Helaas, kan ik
niet; verjaardag. Hoef ik dus alleen
voor het redactiewoord te zorgen.
Dan komt meteenhet volgende pro-
bleem naar voren;
Wat nu weer?
Waar schrijf ik dit keer een verhaal-
tje over? Nu geen tijd om over na te
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Dinsdag

“DinaZin

zoetandag Dor
Dondernsdag Vrij

enNalag
ndeëeierde

Wot

jdaZondag
Maaxyterdag DnDinsd:nda 6Maafida

Dinsdag oen:
Woensdfjonde
Donderdag
Vrijdag Vrijda
Zaterdag

angdagZater
sdag Zonda

pag? PiOT Moi 2005

elen

denken, ik moet bij mijn buurvrouw eten en daama
tennissen. Waar haal

ik
tijd vandaan om over een

onderwerp nate denken? In bed dan maar. Erkomt
niet snel iets helders naar boven zo in het donker.
Misschien brengt de tv me op een idee, dus zappen
maar. Ned 2 samenvatting voetbal; wordt al zo-
veel over geschreven. RTL: 4 Barend en van
Dorp; alweer over Pim Fortuyn. RTL 5:fm. SBS
6: Shownieuws; de margharita soap. Geen inspi-ratie voor een redactiewoord dus. Wat hebik zelf
de afgelopen tijd zoal gedaan en wat ligt er nog in
het verschiet.
Gauw uit bed weer tastend in het donker ga ik op
zoek naar de kalender en blader terug
19/20/21 April: Oh ja... Paaspop! Een mooie herin-
nering brengt licht in de duisternis. Logeren in
Zieuwent, lachen,kletsen met (oude) bekenden,
Femmes Vataal, weinig moezel-veel munten,
Krezip, mooi weer, en natuurlijk Bonnie St. Claire!
24 april: met de schoolkinderende kerkpaden op-
geruimd, mooi weer, fanatieke kinderen, limonade,
snoepje, tevreden glimlach op de gezichten van
de vrijwiligers van de kerkpaden.
6 me: tennis, dubbel, gewonnen, trots en blij. Ik
blader verder.
18 mei: Verielfestival: sportveld, toneel, poppen-
kast, spanning, avontuur!
Wat nu weer?
8-9 juni D-pupillen jeugdtoernooi; wedstrijden, kin-
derenuit verschillende landen, voetbal, logeren,
spanning, sportief.
21-22-23 juni kermis, geen optocht, nieuw koning-
Spaar, botsauto's, tent, feest, komt de cakewalk
dit jaar wel?
Verder blader ik niet; de tjd gaatal veel te vlug. Ik
loopnaar boven en ga terug naar bed. Ik heb zo-
veel gedaan en erisnog zoveelte doen, genoegdus om over te schrijven.
Nog 50 uurtjes en dan hebik vergadering.
De redactie (WK)



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 1Z Zieuwent

Telefoon 044-351 46] + Fax 0544- 352 145

MATIG)
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

OOMHOF & WEST FLEISCH EN
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoopen reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

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

KRABBENBORG hv|Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

TRANSPORTBEDR IJE
VEEVERVOER
STUKGOFDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

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.

Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Vm vr 8:00.20.00 uur = postzegel, biefkaarten on zcreswizigingskaaren
E het ophalen van brieven en pakkettenee = het afgeven van briefpost binnen en buiteniandzondag SHOP gesloten = het afgeven van pakken en aangetekend binnenland

+ stippenkaarten, telefoonkaarten en boncadenus
e nformatiebrochures



SSLCSSSTSNESESECmet te verdien’n
De competitie- wedstrijden

voor de Zieuwentse Tennis Vereniging (ZTV) zijn
weer volop aan de gang. Daarom zijn we op
zaterdagmiddag 26 april naarde tennisbaan inZieuwent gegaan om een interview te houden met
Rudi Wopereis.

De herenenkel wedstrijden waren al begonnen.
Ruud Krabbenborg en Gerard Gerritsen mochten
dezekeer voor Zieuwent de spits afbijten tegen
Zeddam 1.
De andere leden zaten in de kantine, om hun team-
genoten te aanschouwen en wij werden vriende-
lijk onthaald meteen bakje koffie en natuurlijk een
plaatje cake!

Rudi was er klaar voor om een aantal vragen te
beantwoorden en werd bijgestaan door Bennie
Storkhorst

Uit welke spelers bestaat jullie team? En opwelk niveau spelen jullie?

Ons team bestaatuit de volgende spelers:
Gerard Gerritsen; speelsterkte is: enkel niveau 5 en dubbel niveau 5
Ruud Krabbenborg; speelsterkteis: enkel niveau 6 en dubbel niveau 5Bennie Storkhorst, speelsterkte is: enkel niveau 7 en dubbel niveau 6
Raymond Meekes; speelsterkteis: enkel niveau 7 en dubbel niveau 6
Rudi Wopereis; speelsterkte is: enkel niveau 6 en dubbel niveau 6
De niveau's geven aan, hoe lager het getal, hoe hoger je speelt

—
8888



Uit hoeveel wedstrijden Dn zaterdagmiddag- com-petitie?

In de poule zitten acht ploegen. Deze worden verderop in het
verhaal nog genoemd. De competitie wordt enkel gespeeld, dat
wil zeggen dat er één keer tegen iedere ploeg gespeeld wordt.
Toevallig dit jaar voor Zieuwent om en om, dus de ene keer
thuis en de volgende keeruit.
Gestart wordt met vier enkel- wedstrijden. Daama wor twee
dubbeb-wedstrijden getennist. De teamsamenstelling is vriblij-
vend, als de wedstrijden maar gespeeld worden. Er mag dus
onderling geruild worden.

|
|

à

ò Spelen jullie tegen teams uit de buurt, of moeten jullie ook
verder weg?
En hoeveel teams zitten bij jullie in de poule?

Dit seizoen zijn we ingedeeld bij de volgende teams:
1. Lobith 2- Lobith
2. De Liemers2- Zevenaar
3. Zeddam 1- Zeddam
4. Zieuwent 1 Zieuwent
5. Ysselweide 4 Genderingen
6.Pit2- Millingen
7. Doesburg 2002-3-Doesburg
8. De Rietstap 4- Dinxperlo

EE pag4 PiOTMeizoos==...



Dames- en Herensalon
“ 7, ”

Harreveldscweg

12
d- Zieuwent

T 0544-352091 42ee-Openingstijden:
Dinsdag vrijdag 830 18:00 uur Zaterdag: 8.00-14.00 ur

Het beste vlees
es komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

451) H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL efE.

UW HUISSLACHTINGEN
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
HetInterieur
ie werspegeing Garage
van uw persooniheidsd Kolkman VOF
zine sien en anen

a een eegeendemotieeet
‚mogen om e ste bezen

eeoevd Alle reparaties, APK.2-Keuring,Ee eeen Roetmeting & Verkoop

STOL ZNBORG
Zieuwentseweg 44WOONS GINTED 7ia0 16 Ziament

EE UNENK
Tel. 0544 351603

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



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

FIT-GARE
center sourey

jvend informatie over: Voor iedereen cen sport:feiten: 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 Jan
Kinderarrangementen: diverse invulingen Fitness en cardio
mogelijk Budo
Feestlokaties: Streetdance
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Step
Sportcafé, terras Impact
Sourcy Center entertainment: ief RPM
Sourcy's Top Feest Jus! Zonnebank
Bruisende Spelshow Ex Iedere ochtend kinderopvangAchterhoeks Speulhol Gratis gebruik suna enSoureys Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

U zoek een ideale lokatie om te sporten,feesten of vergaderen? Het is dichterbij dan u denkt!
Geuey Comer. Zege3. 7136 L5 Zieuwent el (0544) 35 22 22 wm rcye enter RfGOaesycentee nl8



Dus we zitten met acht teams in een
poule. leder jaar worden W& Weer in-
gedeeld bij andere ploegen. Dat zorgt
voor afwisseling en werkt prettig.

Jullie spelen vierde klasse, is dat
hoog?
Nou, de vijfde klasseis het laagst.
Dan komt de vierde klasse. Ik vind
dit het limiet voor ZTV. Als de tegen-
stander van ongeveer gelijkwaardig
niveau is, is het Iekker spelen. En

is voor mij toch prioriteit

We hoorden dat jullie vorig jaar
kampioen zijn geworden, maar
toch in dezelfde klasse zijn geble-
ven. Hoe kan dat?

Vorig jaarzijn we gepromoveerd naar
de derde klasse. Maar door een sport-
blessure van Bart Klein Goldewijk
hebben weaangevraagd in de vierde
klasse te mogen blijven. De derde
klasse is echter veel hoger . Daarin
moet je niveau 4 en 5 spelers heb-
ben om lekker te kunnen tennissen,
maar ZTV heeft daar helaas een te
kort aan. Daaromzijn we in de vierde
Klasse gebleven.

Spelen jullie al lang competitie?

We spelen al ongeveer 6 jaar com-
pstitie. Drie jaar geleden zijn we ook
al een keer gepromoveerd en heb-
ben we een jaar lang derde klasse
gespeeld. Daarna zijn we weer terug
gegaan naarde vierde klasse.

Trainen jullie nog extra voor de
competitie?

Er wordt even hardop gelachen.
Nou, op donderdag-avond wordt er
onderling getennist om onder andere
balgevoel te houden. Maar lessen,
‘daar doen weniet aan. ‘We’ hoeft
ons geld d'r neet met te verdien'n'"!
Het is wel zo, dat hoe meer uren je
op de baan staat, hoe beter hetis.
In de wintermaanden wordt enaar
gestreefd één keer per week in het
Sourey Center te tennissen. Ruud
en ik doen daar niet aan mee. Op
zondag-ochtend heb ik met Gerard
in het Sourcy in Zieuwent getennist.
Daar is het al een jaar niet meer van
gekomen. Het ontbreekt mij aan tjd,
maar het is wel beter, omdat de com-
petitie altijd vroeg in het seizoen al
begint.

Wat is er zo leuk aan competitie
spelen?

Gezelligheid staat bij mij op nummer
én, wat ik al eerder heb aangege-
ven. Ik vind het mooi werk. Lekker
spelen is belangrijk en daarbij moet
je spelers hebben van ongeveer ge-
lijk niveau. Dan kun je lekker tennis-
Sen, want als je op de baan staat, wil
je winnen, dus je gaat ervoor.

Wordt dubbelen altijd met een
vaste partner gespeeld? En speel
je liever enkelof dubbel?

Nee, het dubbelen wordt geregeld in
goed overleg. Het zou misschien wel
beter zijn om met een vaste pariner
te dubbelen, omdat je dan goed in-
gespeeld bent op elkaar. Maar wijkennen elkaar goed in ons team,
Mijn voorkeur gaat uit naar het
dubbelen, omdat je dan toch meer

PiOT Mei2003 pags—....



tactiek gebruikt, onder andere het “kort-lang” spelen.

Hoeveel tennisrackets kost het jou per jaar?

Meestal twee tot drie keer per jaar wordt mijn racket voor-
zien van nieuwe snaren. Met name door slecht weer en ge-brek aan techniek gaan snaren sneller stuk. Om het jaar
koop ik een nieuw racketenik heb altijd een reserve- racket
bij me.

4 Zijn er veel supporters tijdens de competitie- wedstrij
den aanwezig ?

“Ja, veell!!" (er wordt weer hardop gelachen.) Nou nee,
Ì eigenlijk niet. Nu maar liefst 3 man sterk! Af en toe komen

er een paarkijken. Moar d't mot ’r ok neette vulle komm'n,
want dan mow hulpein de kantine rege!'n. Dat hew dus neeti

Onze vragen zijn allemaal gesteld. Gerard heeft intussen
gewonnen, met 6-1 en 6-2.
Ruud is nog aanhet spelen in de stromende regen. De eer-
ste setheeft hij gewonnen met 6-4. Uiteindelijk is de stand
6-4, 5-7 en 6-7. Hij heeft jammer genoeg verloren.
Helaas wordt er niet meer gedubbeld, vanwege het slechte
weer. Er wordt overlegd wanneer het spel wordt afgemaakt
tegen Zeddam. De wedstrijdformulieren worden ingevuld en
de uitslagen komen dezelfde avond nogop het internet te

Ï staan. Als je de uitslagen wilt bekijken, ga dan naar: www.
knitb.nlverenigingen/20354

Het programma voorde heren van ZTV ziet er nog als volgt
uit:

£
10-05 De Rietstap 4- Zieuwent 1

17-05 Zieuwent 1- Pit2
24-05 Doesburg 2002-3- Zieuwent 1

31-05 Zieuwent 1- Lobith 2

Rudi en teamleden, bedankt voor jullie informatie en nog
veel succes met de komende wedstri

De redaktie (CE / EN)
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Internetinternetinternetinternet
Beste Zieuwentenaren,

ik heb geprobeerd een adsl aansluiting in Zieuwent te krijgen;
omdat kabelinternet

bij
ons thuis niet kan. Misschien zijn er

meer mensen in Zieuwent geïnteresseerd in de snelle manier
van internetten. Helaas is het og niet mogelijk om een ads!
aansluiting te krijgen omdat de telefooncentrale in Zieuwent
og niet aangepast. Als deze aangepast wordt, kan Zieuwent
en buiterigebied wel snel intemetten. Ik heb gelezen dat KPN
de centrale aanpast als er genoeg animo voor is.Dit alles is te
lezenop http:/wwwadslactie.nl

De meeste wedstrijden voor
dit jaar zitten er al weer op. SPIRIT
Pre-instap: 790
Dezemeisjeszijn nog te jong om aan de officiële wedst,den mee te doen. Toch worden er binnen het rayon 2 wed
strijden voor hun georganiseerd
Op 8 maart wasin Beltrum de 1e wedstrijd
Mieke Lageschaar deed LOS-9 en behaalde hierbij de 13e
plaats.
Naomi Heutinck deed LOS-7 en behaalde de 2eplaats.Hun 2e wedstrijd is een thuiswedstrijd in de Hamalandhal
op 7 juni.

Groep3 (LOS 6 U/m 9):
Zij hadden hun 3e en laatste Tayonwedstrijd op 22 maart|
en konden zich hierbij plaatsen voor de regiofinale.
Bij de jongste meisjes (instap LOS-8) dedenuit Zieuwent|
Lotte klein Goldewijk en Annet Hulshof mee.
Annet behaalde deze wedstrijd de 16e plaats enin totaal
over3 wedstrijden de 15e plaats.
Lotte had nu de 13e plaats en totaalde 16e plaats.
Helaas zijn ze beide hiermee niet door naarde finale.
Martine Doppen (pupil1 LOS-6) behaalde ook deze wed-
strijd de 3e plaats. In totaal was zij hiermee ook3e. Gefe-
liciteerd! Zeis dus doornaar de regiofinale die op 10 mei
gehouden wordt.

PiOT Mei2003 pag7———



Groep 2 (LOS 2 &/m 5)
Op 15 maart hadden ze de 3e wedstrijd om zich te plaatsen voor de finale.
Bij pupil LOS-5 behaalde Joyce Heutinck weer de 1e plaats, waarmee ze
zich over 3 wedstrijden ookals 1e konplaatsen voor de finale.
Nicol Beerten (Jeugd LOS-5) behaalde deze wedstrijd de 12e plaats en in
totaal de 6e plaats. Ook zij kon dus door naar de finale.
Op 26 april was de finale.
Joyce deed het weer uitstekend, maar moest nu een clubgenootje voor laten
gaan. Met de 2e plaats had ze toch een mooie podiumplaats en medaille
Gefeliciteerd!
Nicol tumde ook een goede wedstrijd. Zij moest uitkomen in een hele grote
groep en behaalde de 13e plaats.

NWS-2 (Nationale Wedstrijd Sport):
Mayra Holkenborg (junior) had zich geplaatst voor de landelijke wedstrijden
van de NWS-2.
De %4finale was op 8 maart in Stadskanaal. Van de 36 deelneemsters zou-
den zich 18 plaatsen voorde %finale. Hoewel de wedstrijd niet eens zo
geweldig ging, werd ze toch nog 12e en was ze door naar de volgende wed-
strijd.

]
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| Officieel dealer
| Massey-Ferguson
| Zetor
L

Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

* Wij verzorgen al uwloon- en grondwerkzaamheden.
Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,
gereedschappen en veescheermachines.

Slijpen van messen terwijl u wacht.azTelefoon: Harreveld 0544 -37 24 15
Zieuwent 0544 -35 1526

Intemet ww wopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA*
Open: Di.tUmVij. 830 12.30 uur + 13.30-18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 aur
Za 830- 16.00 uur

Dorpsst
7136LE ZIEL
Telefoon 0544

SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEUWENT> O54á4 352304



io Biekeuuermaer
Partteuliene Biekenuewaer

oepaueruoerKoeldfs LETAX10544-35 14 16 Troae | Raa
Fax0544 352166 TrachttarZieuwenseweg 67+ 7136LB ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
GBEN,&, van merkauto’sTiEezo EEE o ‚90

BIEN Waalderweg 124

AEDARTK
X VOOR AL uw: Sportschoenen sqlSportkleding ZlSportartikelenNN Snag] Schoenen en Sporthuis ni

Í TEN BRAS me!==
ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457

E

BS Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - WingsEE

Yonex - Lotto- Dunlop
Hummel - Masita - Viking



COLLECTELIJST VAN ZIEUWENTSE VERENIGINGEN 2003
In de collectelijst (afgedrukt in de vorige PIOT) zatenhelaas 2 fouten.
Hierbij alsnog de juiste volledige lijst
WEEK O1 FLESSENACTIE JEUGD RKZVC
WEEK 04/05:JONG NEDERLAND (T GILDE)
WEEK 06 HARMONIE ZIEUWENT / MARIËNVELDE
WEEK 13 EHBO
WEEK 14/15: LOURDESWERK (N.B.V)
WEEK 17 STICHTING JEUGDRAAD
WEEK 19 STICHTING SPEELVOORZIENINGEN ZIEUWENT
WEEK 20 ZIEUWENTS BELANG
WEEK 21/22 A.K. KERKBESTUUR VOORJAARSCOLLECTE
WEEK 23 FEESTCOMMISSIE
WEEK 24 RKZVC
WEEK 25 ORANJE FONDS (opbrengst gaat naar peuterspeelzaal)
WEEK 26 DE ZONNEBLOEM
WEEK 26/27:KERKKLOK

WEEK 42/43:NAJAARSCOLLECTE KERKBALANS
WEEK 44/45:SCHUTTERIJ ST.SEBASTIAAN
WEEK 46 TONEELVERENIGING SEMPER AVANTI
WEEK 52 PACELLI ; OLIEBOLLENAKTIE

EVENEMENTENAGENDA

aterdag en Zondag
| 7-8 Juni :  Sourcy Center Jeugd

: toernooi
Donderdag 12 Juni : 20.00 uur:

Uiterlijk inleveren Kopie| Zaterdag 21 Juni,
zondag 22 Juni en
maandag 23 Juni Kermis Zieuwent 2003

PIOT Mei2003 pago TZ
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cekstage
BACK STAGEIN

WIJ HEBBEN DEZE KEER JAN WILLEM GEÏNTERVIEWD. OVER PAASPOP
OMDAT IJ NAMELIJK BACK-STAGE MOCHT STAAN.

WIJ HEBBEN HEM EEN PAAR VRAGEN GESTELD.

1 WAT IS BACKSTAGE?

DAT BETEKENT DAT JE ACHTER HET PODIUM MAG STAAN. OP DE PIE
WAAR DE ARTIESTEN ZICH VOORBEREIDEN VOOR HUN OPTREDEN.

2. WELKE MENSEN HEB JE ALLEMAAL BACK-STAGE GEZIEN.

BUSTED, DREADLOCK PUSSY, IN EXTREMO, DI-RECT, VAN DIK HOUT,
RAPALJE, BONNY ST CLAIRE. EEM STUK OF 10 VRIJWILIEGERS, RA-
DIO, FOTOGRAVEN. EN DE MANAGERS VAN DE ARTIESTEN.

Mm

geïnterviewd.

Over

Paaspop

omdat

3. WAAROM MOCHT JIJ BACK-STAGE STAAN?

OMDAT, MIJN VADER EN MOEDER DAAR OOK DEHELE TIJD WAREN
EN IK ZE DAN HET HELE WEEKEND NIET KON ZIEN, MAAR IK LIEP
NIET DE HELE TIJD TUSSEN DE ARTIESTEN IK MOEST GEWOON BI
MIJN MOEDER BLIJVEN DIE DRINKEN IN MOEST SCHENKEN VOOR DE
ARTIESTEN, EN HANDDOEKEN KLAAR MOEST LEGGEN, DE KLEED-

RUIMTES MOEST OPRUIMEN. ENZ.
4 KAN IEDEREEN DAAR ZOMAAR NAAR BINNEN LOPEN?

NEE, ER STAAN 3 BEWAKERS DIE ALLES GOED IN DE GATEN HEBBEN.

JE MOET WEL GEN BACK-STAGE PASJE HEBBEN,Wij

hebben

deze

keer

Jan

hij

namelijk

BACK-STAGE

mocht

staan.

Wij

hebben

hem

een

paar

2%$5cS5£5
| ____ PIOTPIOT
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5. WAT IS HET GEKSTE WAT JE MEE HEBT GEMAAKT?

ER WAS EEN * MET ALLEMAAL TATOEAGES, EN DIE SPEELDE HARP EN DAT
ZAG ER WEL LACHUÊ UIT.

6. WAT ETEN EN DRINKEN DIE ARTIESTEN MEESTAL, HEBBEN ZE NOG SPE-
CIALE DINGEN DIE GRAAG WILLEN?

aa 2E DRINKEN HET MEEST KOFFIE, EN ZE ETEN HET MEEST BROODJES MET
KAAS OF HAM. EN ER WAS IEMAND VAN IN EXTREMO DIE WOU EEN
KOKOSKOEKEN HEBBEN WANT DAT WAS ZIJN LIEVELINGS KOEK EN DAAR
HEEFT HIJ DAN OOK METEEN DE HELE BAK VAN OPGEGETEN?

7. WAT DOE JE ALS DE ARTIESTEN OPTREDEN?

IK HEB EEN KAARTJE GEHAALD, EN TK BEN MEESTAL IN DE ZAAL GEWEEST
MAAR IK MOCHT OOK AF EN TOE NAAST T PODIUM EN DAN KON TK HET
EXTRA GOED ZIEN.

8. TOT HOELANG BEN JE DAAR 'S AVONDS?

ONGEVEER TOT 1 UUR. EN DAARNA HEEFT MIJN MOEDER MIJ NAAR
HUIS GEBRACHT. EN WIJ HADDEN VOOR ALS IK MOE WAS EEN SLAAPZAK

E OP DE ACHTERBANK VAN DE AUTO GELEGD EN DAAR HEB IK TUSSEN
— DOOR NOG FF OP GESLAPEN.

HEB JE NOG ALLEMAAL DINGEN OF HANDTEKENINGEN VAN DE ARTIES-
TEN GEKREGEN?

IK HEB HANDTEKENINGEN VAN IN EYTREMO EN VAN DI-RECT. EN IK HEB
EEN VEST GEKREGEN VAN DE ZANGER VAN IN EXTREMO. EN IK MOEST
VAN EEN IEMAND HANDTEKENINGEN OP EEN BAL LATEN ZETTEN!

HEB JE OOK HOG DINGEN GEDAAN MET ARTIESTEN, OF ERMEE GEPRAAT?

IK HEB GEVOETBALD MET IEMAND VAN BUSTED EN IK HEB NOG FF MET
IEMAND VAN DREADLOCK PUSSY GEPRAAT. EN NOG HEEL FF MET TIM
VAN DI-RECT.

DIKKE DUITSER.

GROETJES NIENKE EN MARJAN
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D. momenten v/d pupillen

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

Mannen V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

(2 PiOTMei2003

19-04-2003
RKZVC FS - Longa F17
1-2
Nick Buiting
Nick Buiting op zeer mooi aangeven van

Teun Krabbenborg.
Dat we allemaal elke keer weer de mouwen
op moeten stropen op te kunnen voetballen.
Allemaal; we hebben echt goed gespeed met
toch een aantalhele goeie kansen om op
voorsprong te komen.

2003
ERIX F2 - RKZVC F3
10-0
Alleen bij ERIX.
Stond er al.
Dat de trein 2x langs kwam. Daarom de ne-
derlaag.
Jesse Stortelder en Jur Eekelder.

05-04-2003
Trias F2 - RKZVC F2
1-3
Remco (1x) , Jordy (1%) en Myron (1x)
Remco, door een foute terugspeelbal en
goed druk blijvenzetten van onze aanval
lers
Myron wasvoor het eerst het eerste klaar
met douchen. Met dank aan moeders.
Harm; gaat met sprongen vooruit
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DATUM:

WEDSTRIJD.
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL
MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD:

19042003

wordt er bijna nooit meer verloren.

12-04-2003
RKZVC F2 KSV F1
1-4
Geén; eigen doelpunt van KSV
nvt.
Mark voorspelde dat hij 6 penalty's zou tegen-
houden met het penalty's nemen. Dit heeft hij
ook waargemaakt.
Jordy Hummelink

i

RKZVC F2 -KSH F1
3-2
Jordy (1x), Joep (1x) en Myron (1%.
Jordy; uit een comerbal vanuit een moelijke
hoek, één streep in de hoek.
Dat de vorm van voor de winterstop weer te-

Tug was.
Cas; als iedereen zoveel inzetheeft als hem,

26-04-2002
AZSV F3 - RKZVC F2
3-2
Jordy (1x) en Cas (1%)
Jordy; pingelde vanaf de middenlijn het gehele
team van AZSV voorbij en scoorde ook nog.AZSV miste voor een lege goal, waardoor wij
nog kans hadden op 3-3, maar helaas.
Bas; man met slimste inzicht, ging op vakantie.
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DATUM: 27-03-2003
WEDSTRIJD: RKZVC E1 - Markelo E1
UITSLAG: 4-2
DOELPUNTENMAKERS: 2797?
MOOISTE GOAL: 2797?
MOOISTE MOMENT: De scheidsrechter laat doorspelen wanneer

de bal tegen de grote goa! komt. De jongens
stoppen en denken terecht dat de bal uit is.
Markelo scoort 1-1

MAN V/D WEDSTRIJD 2777

Dinsdag 8 April is schietvereniging
Zieuwent 2 in de E-3 klasse kampioen
geworden van dit schietseizoen. Hetwas
een spannende wedstrijdavond, want ze
hadden dit seizoen al 2 keer tegen KSV
7 geschoten. En hadden er één van ge-
wonnen en één verloren. En ze moes-
ten deze wedstrijd winnen om in deze
E-3 klasse van de Aaltense schietbond
kampioen te worden. Dit is het eerste
seizoen dat deezevijf bij elkaar zijn en
dan ook nog meteen kampioen worden,
was wel en hele eer voorde Zieuwentse
schietvereniging.
John Sprenkeider
Willemien Mennnink
Richard Speksgoor
André Roelofsen
Rita Hummelink
Reserve: André Papen
pag.14 PiOT Mei 2003



Meest favoriete sport: Die sport met die gezellige giîterjurkies, bal-room
dansen

Minst favoriete sport: Sport moet voor mijn wel een beetje gekleed zijn,
sumo-worstelen vind ik niks hoor. Van die vette
spekbille krijgt ik overal jeuk.

Mooiste sportherinnering: NK jokeren voor toïletpersoneel n 1972, net geen
eerste geworden.

PIOT Mei2003 pag.15
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ortherinnering: De juf vond mij niet lenig genoeg voor de school-
gymwedstrijd

in
1963 enk mocht niet meedoen

(alsof die andere meiden wel lenig waren)

Favoriete sportman: Arnold van der Leijde, hij isziwart off gespierd
on heeft een mooi zachte ‘4

INLekkerste eten: Visje van Piet van de ffarkt, bloemkool van
Sjakie op de hoek, meteenpapje en piepertjes.

Leukste tv programma: van die lachprogramma's, vooral John Lanting
Theater van de lach

Best boek/schrijver: De schrijver weetik nie maar het boek heet
Story"

Mooiste film: Alle films van Doris Day, vroeger leek ik er veel
op, nu ietsie minder.

Politieke kleur: s datnie goed.

Beste Nederlandstalige lied: "Oh Johnny, zingt een liedje voor mijn alleen”

Afschuwelijkste cadeau: Een droogtrommel, ik hep een camper, weet je
en daar droogt de was so lekker op. En voor
kastdroog rijd ik nog een extra rondje.

Grootste miskoop: Een rose kinderwagen met ruches, hij was echt
prachtig hoor maar ja, ik hop nooit kinderen
gekregen.
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J. WAENINK ||
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

| |

verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glas
isolerende en
bijzondere beglazing

schilderwerk: onderhoud
| |

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

chade WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
vewzitaxnl  info@zitax.nl

totale geluidsverzorging
all

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 41675
7136 MP Zieuwent e-mail yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMAN VOF

Voor:
= Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500kg.
= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

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

G verkeersschool
GUUS KOLKMAN

+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B}

theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
* spoedcursus mogelijk

*

zieuwent tel. 0544-
bgg. 06



Omscholen tot:

Favoriete vervoermiddel

Tent opzetten in:

Ben je weleens aange-
‘houden door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het

laatst bang:

Watdenk je als je voor

de spiegel staat:

Wie zou je nog wel eens
willen ontmoeten:

—88
S, Ik hept een mooi vak en bent een tevre-Ni

den mens

Lijn 16,ik klets met iedereen.

Nou ik heb natuurlijk de camper, en het liefst
sta ik dan bij mensen waar ik een gezelig bak-
kie bij kan doen.

Nee, wantik mats ze nog weleens op het toilet
van de Hema.

Scheinheelug zijn

Advocaatje met slagroom, ja maar dan wel die
van Zwarte Kip.

Willem Alexander, je weet weldie soon van Bea.

Vanmorgen toen lijn 16 te laat was, ik dacht dr
is toch niks an de hand met Arie , da's de be-
stuurder.

Wat staat rose me toch goed.

Lee Towers, wij sein lid van deselfde brillewinkel
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je geen 2de keer doen:

Naar het buitenland op vakantie, ze kennenjedaaro helegaarniet verstaan enik hen ook niet.
Datvind ik maar niks. Zo wasik ooit eens met
m'n campert naar alie gere-e en bij de grens
zegt die douaneman…Oh ja dit moetik effe
vertellen het was een hele mooie vent trouwens,
donkere haren en ogen en een prachtig ver
zorgde snor. Maar goed hij segt dus tege mij
Bon giomo! Ik snapte er niks van, maar ik zie
tegen m'n zus die mee was: volgens mij wilt die
mijn ondergoed zien… (red: bongiome is een
merk onderkleding

Welke zin of welk woord

gebruik je te vaak:

Teveel.te veel.. Ik gebruik nooit te veel zinnen
of woorden. Zeg 'k heb wel wat anders te doen
dan te veelwoorden of zinnen te gebruiken. Ik
mag dan wel graag effe kletsen, maar te veel,
neendat doen ikniet. Ik zeit nog laatst tegen
mn slager Henkie, je wweetwel van die uit de
takkestraat dat ik daar zo'n hekel aan heb dat
de mensen altijd zo lang van draad zijn. Je ken
toch gewoon gelijk zeggen wat je denk of niet
dan. Neen ik gelooft niet dat ik iets in de taal te
veel gebuik.

Beschrijf jezelf in

5 woorden: Een lekkere gezellige goedogende kleistante
Wij bedanken mevrouw Nachtjaponnie voor de hartelijk ontvangst in haar
camper in Amsterdam Buitenveldert. Wij hebben vanhaar optreden genotenafgelopen weekend. En voor iedereen die haar niet heeft gezien en gehoord:
jammer dan!

(de redaktie MHW + freelance KK}
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Clubkampioenschappen
dubbel

De clubkampioenschappen dubbel (damesen heren) worden gehouden van 9 U/m 28 juni. Opgave in het clubgebouwof bij Helga Knippenborg (351700) of Yvonne OverkampGe © EEWebsite van ZTV en competitiestanden ®U kunt ook de nodige informatie over ZTV vinden op dewebsite van ZTV. Deze website vind u via www.knltb.nl'dis-
ticten, waamau bij vereniging Zieuwent in typt.
Competitiestanden vind u via www.knltb.nl/competities/
default.html, waarna u ‘competities en uitslagen’ kiest. Hierna
\ypt u Zieuwent in voor de verenigingsnaam (of verenigings-‘nummer 20354)

De tenniscompeti
De tenniscompetitieis al weer halfweg. De resultaten zijn tot qnu toe goed te noemen. De dames op dinsdag en donderdag
zijn in 2002 kampioen geworden en draaien nu een klassehoger redelijk mee. De jongens, die zondags spelen, staanheel verdienstelijk in de middenmoot. De heren (ook in 2002
kampioen geworden) spelen in dezelfde klasse als vorig jaaromdat Bart Klein Goldewijk langdurig geblesseerd is aan deschouder en spelenin de Subtop mee. De huidige stand vind

u hieronder, uitgebreide uitslagen en standen en resultaten 8van alle spe(e)[(st)ers kunt u vinden via de website van deKNLTB (zie hierboven) of op het prikbord in het clubgebouw.

Hieronder volgt het programma voor de rest van hettennis- 5seizoen. Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom.
zaterdag heren vanaf 13.00
17-05-2003 ZIEUWENT 1 PIT 2 (Milingen) N24-05-2003 _DOESBURG 20023 ZIEUWENT 1

31-05-2003 ZIEUWENT 1 LOBITH 2dames dinsdag vanaf 09.00
20-05-2003 DOESBURG 20021 ZIEUWENT 1

27-05-2003 ZIEUWENT 1 GROENLO 1

dames donderdag vanaf 09.00
22-05-2003 ZIEUWENT 1 VORDEN105-06-2003 ZIEUWENT 1 DEKEI1

(Lichtenvoorde)
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zondags jongens landelijk vanaf 10.00
18052003 ZIEUWENT 1 BEADY-O 1 (Oldenzaal)

LOCHEM2 ZIEUWENT 1

01082003 ZIEUWENT 1 QUICK-O 1 (Oldenzaal)

Vrijdagavondcompetitie
(buurt, hiervan zijn geen tussenstanden bekend)
Jongens1, tot en met 12 jaar

16mei2003 Zieuwentl Zieuwent2
Jongens 2, tot en met 12 jaar

28 mei2003 Lichtenvoorde 1 Zieuwent 2
Meisjes tot en met 12 jaar

23 mei2003 Zieuwent Groen
Meisjes tot en met 14 jaar

24mei2002 Vragender Zieuwent
31mei2002 Winterswijk Zieuwent

Mini meisjes Vragender - Zieuwent
23 mei2003  BeltrumZieuwent

Mini jongens Zieuwent
23mei2003 Winterswijk Zieuwent

ALZ

UEA

sSmMnSIN!

Heren (0128) 4e tse zaterig Dames dubbel (00) 10 Wazze ete morgenPloeg Gespeeld Punten Ploeg Gespeeld Punten
1 Lobihz 3 7 1 Tepdt 4 102 Zieuwent 3 n 2 AtoomOuckt 4 g2 Piz 3 1 2 Goenbt 4 9< Deliemes2 3 9 4 Doesburg20021 4 85 Issoleide43 8 5 Zouwent 4 7
6 Zedami 3 7 6 Becksont 4 7
7 Defietstap4 3 s 6 Elden1 4 78 Doesburg20023 3 3 8 Winterswijk 1 4 7

Dames dubbel (wes)2e itse ondertig ergen JONGENS (1729) 2 Messe zodaPloeg Gespeeld Punten Ploeg Gespeeld Punten1 Dekeit 4 1 1 Lossert 3 14
2 Harreveld 1 a 10 2 Betum1 3 122 Zieuwent! 4 10 2 BeadyO1 3 124 Wintorswik 3 4 9 4 Zieuwentt 3 n5 VordenT 4 a 5 Qucko1 3 7
6 Keislag 1 a 7 5 Aloc2 3 7
7 Zelhem2 4 4 7 Hereules2 3 58 ijsscmeidel 4 3 8 Lochem? 3 aVi Ha Á

oi 2003



VOOR

GEZELLIG

EN EEN

DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 35 16 07

Sen:SESEEENESSSTOUD-HOLLANDSE SPELEN
* CATERING van salades,Eeren Buffetten

“BARBECUE binnen en buitenENEEeOn
een |

“% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
Plavuizen

% Afwerkvloeren

A Sierbestrating

Telefoon:
05443



timpos
| SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544-362464

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

The
KAPSALON HeÉn

DORPSSTBAAL.77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
5%Jg tuinamleg tuinonderhoud tuĳnidecón

2a tuinonderhoud tuinideeën tuinaanlegRs:ps
È

tuinideeôn tuingomleg tuinonderhoud

&
&

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954
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TOHP Zieuwent

[Ve
Verslag competitiewedstrijd TOHP 1 (recreanten- "om hogere poule).
Ter inleiding even voor de duidelijkheid: Tohp 1 recreanten is het heren-team van de volleybalvereniging TOHP,TOHP 2 recreanten het dames-team en TOHP 3 recreanten het gemengde team van de recreanten.
Ookde recreanten spelen in een onderlinge competitie, zij het wat mindervaak en minder fanatiek dat de “echte'competiiespelers. Evenals bij de
trainingenis het belangrijkste element tijdens de wedstrijden van derecreanten spelplezier en wordt nog gespeeld vanuit de oeroude olympi-sche gedachte - meedoen is belangrijker dan winnen. De Punten doen erwat minder toe, wat overigens voor de recreanten van TOHP ook maar

zgoedis.(Even tussendoor de huiskamervraag: Waarstaat de afkorting TOHPeigenlijk voor?)

Toch zijn alle drie de teams er ook dit jaar er soms (meerdere malen zelfs)veen In geslaagd een taart te winnen. Nu zie ik U verwonderd lezen, eentaart? Jazeker cen taart eneen promotie naar een hogere poule, datis de
prijs voor de winnaar van de poulewedstrijden, die op zo'n competitieavondworden afgewerkt. In het verleden was de prijs ook al eens een spelregel-boekje, maar dit was aande meeste spelers niet besteed, aangezien de
Tecreanten zo hun eigen opvatting en interpretaties vande spelregels heb-
ben, dit uiteraard ter verhoging van het spelplezier.

Maar goed: Op maandag 1 0 maart |. washet voorde heren weer aantre-den. Ditmaal moest er worden afgereisd naar sporthal “de Veldboek” in
Veldhoek. Een gigantische sporthal met kleedruimtes echter, die bij langena niet zijn berekend op zulke aantallen sporters. Het was dus ook dezekeer weer vechten omeen haakje, struikelend overkledingstukken, sport-tassen en ledematen van andere deelnemers. Dit zonder ernstige blessures
overleven zou al extra punten moeten opleveren
Maar zoals gezegd, aande eigenlijk speelhal mankeert helemaal niets enmaakt veel goed. Gemoedelijk keuvelend wordt het veld gezocht waar ge-
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rden, wat meestal niet
omdat dit vrijwel aftijd

ste veld betreft. Afhankelijk
Iek op de ranglijst worden

develden toegewezen, waarbij
bij deze dus ook gelijk voldoende is
gezegd over de plaats op de rang-
lijst

Even later wordt er zowaar iets ge-
daan wat op een warming-uplijkt: Er
wordt wat met armen en benen
gezwaaid,gestrekt en gebogen maar
ook nu weer, niet te fanatiek en vooral
rustig aan, de avond is per slot van
rekening nog lang.

Dan klinkt een toeter en vervolgens
het eerste fluitsignaal van de
scheidsrechter.De eerste tegenstan-
ders blijken van Gemini uit Borculo
te zijn, zo wordt tijdens de wedstrijd
even gemeld. En jullie dan ? “oet
Zuw'nt"….oet wat ?'…oet Zuwn't,
mankaert ow wat an de oane?’

1. Dan wordt het menens, want ge-
heel tegen de traditie in lijkt het erop,
dat de eerste set al niet gelijk verlo-
ren gaat worden. Tothet eind blijft het
gelijk opgaan met uiteindelijk dan ook
een verdiende gelijke stand op het
eind van deze eerste set 23 23

Datis toch even schrikken, normaal
gesproken met een verschiletje van
zo'n 10 punten verliezen, en nu zo
waar een gelijke stand, en dat al in
de eerste set

In de tweede set zowaar eenzelíde
spelbeeld: Het team zweet, zwoegt
en kreunt, maar weet tothet laatst
toe gelijke tred te houden. Toch moet
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het toestaan dat na het laatste fluit-
signaal Gemini met slechts 6&n punt
verschil in hun voordeel met de winst
gaat strijken.

Gelijk na deze enerverende pot wacht
de volgende tegenstander alweer: Dit
maal blijkt het Dynamo uit Neede te
zijn. Al redelijk snel blijkt dat hieriets
meer eer aan te behalen valt, zeker
wanneer “onze kanone
MartinDomhof en Berthold Koops
verschillende keren verwoestend uit-
‘halen. Op het eind van deset staat
er dan ook een terechte 26-23 in het
voordeel van TOHP ophet score-
bord.

In de I-e set lijkt er iets van
onderschating van de tegenstander
in het spel te sluipen: Passes worden
onzuiverder, het spel wordt onrusti-
ger, de scherpte ontbreekt, kortom,
de overtuiging is er uit. Dankzij ech

ter uitstekend blokkeerwerk van
Guido Berendsen en onze gastspeler
Hugo Verhey, een aanstormend ta-
ent, wordt toch nog een gelijke stand
(18-18) behaald, Zij het op het tand-
vlees.

Dan volgt na een (te) lange pauze,
waarin alle wetenswaardigheden van
in en om "Zument' nog eens uitge-
breid zijn uitgewisseld, de laatste
wedstrijd tegen de jongens van
Smashing Dale. (Nooit geweten trou-
wens dat er een buurtschap Dale bij
Aalten lag, waar ook nog een

volleyvereniging actief is. De trainin-
gen worden daar gehouden in een
feestzaal waarvoor voor de gelegen-
heid even het biljart aan de kant wordt
geschoven, maar wel de glazenach-—
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sten in projec: tige tegel

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.
Bentu geïnteresseerd in een zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Eel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}
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ter de bar blijven staan. Een verkeerd gesmashte bal zoudus ook regelmatig veel glasschade

veroorzaken. Daar stond echter dan wel weer tegenoverdat ze zowel voor, als tijdens, als na de wedstrijd noot
geen dorstkenden, wanneer er althans nog voldoende gla-zen over waren)

Over de wedstrijd zelf hoeft overigens niet veel gezegd te
worden, zelfs de eindstand ís het vermelden niet
waard'Tegen een dergelijk fanatisme en jeugdig clan was
geen kruid gewassen. Zelfs onze oerdegelijke, doorgaans
niet te passeren verdediger Theo Verhey had geen ant-
woord op het vooral zeer uitgekookte, tactische spel vandeze tegenstander.

Bovendien wasde aanslag op de conditie die de eerste{wee wedstrijden al hadden gevergd duidelijk merkbaar.
Eon schrale troost was echter, dat deze ploeg de uiteinde:
lijke poule winnaar werd, en naar een andere poule zal
promoveren.

In de nabespreking onder het schaarse lauwe water van
weereen overvoiie douche werd echter door hethele team
gezamenlijk vastgesteld, dat het weer een leuke avond
was geweest. Natuurlijk, het had allemaal misschien nogwel weer wat beter gekund, maar per slot van rekeningmoter ook nog watoverblijven om voorte trainen en
Henk Krabbenborg het idee te geven, dat hij ons nog watkan leren.
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FEEST, FEEST EN NOG EENS
FEEST

Nauwelijks bijgekomen van de fest
viteiten rondom Pasen was zo 0nge-
veer de gehele Zieuwentse gemeen-
schap op koninginnedag weer zeer
actief aan het deelnemen aan de
oranjefeesten in Aalten. Wonder bo-
ven wonder werd in Aalten in het-
zelfde rasse tempo cultuurdrank nu-
mero één door de gulzige slokdarm-
pjes gevoerd, wat binnen enkele uren
alweer leidde tot de bekende tafere-
en van de Paaspopmaandag. De één
is onderhevig aan zichtbare motori-
sche achteruitgang, waar de ander
zichals een groot spreker ontpopt.
Overal meters pinten en stapels bla-
den, en een plas drank op de grond
om u tegen te zeggen (geschatte
waarde: de Daimler van Pim is voor
minder de deur uitgegaan). Ook het
gooien met glazen, om de licht rie-
kende bierzee op de vloer te voeden,
was niet van de lucht.
Met het Paasfeest zijn overigens de
eerste ontwikkelingen rond ZZV ont-
staan. Een aantal mensen heeft tra-
ditiegetrouw gebadderd in de spran-
kelende oase in de dorpskem. Met
zijn treurwilgen in plaats van palmen
en zijn piekfijn afgestelde sproeier en
zijn koepeltje een uitstekende locatie
voor toekomstige zwemclub. Duide-
lijk opgeknapt en schoner zagen wij
deeerste pioniers vande Zieuwentse
Zwem Vereniging uit de kraakheldere
poel stappen op zoek naar een hand-
doek.

pag.26  PiOT Mei 2003

Nog geen week na koninginnedag
diende de volgende vrije dag zich
alweer aan. Onder het motto "vier
vrijheid" moest er andermaal gefeest
worden. Met al die feestdagen blij
ven we aanhet vieren. Een vluch:
tige blik op de kalender leert ons dat
deze partijenparade ook nog lang niet
aan zijn eindeis.We nemeneven
de agenda met u door; 29 mei:
hemelvaartsdag, 8 juni: Pinksteren,
21: juni Kermis. Mettussenposen van
ongeveer twee weken dient zich
steeds weer een landelijk dan wel
plaatselijk feestje aan. En na al deze
vrije dagen, die we overigens groten-
deels aan Jezus te danken hebben,
is het ook alweer bijna hartje zomer.
Ook geen vervelend jaargetijde trou-
wens. Af en toe een beetje beschut-
ting tegen de zon zoeken bijt Witte
Paard ‘Unter den Linder
Nog even terugkomend op ZZV. Vol-
gend jaar Pasen willen we meerle-
ven in de brouwerij blazen dooreen
grootscheeps zwemfestijn te organi
seren voor eenieder die niet
graskarperfobisch is. Met een eigen
zwemgelegenheid in ons dorpis het
niet meer nodig om chloorbunkers
zoals in Barlo en Groenlo of hetaltijd
even levendige "de twee bruggen” te

Miste of Corle (?) aan te doen. Bij de
oprichting van ZZV zit er ongetwij-
feld ook wel weereen feestje in. Tot
dan.

Toon & Johan
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Hoe grootis dan de kans
dat u moet verhuizen?

DEK
HYPOTHEEK

SH

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

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette Y/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, reali tie en tum-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

HOENDERBÖOM
[vak en mensen go.

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent www.hoenderboom.nl


