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Kermis terug naar het Sourcy?
Als je kinderen hebt en ze zijn nog
klein, hoef je je niet echt afte vragen
hoe je de kermisdagen zou moeten
vullen. Je staat namelijk met alle
ouders, die de kinderen even oud
hebben, in een straal van 20 meter
bij elkaar rond de draaimolen. En de
weken ervoor maar bidden dat het
mooi weer zal worden, want dan kan

het er nog gezellig worden ook. Bij
regen worden de kindbezitters rede-
lijk op elkaar aan gewezen
De afgelopen jaren hebben wij
draaimolengeketenden geluk gehad

‚en was het behoorlijk druk rondom
het biertentje bij deze goddelijke en
vooral zonovergoten vermakelijke
heid.
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Op zulke momenten word ik toch wat melancholiek en ga ik
na waar mijn gevoel van heimwee vandaan komt. Iedereen
in Zieuwent herkent dit gevoel van heimwee, want we wilden
allemaal de kermis weerterug in het dorp.
Maar dekt deze wens voldoende de lading? Wat wil ik eigen-

lijk terug, de attracties in het
midden vanhet dorp? Naar
een gezelliger ruimte dan de
sporthal?
Mwoaa. Als ik denk aan de
kermis van vroeger, zie ik
mezelf bij Stoverink in de
zaal of onder de linden. Mijn
ouders zijn met de buurt
naarBongers en hebben
daar een eigen tafel, obers
lopen af en aan. Ik ga er ook
wel eens naar binnen maar
de sfeeris zodanig dat mijn

ouders en hun leeftijdgenoten zich prima vermaken. Ik vind
dit heel even leuk maarga al gauw terug naar mijn leeftid-
genoten en die zijn bij Stoverink. Het mooie vandit soort
feestzalen vind ik het contact met buiten. Al die ramen aan
het gebouw maken het uitermate geschikt voor een volks-
feest. Alle leeftijden hebben contact met elkaar.
Maardit alles is 20 jaar geleden. Mijn ouders zijn niet meer

in de zeventig. Ikzelf ben 36 in plaats van
eer me dat de kermis niet door omstandigheden

en ruimtes gemaakt wordt maardat de kermis datis wat wij
er met z'n allen van maken. Dit maakt dat ik me er weer
enorm op verheug enbijna niet kan wachten tot het zaterdag
21 juni is.
Als ik dan met een biertje in de hand kijk naar mijn kinderen
in de draaimolen zal ik me toch twee dingen blijven afvra-
gen.
Ten eerste; waaromis het kermisfeest in een sfeerloze tent
achter het parochiehuis in plaats van de zaal van het witte
paard datals een glazenpuist de kermis penetreert? Ten
tweede; zullen er later jongeren zijn die heimwee hebben
naar de kermis van vroeger en alles terug wilen naar het
Sourey?
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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 sourey

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen cen sport:Indoor activiteiten: tennis, squash, het huren Body Pump
von (deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf Body Attack
Outdoor activiteiten: golf, tochten per step Body Combat
mountainbike, kano, huifkar of Fiets Body Jam
Kinderarrangementen: diverse invulingen Fitness en cardio
mogelijk Budo
Feestlokati Streetdance
Lounge, Erish Pub, Wintertuin, step
Sportcafé, terras Impact
Sourcy Center entertainment: ief RPM
Sourcy's Top Feest sr Zonnebank
Bruisende Spelshow excl" Iedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Sourcys Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

U zoek een ideale lol

feesten ofvergaderen? Het
m te sporten,
hterbij dan u denkt!

13615 Zieuwent el (2244) 35 2222, ww seurcyventer Nl fs@soweyenter nla———



Het is weer zover. Na weereen jaar
gewacht te hebben, staat ie weer
voor de deur; het feest waar dansen,
borrelen en gezellig samen zijn de
hoofdingrediënten zijn. Wie wordt er
koning/koningin? Welke buurt gaat

dit jaarde zeskamp winnen? Jawel,
U raadt het al; dit weekend is

=Zieuwent weer helemaal in de ban
van de kermis. Jong en oud gaan
weer 3 dagen helemaal uit hun dak
en dat zo'n happening niet zonder
een goede organisatie kanis U na-
tuurlijk ook wel duidelijk.
Daarom spraken we met Lau
Kolkman(Zegendiek), scheidend

voorzitter van de feestcommissie
Lau

is 46 jaar,in het dagelijks leven
werkzaam bij het beste installatie-
bedrijf van Lichtenvoorde en vader
van Jan Willem. Zijn hobby's zijn,
naast gezelligheid, motorrijden en
volleybal.

Waarom ben jij voorzitter gewor-
den van de feestcommissie?

Acht jaar geleden werd ik door een
kameraad benaderd om secretaris te
worden in de feestcommissie. Ik heb
toen beleefd geweigerd, omdat ik het
toen te druk had en ik ook absoluut
geen secretariskwaliteiten heb.Ik
hou veel meer van delegeren.

EOIE |Een absolute drijfveer.
3

Toen men wat later met de vraag
kwam om voorzitter te worden, heb
keigenlijk meteen ja gezegd. Ook om
hetfeit dat het een absolute drijfveer
van me was om de kermis weer ie-
Tug naar het dorp te krijgen. In het
Sourey-Center zaten we wel drie da-

gen, maar er was absoluut geen sfeer.
Als we nu nog in het Sourcy-Center
zouden zitten, had ik de Zieuwentse
kermis geen goede toekomst voor-
speld. Dan was het een kwestie van
een paar jaar geweest en de kermis
was dan doodgebloed. Ik zag dit met
lede ogen aan en heb metoen kei-
hard gemaakt voor een terugkeer
naarhet dorp. Gelukkig is het goed-
gekomen en vieren we de laatste 2
jaar weer bijna als vanouds kermis.

Waarom ben je gestopt als voor-
zitter?

Ten eerste ben je er best druk mee.
Eenkeerper maand vergaderen we
met vijftien man over het hele kermis-
gebeuren. Ten tweede heb je veel
overieg met buren, gemeente, schut-
terij en horeca. Daar gaan ook heel
wat uurtjes inzitten. Ook ben ik van
mening dat een vereniging of stich-
ting niet jarenlang dezelfde gezich-
ten moet hebben. Dan komen er op
den duur geen nieuwe ideeën meer

Pi T Juni2003 pag.3 u—......



naar voren en bloed je langzaam
maar zeker dood. Ik moet trouwens
zeggen dat hier de laatste paar jaar
positief verandering in is gekomen.
Er zijn een aantal jongere dorps-
genotenbij gekomen. Paul Maar-
Schalk is de laatste die erbij gekomen
is en wordt dan ook mijn opvolger.
Wel zal ik zeker nog een jaar lid blij-
ven vande feestcommissie, ook om
Paul niet meteen in het diepe te
gooien.

Watwaren jouw persoonlijke doel-
stellingen?
Twee heb ik er eigenlijk al genoemd.
De kermis weer naarhet dorp krijgen
en de feestcommissie proberen te
verjongen. Een laatste doelstelling
van me was om te laten zien dat de
Teestcommissie niet alleen kermis is.
Ik had het idee, dat het toch weleen
beetje leefde onderde bevolking,
ag-4  PiOT Juni 2003

EKEA

maar dat is dus absoluut niet zo. De
feestcommissie staat Ook garant voor
het sinterklaasgebeuren, de fiets-
tocht, het gilde en ga zo nog maar
even door. Ik hoop dan ook dat het
een beet je gelukt is om dit idee over
ons weg te krijgen.

Hoe belangrijk is de feest-
commissie voor Zieuwent?

De feestcommissie is alles voor
Zieuwent. Wat is Zieuwent nog zon-
der een kermis, zonder een sinter-
klaas, de ijsbaan en zonder eenfiets-
tocht? Niets meer toch?
Deze winter hebben we nog een
speedway-wedstrijd gehouden op de
ijsbaan. Absoluut uniek op een
natuurbaan, 0m maar eens een voor-
beeld te noemen.
We hebben onsals feestcommissie
wel eens afgevraagd of we niet nogmm
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SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX0544-357452

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
wowzitaxnl  info@zitax.nl

YO lln
totale geluidsverzorging

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 416 75
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
ARTIN HEGEMANVOF

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

= APK-Keuringen
Schadetaxatie en -reparatie

Q verkeersschool
GUUS KOLKMAN

vooruw:
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B}
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
* spoedcursus mogelijk

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



meer moesten doen, maar daar moet
je toch oppassen datje andere vere-
nigingen niet voor de voeten gaat !o-
pen. Dus voorlopig gaan we onze
actviteiten niet uitbereiden.

Kan een voorzitter normaal kermis
vieren, of hou je je în voor even-
tuele problemen?

Ik drink best een paarbiertjes tijdens
de kermis, maar niette uitbundig. Je
moet er toch terdege rekening mee
houden, dat als er wat gebeurt, jij het
aanspreekpunt bent. Maandag-
middag, na de prijsuitreiking van de
zeskamp, valt alles van de schouders
af. Dan hebjealle activiteiten die je
geregeld hebt als feestcommissie
gehad en dan worden er wel een paar
glaasjes meer gedronken, maar
toch

Wie is waarvoor verantwoord:
jdens de kermis?

ijk

Op het terrein zelf is de feest-
commissie verantwoordelijk. Alles
watin de tent gebeurt is het pakkie
an van de Horeca. Dat wil zeggen dat
wij zorgen dat er vermakelijkheden
op en rondom de Dorpsstraat staan
en dat het zeskampgebeuren weer
goed geregeld is. De Horeca zorgt
voor de feesttent en het eten en drin-
ken. Ik moet trouwens zeggen dat dit
uitstekend werkt. Hetis zeer duide-
lijk zo. Dat is jullie pakkie an, dat jul-
lie pakkie an.

Wat kun je(en wil je) vertellen over
de Cake-walk-affaire van vorig
jaar?

Het onderzoek ligt nog steeds bij
justitie(het ligt er en het blijft er lig-

gen). Achteraf had de technische re-
cherche erbij moeten komen. Het is
zo'n vreemd raar verhaal, een raad-
sel is het. Een paar jongens liepen,
de tweede keer dat het brandde, er
nogeen laatste keer langs. In 1 keer
brandde het. De jongens hadden
daarvoor absoluut niets gezien. We
hoorden toen ook van alle wilde ver-
halen over problemen die ze al ge-
had hadden op andere kermissen. Je
blijft een sterk vermoeden houden,
maar je kunt niets meer bewijzen.
Nogmaals, het blijft een raadsel
We hebbenals feestcommissie wel
alles uit de kast gehaald omde cake-
walk te laten blijven. Tot zaterdag-
nacht een uur of5 zijn we aanhet
praten geweest. Weblijven wel, we
blijven niet, wel. Ok, we blijven, maar
dan moet er wel bewaking komen
Ook geregeld(en is uiterst prijzig),
maar dan kom je zondagmorgen het
terrein oplopen, zijn ze de boel aan
het afbreken.
Het blijft eenvoudigweg een vreemd
verhaal

Waarom komt de cake-walk nu
niet?

Ze kunnen ergens anders ook ter-
recht en we moesten als organisatie
voor 100% garanderen dat er niets
meer zou gebeuren. Dat kunnen wij
als organisatie niet garanderen.
Mede, omdat de oorzaak van vorig
jaar nog niet eens bekend is. Maar
het blijft natuurlijk enorm jammer dat
zon spektakel niet komt

Wat kun(en wil je) vertellen over
het feit dat het parochiehuis niet
meedoet(verblijf voor de oude-
ren)?

PIOT Juni2003 pags—....._



Laten we het maar houden op een
enorme communicatiestoormis tussen
feestcommissie, kerkbestuur en
parochiehuis. Toen de kermis weer

aar het dorp ging hebben we natuur-
jk weer aan het parochiehuis ge-

dacht. We hadden ook contact hie
over gehad met een van de twee
partijen, maar het probleem was, dat
de derde partij weer via via hoorde
dat de kermis terug zou komen. Die
voelde zich hierdoor gepasseerd en
wat die partij betrof was de deur dan
ook dicht. Maar ik heb goede hoop,
dat het ooit wel weer goed komt. Dit
jaarnog niet, maar alle partijen staan
weer open voor overleg.

Waarom is er
tocht?

it jaar geen op-

Door verscherpte veiligheidseisen is
het bijna niet meer mogelijk een wa-
‚gen te maken.Ik moet trouwens wel
zeggen dat de feestcommissie com-
pleetlos staat van de optocht-
commissie. De optocht is destijds
begonnen als demonstratietocht te-
gen de verplaatsing van de kermis
naar het Sourcy-center en in de loop
van de jaren uitgegroeid naar een
waardig begin van de kermis. Wij als
feestcommissie hebbentoen ook een
reikende hand naar hen toegedaan.
We hebbenze bij in het boekje ver-
melden er een prijs aan verbonden.
Wij hebben ook niks tegen die op-
tocht gehad en vinden het enorm jam-
mer dathet niet doorgaat, maar ik
heb al vernomen dat er een goed al-
tematief op het programma staat om
ook een goede start van de kermis te
kunnen maken. De optocht-
commissie heeft een soort van
sensatierace op en om het kermis-
terrein uitgedacht. Je moet hierbij
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denk ik, het vergelijk maken met de
biervatenrace in Groenlo.

Het programma is de laatste jaren
eigenlijk hetzelfde. Wordt daar wel
eens over gepraat?

Jazeker wel, maar hetis enorm moei-
lijk om iets te veranderen. De schut-
terij bijvoorbeeld wil absoluut niet
vogelschieten op de zaterdag, daniser geen volk. Dan verplaatsen we de
zeskamp naar zaterdag.



MeerMarkt!

Zieuwent

DORPSSTRAAT 31 Rabobank
TEL. 0544-351259 “Midden in de samenleving”| TT Drukkerij Westerlaan

Lichtenvoordee= wd. Meer de Walcherenstraat T

telefoon 0544 371207 + [ax 0544 376525

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
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WESS E LS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De specialisten in projectmatige tege
SZ

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 geïnteresseerdineen zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 JamesWattstraat6 Postbus 86
Telefax 0544 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vw wossels afwerking.nl
E-mailadres: info@wosselsafwerking.nl



ookniet. Kortom, kom met ideeën.
Overal kan over gepraat worden. Op
bepaalde punten zitten wij als feest-
commissie, vast. Men wil zo graag
wat anders en nogmaals, daar kan
over gepraat worden, maarik denk
datdit ook best een aardig pro-
gramma is

Hoezijn tijdens de kermis de ver
antwoordelijkheden, taken en be-
voegdheden verdeeld?

Je moet weten dat er meerdere par-
tijen zijn. Zo hebben we defeest
commissie, de harmomie en schut-
terij, de EHBO, de buurt en de
Horeca. Alle partijen komen een
avond bij elkaaren ik moet zeggen
dat het makkelijk werkt. De feest-
commissie als spin in het web, maar
elke partij heeft z'n eigen verantwoor
delijkheden. Ik zal zo maar eens een
paar voorbeelden geven; de
eucharistieviering wordt geregeld

door kerkbestuur, harmonie en schut-
terij, de feesttent en de muziek wor-
den geregeld door de Horeca, de
vermakelijkheden door de feest-

commissie enz. enz. Zo heeft elke
partij zijn eigen taak

Tot slot nog eenpaar korte reac-
ties op de volgende vragen, die in
principe betrekking hebben op de
KERMIS.

Hoogtepunt in de geschiedenis: In

mijn eerste jaar als voorzitter, kwa-
men zowel koning en koningin, prins
en prinses van het Hoenderboom.
Tevens won in dat jaar als klap op de
vuurpijl “t Hoenderboom ook nog
eens de zeskamp. Een tweede hoog-
tepunt voor mij ís de terugkeer van
de kermis naar het dorp.

Dieptepunt in de geschiedenis: Het
vertrek van de cake-walk.

Leukste moment in de geschiede-
nis: Dat waren voor mezelf de prijs-
uitreikingen van de zeskamp.
Trieste momentin de geschiede-
nis: Drie dingen: Toch weer de Keke-
walk, de "kistalnacht"(het massale
bierglazen gooien naarde botsauto's)
en als er eens iets
gebeurde(blessures) op de zeskamp.

Wat moet anders en beter? We
moeten van elkaars eigendommen
afblijven. Zowel de eigendommen
van kermisexploitanten als van het
tuintje van de buurman.

Wat is goed en moet zo blijven?
De samenwerking tussen de vereni
gingen, de mentaliteit van het
Zieuwentse volk: tijdens de zeskamp
een gezonde rivaliteit en daama weer
als broeders in de tent

Wat zou je zelf nog willen noe-
men? Er is te weinig aandacht voor
de kerk tijdens de kermis. "Ora et
Labor’, "bid en werk': De kerkdien-
sten worden door de harmonie en
schutterij leuk opgeluisterd, maarer
komen maar weinig mensen. Dat vind
ik jammer.

Lau, bedankt voor dit interview en
veel succes metalles wat je doet of
nog gaat doen.

Namens de redactie (HW en MK)
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Hallo meisjes en vooral jongens.

Op woensdag 14 mei werd de tweede voorronde van|
de clubkampioenschappen tumen gehouden. De finale
wordt gehouden op 14 juni.

In dit stukje gaat het vooral (eigenlijk alleen) over de 5
jongens die meegedaan hebben. Hiervan kwamen er 4 ui
Zieuwent.

Het hele gebeuren deze avond verliep vlot en zonder pro-
blemen. De deelnemers leverden een prima strijd met el.
kaar. Ze deden 1 voor 1 allemaal hun uiterste best
De onderdelen waarzein uit kwamen waren er 3 name
lijk:

1.De mat
2. Het paard/de kast.
3. De rekstok.

De uiteindelijke uitslag van de wedstrijd:

1. Sander Hulshof
(heeft als enige ook de eerste voorronde meegedaan)

2. Joey Heutink (heeft pas 2 trainingen meegedaan!)
3. Pieter Krabbenborg.
4.Tim Sonderen.
5. Toon Storkhorst.

Dus jongens uit Lichtenvoorde en Zieuwent: zoek jij nog
een leuke en sportieve sport om te beoefenen kom dan|
deze 5 stoere jongens versterken. Natuurlijk zitten er nog]
meer jongens in deze groep, maardie hebben niet met de
wedstrijd meegedaan.
We trainen op de zondagmorgen van 10.00 uurtot 11.00]
uur en van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Kom kijken of als je wilt meedoen.

pag8 PiOT Juni 2003[1



Op bijgevoegde foto staan: Pieter, San-
der, Tim, Joey en Toon.

Wedstrijd Pré-Instap
Op zaterdag 7 juni werd in
Lichtenvoorde ( dus eigelijk een thuis-
wedstrijd) een wedstrijd gehouden, voor
de jongste meisjes, die nog niet aan de
officiële wedstrijden mee mochten
doen. Deze meisjes zijn 8 jaar of jon-
ger.
Uit Ziewent deden bij niveau 9 Mieke
Lageschaar en Loraine Heutinck mee.
Loraine behaalde de 14e plaats en Mike
de 15e plaats.
Bij niveau 7 behaalde Noami Heutinck
de 1e plaats. Hartelijk gefeliciteerd.

£ _—EVENEMENTENAGENDA

Donderdag 10 Juli: 20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie

Zaterdag 21 Juni,
zondag 22 Juni en
maandag 23 Juni : Kermis Zieuwent 2003—TOT Juni2003 pag9—_—“,©,©ÒÔ



Sourcy center D1 toernooi
WIL HEBBEN HET PINKSTERWEEKEND (768 JUNI) AAM HET D 1

TOERMOOI MEEGEDAAN.

HET TOERNOOI WERD VOOR DE ZEVENDE KEER GEHOUDEN EN VOOR

HET TWEEDE JAAR MET BUITENLANDSE CLUBS.

MAAR DIT JAAR OOK NOG EENS MET PROF CLUBS. VET

COOL DUS. UIT DUITSLAND DE CLUBS £.FC KÖLN EN
BORUSSIA MÜNCHEN GLADBACH. UIT BELGIE WAS OOK EEN

HEEL TECHNISCHE CLUB MET ALUEMAAL KLEINERE KINDE-
REN. EN HELEMAAL UIT TJECHIË: SPARTA PRAAGHIU! HEEL

VER WEG DUS.N MAAR UIT NEDERLAND OOK HELE BE-
ROEMDE CLUBS ZOALS FEYENOORD EN PSU. EN ALS JE IN
DEZE REGIO WOONT KUN JE DE GRAAFSCHAP EN FC
TWENTE NATUURLIJK NIET VERGETEN.EN ONZE BUURMAN

LONG4

DE KINDEREN VAN GLADBACH,1.FC KOLN, PSU, FEYENOORD

EN MECHELEN LOGEERDEN HIER BIJ GASTGEZINNEN.

TOEN MOCHTEN WE EINDELIJK DE EERSTE WEDSTRIJD

SPELEN. IEDEREEN HAD ER HEEL VEEL ZIN IN. MAAR DIE
WEDSTRIJD WERD TOCH VERLOREN MET 3-1. WEL GE-

SCOORD DUS. EN DE VOLGENDE WEDSTRIJD MOESTEN
WE EEN AARDIG TIJDJE ERNA. EN OOK DIE WERD KANS-

{005 VERLOREN MET 3-0. MAAR DAT IS WIET GEK. EN

TOEN KWAM HET WONDER VAN HET TOERNOOI. WE WONNEN DE

WEDSTRIJD VAN FC TWENTE. DOOR EEN PRACHTIG EN HEEL BE-

LANGRIJK DOELPUNT VAN SIMON KLEIN GOLDEWIJK. ER WERD
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Siebert & Wassink

Siebert & Wassinkisde|Bent u op zoek naar een interessante baan
specialist op het gebied van|op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
wening&selectieop MBO|genvoudig vinden via een professioneelen HBO niveau in Oost ) ,
Nednde intermediair?

| Kijk naar ons vacatureaanbod op:Onze Kernactiviteiten:

eeesede www.siebert-wassink.nl
© rein Monagerant

*

oes EEaDEDeeeé Donny Rots
zjn Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|partiuiere verkoop af kweker

MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE A

WERENFRIEDSTRAAT 1

7138 1Z ZIEUWENT Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
TELEFOON 0544 35 22 35 Telefoon 0544 352133

TELEFAX 0544 35 2035 Fax 0544 - 352237
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Al architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398AaHELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@ 0544 - 3522901RTI Transportinstaliatës'B.V. Afelefoon 0544-377050

Albert Schweitzerstraat 29
7131 PG Leeggjese | |

ESEid Preston, UK
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GEWONNEN MET 3-0. DE KINDEREN VAN TWENTE MOES-
TEN ZICH DOOD GESCHAAMD HEBBEN.

TOEN TEGEN SPARTA PRAAG: 9-0 VERLOREN MAAR DAT
WAS OMDAT IEDEREEN UITGEPUT WAS. TOEN DE VOLGENDE

DAG WAS IEDEREEN WEER EIT EN WERD ER GEWONNEN
VAN ONZE BUREN EN OOK METEEN AARDSVIJANDEN LONGA

. MET 2-4 MAAR TOEN WEER TEGEN TWENTE DIE TOCH
NOG WRAAK WOUDEN NEMEN. ZE WONNEN VAN ONS MET
5-0. TOEN NOG DE LAATSTE WEDSTRIJD DIE WEL EEN UUR
UITGESTELD WAS DOOR HET ONWEER. WERD OOK VERLO-EN iN MEE 20

NET VOOR DE FINALE WAS ER OS EEN PENALTY BOKAAL WAAR VAN
EIKE CLUB EEN SPELER PENALTY'S MOCHT ZETTEN OP TOEKOMSTIG
AJAX KEEPER SANDER BOSCHER. DAT WERD GEWONNEN DOOR 1. FC
KÖLN.

MOU DE UITSLAG:

RIO: LONGA

RS z RKZIC (WEL BOVEN LONGA GEËINDIGD !/U 0!)
UR &: KV MECHELEN

AR ZFC TWENTE

AR 6:14C KON
NR 5:SPARTA PRAAG

INR4:DE GRAAFSCHAP

UR 3: FEYENOORD

NR 2 BORUSSIA MUNCHEN GLADBACH

ANR 1: PSV C WIJ DACHTEN WE LATEN ZE EVEN WINNEN ANDERS IS HET
EEN SCHANDE VOOR ZOW CUBA!
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RKZVC sluit het seizoen af
t afgelopen pinksterweekeinde

stond bij RKZVC bol van de activi-
teiten. Op zaterdag en zondag stond
‘het Sourcy Center D-pupillen tournooi
op het programma. Vier binnen-
landse, envier buitenlandse profclubs
vaardigden hun eerstejaars D-pupil
len af, om samen met de D-tjesvan
Longa'30 en RKZVC te strijden om
de Dave Boomgaars wisselbokaal.
Mede dankzij de inzet van velen, vrij
wiligers en gastgezinnen, werd het
tournooi een daverend succes. Het
was somsverbluffend om te zien tot
welke technische hoogstandjes de
jongens in staat waren. Maar ookin
tactische zin bleken de diverse prof-
opleidingen hun vruchten reeds af te
werpen. Wat verder opviel, was de
grote discipline bij de diverse teams.
De kleedkamers bleken naafloop
bezemschoon opgeleverde zijn. Wat
‚een contrast met de puinhoop die de
schoonmakers van RKZVC door-
gaans plegen aan te treffen. Een
groot compliment aande leiders en
spelers van de diverse ploegen is
derhalve zeker op zijn plaats. Helaas
trachtte het weer op zondag wat roet
in het etente gooien, door een don-
derbui langs te sturen. De organisa-
tie had echter ookhierop gerekend,
‚en was in staat iedereen keurig on-
derdak te bieden. Na een oponthoud
van ongeveer een uur kon het
toumooi verder worden afgewerkt, en
was het de ploeg van PSV die met
debokaal aan de haal ging. Dat ook
de profclubs het naar hun zin heb-
‘ben gehad bleekbij de prijsuitreiking.
Verschillende aanvoerders vroegen
of ze volgend jaar opnieuw welkom
waren. Hetlijkt er op, dat het tournooi

T Juni 2003pag.12

deze vorm een vervolg zal kun-
nen krijgen.
Na dit tournooi stond op maandag,
2e pinksterdag, de verenigingsdag
van RKZVC op het programma, met
aansluitend de opening van het
nieuwe clubhuis. Een zeventig tal le-
den, bestaande uit senioren, en A en
B spelers gaf acte de presence, en
zij werden verdeeld over 8 teams, die
op eenhalf speelveld onderling een
toumooi afwerkten. De jongere jeugd
was eveneensin grote getale aanwe-
zig, en ook zij werden door elkaar
gehusseld, en speelden onderling een
toumooi
Na afloop van dit onderlinge tournooi,
alwaar het er als vanouds bijzonder
sportief aan toe ging, stond de jaar
afsluiting op het programma. De
jeugdvoorzitter, Martin Toebes
maakte voor elk jeugdelftal de
topscorer enbeste speler van het jaar
bekend, en reikte aan ieder vandeze
trotse jongens eenbeker uit. Hiema
was de secretaris van de supporters-
club, Jan Wisselink aan de beurt, om
dit voor heteerste elftal te doen. Dit
jaar bleek Justin Mul topscorer, en
Sander Eekelder speler van hetjaar
geworden. En nadat trainer Theo
Hulshof op geheel eigen wijze de
supporter vanhetjaar, Jan Lankveld,
bekend had gemaakt, was onderge-
tekende inzijn hoedanigheid als voor-
zitter van RKZVC aande beurt om
namens RKZVC officieel afscheid te
nemen van tweede elftal trainer
Frank Mul en Willemien Beerten,
na 30 jaar de bezem en de zwabber
aan de wilgen heeft gehangen. Bei-
den werden uiteraard in de bloeme-
tjes gezet,—_—_....



f

Het officiële gedeelte van de dag
werd besloten met de opening van
het nieuwe clubhuis. De bovenbouw
was uiteraard al een tijdlang in ge-
bruik, echter, ook de kelderruimte isnu gereedgemaakt om als jeugdhonk

en peuterspeelzaal dienst te kunnen
‘doen. Na wat woorden van dank aan
de vele vrijwiligers en leveranciers
viel de eer toe aanhet oudsteen jong:
ste lid van de vereniging, te weten
Wim Domhof en Jochem Meuleveld.
Zij

onthulden een gedenksteen door
aan twee linten te trekken. De inmid-
dels gearriveerde Harmonie zette de
opening luister bij, waama het ge-
bouw open waster bezichtiging. De
‘dag eindigde in een gezellig samen.
zijn, muzikaal omlijst met live mu:
ziek.
Wie nu echter denkt, dat het de ko-
mende tijd stil zal zijn rondom
RKZVC, komt bedrogen uit. Want
datgene, waar de bouw van het
nieuwe clubhuis ooit om begonnen is,
te weten, realisatie van twee extra
kleedkamers in het oude clubhuis,
welnu, deze verbouwing is eindelijk
gestart. Na een welzeer grondige
voorbereiding heeft de gemeente de

opdracht voor de verbouw en reno-
vatie gegeven aan bouwbedrijf
Hummelink. De oude accomodatie
zal de komende weken geheel wor
den gerenoveerd, waarbij met name
de technische installatie volledig

wordt vernieuwd. Een deel van de
binnenmuren zal worden gesloopt,
zodat CV-ruimte en ballenhok wor
den vergroot. Ook worden de toïlet-
ten uit de doucheruimtes verwijderd,
er komen centrale toiletruimtes. En
natuurlijk worden de zo vurig ge-
wenste kleedkamers nr 5 en 6 in de
oude kantine gerealiseerd. Om de
overlast voor de vereniging zoveel
mogelijk te beperken worden eerst de
bestaande kleedruimtes aangepakt,
zodat deze bij aanvang van het
nieuwe seizoen weer beschikbaar
zijn. Kleedkamer 5 en6 zullen wat
later klaar zijn. Het lijkt erop dat
RKZVC na 3 jaar eindelijk weer een
voetbalclub inplaats van een bouw-
club zal zijn. Hieronder een platte
grond met de nieuwe indeling van het
gebouw.

Je
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A,

Meest favoriete sport: Y: handbal

L: tennis; enigste sport die ik doe.

Minst favoriete sport: Y: boksen.

L: zwemmen; kanikniet

Mooiste sportherinnering: Y: toen dames 3 werd opgericht werden we
in dat seizoen meteen kampioen!

L: ikben een keer 2e geworden met de
clubkampioenschappen tennis. Er de
den er niet veel mee. "moar dat mek
neet uut".

Slechtste sportherinnering: Y: Op 16 maart won Erix van RKZVC

L: ik heb een keerde 50 km met de vier
daagse gelopen. Is me echt tegenge
vallen.

Favoriete sportman: Y: Areke Hassink

Martin Verkerk
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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 0544-351461 + Fax 0544 -352 145

daATIG]
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

DOMHOF & WESTFLEIScH B
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

BaltenGos
J ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

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

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

Zieuwent

TRANSPORTBEDRI

VEEVERVOER
STUKGOLDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

AVIA

WISTU.
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.

POST Servicepunt
stijden: U kunt er terecht voor:

iefkaarten on adreswijzigingskaarten
an brieven en pakketen

het afgoven van briefpost binnen en buitenland
het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

strippenkaarten, olefoonkaarten en boncadezus
+ informatebrochures

800-18.00 uur
SHOP gesloten

___„…_,..

.._.___



Lekkerste eten: Y: schnitzel met championroomsaus en gebak
ken aardappeltjes.

L: bonensoep. "krieg ik nooît; de vrouwe kokt
dat neet!”

Leukste tv-programma: Y: GTST d

L: ik kijk weinig tv, maarai zet ik TV-
geïderland erop. OokIk Abnormaal wel
leuk; datis eon moppepprogratnma.

Beste boek/schrijver: Y: Libelle: daar staan korte verhalen in. “kan 'k
nog een keer op siet ieggen”

L: kheb nog nooit>n book gelezen.

Mooiste film: Y: films van Harry Pottervind ik leuk. De Titanic
vond ik ook een prachtige film.

L: films van Mr Bean.

Politieke kleur Y: babyroze; ’t boeit me eigenlijk niet zo.

L CDA

Beste Nederlandstalige lied: Y: Volumia

L: Muziek van BIëf

Meest afschuwelijke cadeau

datje ooit kreeg: Y: ik krieg neet vake wat. Bun ik altied wal blij
met.

L: gegeven paard mag je niet in de bek kijken!

Grootste miskoop: Y: keukenmachine. Te k0Op, nog zgan
L: auto; veel mankementen.

PIOT Juni2003 pag.1s



voriete vervoermiddel:

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aan-

gehouden door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

®

p
IONa INWaar dom je over:

iNo”

Wanneer was je voor

het laatst bang:

pag.16 PIOT Juni 2003

Y: niks! Ik heb een hekel an schole..

L: ik doe eigelijk al van alle
nog meer doon?’

‘wat motik dan

Y: fiets; wacht op een nieuwe!
L: auto

Y:.Frankrijk

& “woar völle ruumte is!"

Y: nee, enik heb de politie ook nog nooit aan
gehouden.

L: meerdere keren

Y: alleen maarmet zichzelf bezig zijn

c achterbaks bunt

Y: voor een lekker borreltje met een

sigaretje

L: het liefst nergens voor
Y: dat wenog heel lang beheerders van het

parochiehuis mogen blijven

L: .onmundig lange!

Y: dat bun ik nogales. Als de kinderen te late
bunt, loop ik heel onrustig hen en weer.



| Officieel dealer H
| Massey-Ferguson 22
| Zetor F3 “
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 vracht.

WOPA:s,

830- 12.30 uw+ 13.30 18:00 uur
pavond tot 20.00 uur

830- 1600 uur

SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEUWENT<> O54á4

—
352304



Oo Biekenueruoer
Particuliere Fiekenweuaer

roepeucwoerOCOS mees
TAX10544 -35 14 16 Traa | Raa

0544 357168 Trachttart67° 71361 ZIEUWENT|AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties

BENe, van merkauto’s

> ri $Se Dze > EenENve Waalderweg 12a

VAE
VOOR AL Uw: SportschoenenSportkleding sx

Sportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457— EEB Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings EAYonex - Lotto - Dunlop

Hummel - Masita - Vikingtan BKA



Wat denk je als je in de

spiegel kijkt 4

Welke zin of welk woord

gebruik je te vee: Y:

Wie zou je nog willen

ontmoeten: v:

L

Wat zou je geen tweede keer

doen: Yi

Beschrijf jezelf in

5 woorden: Ni

5

De redactie (WK)

: wol

toen een paar jaar geleden debliksem in
sloeg in de peppel van Molleman, had ik
schrikt

toch maar weereensnaar de kapper?!

’techt wetten?

0, da's kloar”

"Tsja, wat mo'k d'r van zeggen?"

Marco Borsato

Peter Balkenende

sandalen met naaldhakken kopen

de houten gevel aanmijn hufS hadaÔnststof
moeten wezen \

kproatenlachgraag f |
ben bezig met veel dingen.
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Glubkampioenschappen
> dubbel=>

Ciubkampioenschappen dubbel
10 tot 27juni worden de clubkampioenschappen voor

gespeeld. De finales zijn gepland op zaterdag 28
ogelijk kunt u de finales op zaterdag 28 juni nog be-

Tenniscompetitie goed verlopen 7%,
\

je teams diedit jaar aan de competitie mee eden

is de
mpetitie redelijk goed verlopen. De dames die op dinsdag

en donderdag speelden en de heren werdenalle drie derde
'n de eindrangschikking. Vooral het damesteam op dinsdag
presteerde daarmee heel goed omdatze een klasse hoger
speelden dan vorig jaar. Er was sprake van weinig krachts-
verschil zodat zij veel spannende wedstrijden hadden.
Het jongensteam datin de landelijke zondagcompetitie mee-
speelde werd verdienstelijk vierde.

Kemkens-toernooi van 7-13 juli
Van 7 tot 13 juli wordt weerhet traditionele open toernooi vanZTV gehouden. Dit toernooi is mede mogelijk door sponsoring
van Kemkens, Bakker Jos en Rabobank. De ‚schrijving sluit
‚op zaterdag 28 juni om 12.00 uur.
Het is een open toernooi waar ook leden van tennis-

enigingen in de buurt aan mee doen. Afgelopen jaren bleek
<: toernooi meestal niet alleen spannende wedstrijden op te
'everen maer ookerg gezellig te zijn. Veel deelnemers ko-
men dus ook regelmatig terug om zowel lekker te tennissen
alsook om nadien nog even gezellig te zitten.
De

wedstrijden zijn s maandag t/m vrijdags van 7.30 tot 11.00
s Zaterdags en zondags zijn de halve finales en finales.

Iedereen kanvrijblijvend een keer komen kijken hoe er in
Zeuwent getennist wordt.

PIOT Juni 2003

ALZ

UeA

smneIN



VOOR

EN EEN

DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u vanharte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.

Telefoon35 16 07

ENDnresSn= Diverse ZALEN voorresEnCOSTeNEeeen Buffetten
= BARBECUE binnen/en buitenEENEn

vomhet
Afbouw

% Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken
- Plavuizen

% Afwerkvloeren

ws ierbestrating
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SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

KAPSALON deÁn
DORPSSTRAAL77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuindanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinidecên tuincmleg tuinonderhoud

H

7

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954==...



TOHP VOLLEYBAL
KAMP
HALLO,
Wij zijn hier op kamp. Het is hier hart-
stikke gezelig. Toen we aankwamen
rende iedereen naar de trampoline
Toen we alle spullen al een beetje aan
het uitpakken waren kwamen Danie!
en Wout draaien. We hebben leukge-
danst met Jeannet. Toen we allemaal
uitgedanst waren hebben we een
Speurtocht gelopen met opdrachten.
Dat was ookerg gezellig. Toen we
terugkwamen gingen we allemaal in
onze slaapzakken liggen, maars!a-
pen ho maar. Ook al hadden Paula
‚en Sonja dat graag gewild.
De volgende dag gingen we ‘s och-
tendseerst lekker ontbijten, lunch-
pakketjes makenen toen op naar het
zwembad. Na een tijdje lekker zwem-
men wathet wachten op Jeannet die
met het brood kwam, want iedereen
‘had honger. Ophet laatst hebben we
ijsje gegeten en toen konden de
oudsten al gaan (zonder leiding,
oew). Ze hebben gelijk alle hoeken

TOHP Zieuwent

Van Groenlo gezien.
Toen we terugkwamen hebben we de
Spullen voor het gourmetten klaarge-
zet, en daama hadden we heerlijk
gegourmet (behalve de broodjes di
zijn ontploft). Na het gourmetten heb-
ben Malou Hummelink, Elze
Wassink, Elske Kolkman, Rudis
Lanveld, Lisa Wopereis en Iris Wei
jenborg (C1) afgewassen, opgeruimd
en schoongemaakt. Anderhalf uur,
terwijl de rest aan het springen was
op de trampoline.
Toen de afwas klaar was hadden we
bonte avond. We hebben erg gelachen op de stukjes, maar nog het
meest om Jeannet. We hebben van
haar een nieuw liedje geleerd: Lente
in Twente
De laatste dag weer eerst lekker op-
ruimen, ontbijten en wat we nu gaan
doenis voor Ons nog een verrassing

Grostjes de Tohppies*2?
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ZOMER
r je hebt nog een kast vol.”
op je vriendin antwoordt:

Ja, maar dat heb ik allemaal al twee
7 zangehad.”
erop jij denkt maar vooral niet

zegt:
'G°#ver, dat wordt weer zo'n zwete-

rige kansloze middag wapperen met
de pinpas in het anders zo avontuur-
lijke Doetinchem.”

Heel vrouwelijk Nederland
meent, as de koperen ploert met haar
prangende stralen het kwik net bo-
ven de25 graden dwingt, en masse
confectiereuzen als de H&M te moe-
ten bestormen, om gedurende de
zomer met verse één-seizoens-trui-
tjes, schaars gekleed doch oogstrel-
end, ten tonele te kunnen verschij
nen. Niks mis mee natuurlijk, nieuwe
kleding die weinig aan de fantasie
overlaat. Alleen jammer dat daar zo'n
dag afzienineen oersaai winkelcen-
trum voor nodig is en dat eriedere
zomer vrachtwagens voléénjaar
oude, zo goed als nieuwe kleding een
enkeltje Oostblok krijgen.
Maar goed, wat maakt het uit. Het
vakantiegeld is straks binnen; de ter-
rassen kunnen weer bezocht worden
‚en de barbecue kan weer aan. Het

vakantiegeld is overigens ook vlot-
jeste verbrassen door een middagje
te gaan quadten bij het Sourcy
Centre. Een sport die zonder spon-
sor haast niet te beoefenen lijkt en
neerkomt op het doorde blubber ra-
cen met een gemotoriseerde kinder-
wagen.
Een goedkopere optie is op de fiets
stappen. Het zalje verassen hoeveel
nieuwe schuttingen erzijn geplaatst

‚en hoeveel tuintjes er zijn veranderd.
Een middagje rondfietsen en rondga-
pen levert genoeg gespreksstof op
voorwel drie bezoeken aande sla
ger. En daar moet je heen wanter
moeten speklappen en karbo's ko-
men voor op de barbecue.

’s Avonds vlees bakken, een
prettig vooruitzicht als je een hele dag
afgeladen mettassen vol koopjes!
behoorlijk gefrustreerd op de bank
ploft om nog net de finale van Roland
Garros te missen. Enterwijl de eer
ste lappen vlees hun vet aan de
houtskolen afstaan, denk je nog met
weemoed terug aan die mannen die
in Doetinchem wel van hun vriendin
naar de haringhapkar mochten. Ein-
delijk het is zomer!

Toon& Johan



DE KANS DAT U
IN DE WAO BELANDT

ISTOP9
Hoe groot is dan de kans
dat u moet verhuizen?

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

_
Tel (054%) 3771 13 + vowehypotheeshop.nl|ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

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



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich
mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en turn-key:

oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.

Oplossingen op maat, een praktische instelling en het nakomen van
afspraken staan hierbij aan de basis. Vakwerk tot In de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.
Gel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 35 13 32.

HOENDEREOÓM
[ak en mensen goed begrepen

waat 27 7136 LE Zieuwent www:hoenderboom.nl


