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Vakantie in zicht...
Op een mooie voorjaarszondag, ze-
ven weken geleden, zit ik met een
vriendin bij Tallamini een heerlijke
coupeijs naarbinnen te werken. De
leuke vooruitzichten komen aan de
orde. Nog twee weken werken, een
bruiloft voor de boeg en dan …rond-

reizen in Canada.

Maar dan.
zijn.
Ik kom thuis en zie mijn partner op
de bank liggen: een sportblessuretjdens de laatste voetbalwedstrijd van
het seizoen!
Ennieteen kleine blessure, nee hoor,
zes weken gips, minimaal acht we-

het zal toch niet waar
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ken uit de running! Dag Canada.

Uiteindelijk wordt het een vakantie in de achtertuin “hartje
Zieuwent", gelukkig met een stralende zon, veel "aan-

sprekers”, drankje op Z'ntijd, tijdschrift, de krant, en na-
tuurlijk het gefluit van de vogeltjes.

Mijn vakantie is geëindigd met een geslaagd dorpsfeest. Ik

denk dat menigeen 't daar wel mee eens is. Een originele
start op zaterdagmiddag op het kermisterrein met helaas meer
toeschouwers dan deelnemers. Volgend jaar moet dat toch
echt andersom??! Een gelukkig en stralend koningspaar
eneen geslaagd zeskamp, met name voor Sprenkelderhook.
Ookal is het "mijn" oude buurt, zeer verdiend en wel ge-
gund! Gefeliciteerd.

Ik ben nu weer volop aan het werk. Wie weet... ooit nog
Canada!

Toch wens ik iedereen, voor wie de vakantie nog moet be-
ginnen, een fijne vakantie met mooi weer. zonder blessures!

De redactie (EN)
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U kuntbij ons terecht voor een geheelvrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (schadeen leven)
Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 = 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 054-352 145

di"ATIG]
Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij

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

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

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07maakt’ je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH 3,
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

4 ZIEUWENT
BORCULO

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

TRANSPORTBEDRIJE

VEEVERVOER
STUKGOFDIRINVIRVOER

KRABBENBORG b.v.
Tel. 0544-351215

KIP RVLRVOER
Fax 0544-352065

AVIA Zieuwenteeer|WISTU
Dat u bij ons VICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht met All Cards.

OST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Um vr: 8.0020.00 uur = postzegels briefkaarten en adreswijzigingekaarten

Gene [ED ur hetophalen van brieven en pakketten
: het afgeven van briefpost binnen en buitenland

zondag: SHOP gesloten. hetafgeven van pakketten en gangetckend binnenland
strippenkaarten, telofoonkaarten en boncadeaus
= informatebrochures.



Op mooie zomerdagen fietsen veel
mensen rond, dooren om Zieuwent
Als je dan door de kerkpaden fietst
kun je terecht komen bij de
Kievekampsweg en de
Kievekampsbrug oversteken. Achter
deze brug ligt links een mooi glad
geschoren stuk weiland. Er staat een
keetje bij en er staat een touwge-
spannen over devolle lengte van het
veld. Zo op heteerste 009 is niet
meteen duidelijk wat er op dit veld
gebeurd, maar wij van de PIOT we-
ten dit natuurlijk wel. Hier zijn men-
sen druk met modelvliegen.
Ook wij fietsen opeen niet overdre-
ven warme maar droge zondag-
middag naardit veld. John heeft zij
zoon David meegebracht en deze
heeft, aan zijn pretoogjes te zien,
veel zin om kennis te maken metdit
fenomeen. Terecht waarschijnlijk
want het heeft toch iets jongensach-
tig. Met een zender vanaf de grond
een viiegtuigje in de lucht besturen
Maar we zijn er alledrie jongens ge-
‘noeg voor.
We komen steeds dichter bij de
Kievekampsbrug en makenonszor-
gen of we het wel goed hebben af-
gesproken. Het lijkt of er niemand
aan hetvliegenis. We horen name-
lijk niets. En er was duidelijk gezegd
dat er tussen 11.00 en 20.00 uur

„als een vogel in de lucht.als een vogel in de lucht.
volop gevlogen zou worden. Als we
tot op 200 meter genaderd zijn horen
we plots een vliegtuigje boven ons.
Het volume van het motortje valt ons
alleszins mee. We hadden meer ge-
luid verwacht en bovenal een hogere
frequentie.
We betreden het terrein en zien dat
een aantal leden bezig is.
Harry Selten begeleidt een jong lid
‘met een vlucht. De jongen kan al wel
zelfstandig vliegen, maar nog niet al-
leen stijgen en landen. Harry
Stottelaar is aan het vliegen met een
deltavliegtuigje dat een minuscuul
geluidje laat horen. Het blijkt dan ook
een elektrisch aangedreven vlieg-

tuigje te zijn. Peter Wiegerinck is zich
aan het prepareren vooreen vlucht
met een helikopter. Deze heeft wel
dat bekende snerpende geluid dat ik
me vandie vliegtuigies van vroeger
kan herinneren.
De drie genoemde mannen heten ons
van harte welkom en nadat we wat
van het vliegen hebben bekeken ne-
men ze ons mee voor een kop koffie
in het keetje. Deze mannen vormen
het kloppend hart van de
Lichtenvoordse Modelviieg Club. Met
hen kwam het volgende gesprek op
gang.

Hoe zijn jullie op deze prachtige
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locatie terecht gekomen?
In 1982 zijn we begonnen en we zoch-
ten een plek om te vliegen. Het eer-
ste waarje dan aan kunt denken is
de gemeente. Dat hebben wij ook
gedaan en we hebben samen met
ambtenaren gekeken naar plekken
waarhet rustig is en waar mensen
niet veel last van onze vliegtuigen
zullen hebben. We kwamen toen ui

op de voormalige vuilstortplaats in
Vragender. Dit was een tijdelijk op-
lossing. Een boer aan de boterdijk
vlakbij Goorzicht vond het prima dat
we bij hem kwamen vliegen. Maardit
was nog niet echt ideaal. We konden
dat weiland gebruiken dathij toeval-
lig had gemaaid en dit moest volgens
ons nog beter kunnen. Toen hebben
we ons weer over de kaart van ge-
meente Lichtenvoorde gebogen en
zo kwamen we ophetveldje Uit waar
we nu zitten. We huren de grond van
Ppag.4 PiOT Juli 2003

Harbers en onderhoudenhetzelf. We
hebbennu een prima veld. Echter als
er mensen komen van andere vere-
nigingen vragenze ons: "Moeten we
landen op deze postzege!?" Maar wij
kunnen er prima mee uit de voeten.
Hetenige probleem wasdat er nogal
eens werd ingebroken in het keetje,
maar schijnbaar is nu bekend dater
niets te halen valt, dusis dat pro-
bleem ook gelukkig uit de wereld.
Het is wel een nadeel dat we in een
stiltegebied zitten. Een vergunning

verkrijgenis dan een lastig probleem.
De gemeente heeft veel klachten
gehad over het verstrekken van de
vergunning tot en met een gang naar

de Raad van State aan toe.
Volgens onze vergunning mogen we
vliegen van 10.00 tot22.00 uur maar
we vliegen uiterlijk tot 20.00 uur. Dit
‚om niet extra veel ergernis te weke
ken. En omdat iemand in de buurt 's



Dames- en Herensalon
W/ „

Harrevoldseweg 12 d- Zieuwont
© 0544-352491 4@oe  _-Openingstijden:

Dies 213 8:30 1800 Uur Zaterdag: 800-140 ur
Het beste vlees

5 komt van uw slager
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ SLACHTERIJ

9412) H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJAL EEG.

E Zieuwent
UW HUISSLACHTNGEN

Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF

| ©
va an petsorssze we peet Alle reparaties, APK.2-Keuring,GEE Rostiethd;& VerKGGR

STOLIENBORG
Zieuwentseweg 44WOONSGIN3B 7186 LC Zieuwent

ZIEUWENT
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075Dorpsstraat 33 7136 1E Zieuwent

Tel. 0544 351207



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

FIT-CARE
center sour®y

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
Eeestlokaties: Streetdance
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Step
Sportcafé, terras Impact
Sourcy Center entertainment: RPM

Sourcys Tap Feest sief Zonnebank
Bruisende Spelshow excl" Tedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik souna en
Sourcy's Schiet Spektakel etc Turks stoombad

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

Goey Center. Zegenijk 38 71361 Ziewwen el (0544) 38 oe zegene nl infoCroregeeern!



jdags wil rusten hebben we ook
de regel dat ertussen half één en half
drie niet met benzinemotoren gevio-
gen wordt. Deze twee uren wordt er
alleen maar met elektromotoren ge-
vlogen. Verderis er de afspraak dat
we maar met één benzinemotor te-
gelijk de lucht ingaan

Zijn jullie een echte vereniging?
Ja, we zijn een vereniging met dertig
leden en 5 leden op de wachtlijst
Omdat we maar met één benzine-
motorperkeerde lucht ingaan is de
vliegtijd beperkt. De ledendie op de
wachtlijst staan kunnen wel vliegen
hoor. Als het rustig is kunnen ze vlie-
gen wat ze willen, maar ledenheb-
ben altijd voorrang. En met elektrisch
aangedreven vliegtuigjes kunnen ze
altijd aan de slag.
Het vliegen is ook niet het enige dat
we doen. Het bouwen van het vlieg-
tuig is even belangrijk. Als er nieuwe
leden komen raden wij ze altijd
om een vliegtuig zelf te bouwen. Sa-
men met wat meer ervaren ledenisdit best te doen. Je koopt een bouw-
doos en op onze verenigingsavonden
ga je hetding bouwen. Je leert op
die manier ontzetten goed hoe een
vliegtuig in elkaar zit enhoe het zich
straks gaat gedragenin de lucht
Onder onze leiding kunnen de nieu-
welingen dan [eren om het vliegtuigje
te besturen. Een beginnertoestel
heeft de vleugels boven de romp en
is daardoor makkelijker te besturen
dan een vliegtuig die de vieugels op
het midden of onder aan de romp
hebben. Na vele vlieguren kun je la-
ten zien dat je ook kunt stijgen en
landen en uiteindelijk kun je danjebrevet halen. Wij mogen dat brevet
afnemen. Je zou kunnen denken dat
je dan nog wel eenseenoogje toe-

knijpt maar nietsis minder waar. Als
mensen niet goed kunnen vliegen is
dat voor niemand goed. Ze zijn dan
niet alleen gevaarlijk voor anderen
maar kunnen ook hun eigen ge-
maakte vliegtuig beschadigen, zeg
maar gerust vernielen. Er gaat bij het
modelvliegen niet vaak wat mis,
maarals hetniet goed gaatis het
vliegtuig meestal als verloren te be-
schouwen

De vogels in de buurt zullen niet
blij zijn met jullie aanwezig!
Integendeel. We maken veel contact
met vogels in de buurt. Zwaluwen
bijvoorbeeld duiken achter onze
vliegtuigjes aan en vangen alle
insecten die door de propellers naar
achter worden geslingerd.
En ook buizerds komen kijkenals er
vliegtuigjes rondcirkelen, want ze
denken dan wat op grond te eten te
kunnen vinden. Als het warm weer is
gebruiken we de kennis van de bui-
zerds ook. Als je namelijk thermiek
zoekt voor je zweefvliegtuig kunjeaan de buizerds zien waar deze te
vinden is. Samen met de buizerds zit
je dan in een thermiekbe! op weg naar
boven.
Net als de vogels vliegen we eigen-
lijk altijd. We gaan er van uit dat we
52 zondagen per jaar vliegen. Alleen
bij regen en extreem harde wind is
het minder aantrekkelijk. Harde wind
spreekt voor zich. De regen maakt
voor het vliegen niet veel uit maar
het water is slecht voorhet materi-
aal. De vliegtuigjes zijn hoofdzake-
lijk van hout en hoe je het ook met
plastic afplakt, het water dringt altijd
binnen.

Is het moeilijk een vliegtuig te ma-
ken?
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Als je het eenmaal goedin de gaten
‘hebt is het makkelijk maar je moet
toch eerst de slag te pakken hebben.
Je zou een vliegtuig kant en klaar
kunnenkopen. Alhoewel niet van ons
wantwij verkopen onze vliegtuigen
niet. Als je zezelf helemaal hebt ver-
vaardigt zijn hetnet kinderen vanje
en kun je er geen afstand van doen.
Daarom is het ook goed om zelfte
‘bouwen want dan ben je zuinig op je
materiaal. Wat vaak gebeurd is dat
mensen zich dure spullen kopen, met
het materiaal aan het knutselen slaan
en halverwege het zin er af hebben.
Vooral jonge leden vinden dit prettig
want dan kunnenzij deze ARF-en
(Almost Ready to Fly) goedkoop
overnemen, afbouwen en vliegen
maar.
Ook het vliegenis in het begin lastig
Als een vliegtuig van je af viegt weet
je nog wel wat rechts en links is, maar
als het op je af komt wordt het al as-
tiger om te bedenken hoe je de hen-
deltjes van de zender moet beroeren.
Laatstaan als je snel moet beslissen.
Je moet kunnen vertrouwen op je
reflexen en daaromis het zo belang-
rijk dat mensen veel vlieguren ma-
ken voor hun brevet en ooknog ema.

Hoe ver is het bereik van de zen-
der?
Verder dan je oog kan zien.Een ste!-
Tegelis datals je nog kunt zien hoe

T Juli 2003

de vleugels ten opzichte van het
vliegtuig staan dan heeft de zender
nog altijd meerdan voldoende bereik
De liefde voor je toestel maakt ech-
ter dat niemand dit soort grenzen
opzoekt. De lol zit 'm ookniet zo zeer
in snelheid en afstand. De beheer-
sing van het toestel en het uit kun-
nen voeren van vliegbewegingen en
manoeuvres, daar gaat het om.

Jullie
niet?
De combinatie van bouwen en je

ijn behoorlijk bezeten, of



J. WAENINK Snoronee
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0544-351452

Tevens verkoop aan huis PAX OSS

iculier ziekenvervoer. (alle verzeke
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
wovzitacnt  info@zitax.nl

gsmaatschappijen)

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

totale geluidsverzorging



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

5AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMAN VOF.

Voor:

zieuwent

Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aanbijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en “reparatie

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



Siebert & Wassink

Siebert & Wassink ís de
specialist op het gebied van
werving & selectie op MBO
‚en HBOniveauin Oost
Nederland.

Onze Kernactiviteiten:
©P80 Advies
© Werving & Selectie
‘Interim Management |

info@siebert-wassink.nl

Bent u op zoeknaareen interessante baan
op MBO of HBO niveauen wilt u deze baan

eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:

www.siebert-wassink.nl
Twente:

Aigerstieek Aalen4
7621 BB Enschede
Tei 053 3803550

Fax 053 4800565

&gi
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 1Z ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoop af kweke

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 352133

Fax 0544 352237



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE;

[orsawsarie CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE woonpraars TELEFOON
[eacmtonverenigng tengas Do Haars 34 7136 MK Zieuwent 351738
|iiarver. =Keveider to Rolor Keuterstastzs  TIS6LP Zieuwent 351250)

[eridgechbzieuwent (BCZ) Fred Ven Churtasraatt2  TIS6MB Zieuwent 351998]

\euwtver Ruloeeweg Heceigheuinck Ruutosowegiya  7I3EMC Zieusen 352029
[euumer Sprenkeldertook © Hummeink Schoppenmegss  TISBKH Zieuwent 351797|
[euurer 1Hoenderboom Mevr Heutinck wrhilsraats 7136 MA Zeer: 351968|
[guuver 2 Kevelder A Kokman Zemertsowega _7136LC Zeer: 351590
[gumer zegenesik P klein Goldewik  Bedelsraijk 7 T261RZ Ruse 0573-291930)

[charts Pastorie Dorpsstraat 41 7I36LG Zeven 351232}

[Dames gm A Spesecroor Keuterstaatss  7ISELP Zeven 352124
enso Me Roler Helenweg & 7IG6KS Zeven 352258
roestommiszie # Eler Rowhortorikzo 7ISBKW Zeven 352268
Foto mei A Stonesder OuseAalenseweg27 7131ZC Lihtenoorde 372714

lak F HatbersStoreler Dorpssraatian  7I36LK Zimmer 351818}
\Gezoneneidscertram GER Vostes Dorpsstraat 87 TIGSLJ Za 35158

|Gymeiue dames A Roumhorst Zieuwemsewegse  7IG6LC Zieuwent
Handbaher Paceis E Marscha Dorpsstraat 2 TILK Zieuwent
harmonie Zeven ArgesBeeren  Aurosomegis  TIG6MC Zieuwent

|tongNederans(tGsde)  Dangtaten Have Hemmaleijk 2 7137RB Lievelde

kBo BiekGretenhuis  Kumneri 10 7263 RD Marmer 351361
[karatelub wu CH Gus Riders Larksstaat 18 71820 tictenvore 374926)

kloaschierver De Hemmele & Pagonborg Wigendijk 6 7263 RH Marenveide 351582

To Blageschaar  Schaameg za TIGEPK Vragender 0543520129
Lotsgroep PeraBoumhuis  Bouzenes 17 TIO WW Winerswik 0543523951
Lourdeswerk (NBV) Mew Woperdis ZegenikS 7IG6KR Zomert 1974
MKS (atd Zie Ha Mar)  EmakKamebeek Verdeingswags 7263SR Mariën 352354]

nes Lever& Darmstchting Mew Rouwtorst De Hare 7136 MG Zemert 351988]
|OuderraadBasieschool  S varsen-lontave  Grensweg 4 TISEKN Zieuwent 352389

ParocsebesturZeuwert Pastorie Dorpsstraat #1 TIJ6LG Zieuwent 351292]

[ Wijzigingen doorgeven aan: Huub Wopereis, Harreveldsewe



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES6 juiz00

[onsawsaTie CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE moonPraaTs TELEFOON]
[peaerzaar 1 Hutsor Zewenseegss 7IG6LA Zieuwent 351890
[aiver Zeuwent/ Harreveld 1 Henrike Msterstaat 58 TI2BCE Bredewoon 0543452351
[akzve Joris Wassink Do Hare 7136MJ Zieuwent 352810
Rode kre FransMeunek  Rolderseg£ 7136KX Zomert 351430
Spie 00 MijemHokenberg Ruuloseneg 6 7136 MD Zeer: 351879
sering Fratson Marike Engelen Dorpestraat 41 7136LG Zieuwent 351935
Stentng Helpende ard Mov J Beken  Werentiedetaarg  7136ZG Zieuwent

sering Jeusdraag AndreteMolder De Steege 8 TISEMP Zieuwent

sieting Kerkepaden Motoman Dorpesraat 32 7136 LM Ziemer:
\serung Paaspop MuubWoperes Harreveldsewegas TIG LW Zieuwent

icing Pasar A Nientuis Keuersraat37  7IGSLP Zieuwent

SteringSpeokoorzening Annelies Ankont  Zeuwenseweg3e/A 7135 LC Ziement
steing ziemaDaG Volandavd Pute Dorpsstraat 61 7IGSLH Zieuwent 35185
scriewerengngzieuwent A Papen De Haare 32 TI36MK Zieuwent 51970)

schuterjSt Sobastaan A Stoner Kamers 7263 RM Matonvelde 351818)
\sehootcommissie EK TheaWoperes Ruwicenegs'a 7136 MC Zievsont 352544]

porraadcoacpersoen A Bouwhoret Auosewegze  TI3EMD Zievsent 51294]
Tafetennisver Slagvaardig  E Hoonderboom De Steege 7136 MN Zieuwene 362316]

M. Theissen AMolemarnors TIG6MS Zieuwent 351468)
[Toneerer SemperAvani  MetionEekeder  Dopsstraat8yA  7I36LJ Zieuwent 351968]

our Vetce CasperteBrake Groening 25 7IS2ED Lictemweore 378756
(voteyealeranigegTOHP Mt Hokenzorg Soerswege TIGSKK Zieuwent 351488

vz Mov R.Spexgoor Aeinderzireg 7 7I36KJ Zouwent 351481
(Welzijnsraad contactpersoon  HMevr Vosters Dorpsstraat87 TIS6IJ  Zeumen 351586)
[zaatvooar zv z RuudDondeminkel Vogekersstraatz6 7132CD Lichtenvoorde 379582}
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Officieel dealer
Massey-Ferguson

Zetor
HE

Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

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

gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht

VITTelefoon: Harreveld 0544 -3

Zieuwent 0544 -3

Intemet: we wopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA®
Open: Dim Vri 8-30-1230 uur + 13.30-18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20,00 ur
Za 8301600 uur

EE {

Telefoon 0544 352372

AsteSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEUWENT<> O544

—
352304



Partieubiere
& zoerOEÏOfS: ereen

TAX10544 -35 14 16 Toa | Raa
Zeuwentswag 71818 ZIEUWENT Trachttan

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN van merkauto'sz ï 0, 5ze EeTee Waalderweg 12a

HPAGT
VOORAL uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

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

Yonex - Lotto - DunlopweATAENDE

Ia



bouwsel laten vliegen is geweldig. Zeker ook als er zoveel jongeren zijn die
er bezeten van raken. De bouwavonden en de vliegmiddagen zijn ontzettend
gezellig en iedereen leeft met elkaar mee.
We bouwenom te vliegen en vliegen om te bouwen
Hetis ook altijd leuk als mensen komen kijken. Wij nodigen dan ookieder-
een uit om op het terrein te komen alszij er toevallig langs fietsen en wij aan

het vliegen zijn. We zullen dan ook zeker zaken uitleggen als er vragen zijn

Wij weten zeker dat dit laatste klopt want we zijn de Lichtenvoordse Model-
vlieg Club dankbaar voor hun meer dan gastvrije onthaal en hun ruime ver
haal. We zulen zeker nog eens terugkomen. Éen volgend bezoek zal dan
waarschijnlijk zijn aan een vereniging-bouwavond.

JC en ML

AEVENEMENTENAGENDA

\ Donderdag 28 aug. : 20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie

Woensdag 16 juli speelt een streekelftal tegen
De Graafschap op sportpark
’t Rikkelder' te Ruurlo, Er spe-
Ien een aantal spelers van

KZVC mee.mm
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MIDGETGOLF

E=
HALO AUEMAAL,

WIJ ZIJN WEZEN MIDGETGOLVEN BIJ HET SOURCY CENTER HET WAS HEEL ERG

LEUK

JE KREEGEERST EEN STOK OM MEE TE GOLVEN EN EEN BALLETJE EN EEN BLAADJE

OM DE SCORES OP TE SCHRIJVEN.
OP HET BLAADJE KON JE DE SCORE INVULLEN. VOOR IEDERE SLAG £ PUNT, JE
MOCHT HET 7 KEER PROBEREN ALS HET NIET LUKTE HAD JE DUS 7 PUNTEN.

WIE OP HET LAATSTE DE MINSTE PUNTEN HAD HAD DUS GEWONNEN,

TOEN GINGEN WE NAAR DE GOLFBAAN.

BIJ DE EERSTE BAAN WAS HET NOG BEST MAKKELIJK EN HET WERD STEEDS MOEI-
LIJKER, WANT OP EEN GEGEVEN MOMENT MOEST JE BIJ HINDERNWIS 10 DE BAL IN
EEN NET SLAAN DE BAL MOEST DUS OMHOOG. BIJ EEN HINDERNIS HAD NIENKE IN
1 SLAG DE BAL BIJ DE HOLE ( HET GAATJE WAAR JE IN MOET SLAAN), MAAR IETS
ERVOOR EN TOEN MOEST MARJAN EN DIE SLOEG DIE VAN WIEKE ERIN, EN HAD

MIEKE DUSt PUNT. BIJ HINDERNIS 44 MOEST DE BAL OVER EEN SOORT WIP HEEN

DIE GING HEEN ER WEER.

ZO DUS.

DE LAATSTE HINDERNIS WAS HEEL ER MOEILIJK. JE MOEST DE BAL EEN HEUVELTJE

OP SLAAN EN DAN MOEST HIJ PRECIES IN EEN GANGETJE KOMEN.

EN DATIS HEEL ERG MOEILIJK WANT DAAR HADDEN WE DAN OOK ALLEBEI 7 PUN-
TEN VOOR.

TOEN WAREN WE KLAAR EN MOEST WE DE PUNTEN OPTELLEN.

WIENKE HAD 76 PUNTEN EN MARJAN £2. NIENKE HAD DUS GEWONNEN.

DE MIDDAG WAS ZEER LACHWEKKEND EN HEEL ERG LEUK, WIJ VONDEN HET DE

MOEITE WAARD OM HET EEN KEERTJE TE GAAN DOEN.

EN ER IS BIJ HET SOURGY NIET ALLEEN MIDGETGOLF JE KUNT ER OOK KANOEN EN
OOK OP EEN STEP RIJDEN.
DAT IS HEEL ERG LEUK OM MET EEN KINDERFEESTJE TE GAAN DOEN.

GROETJES, NIENKE EN MARJAN

PIO PIiOT
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VOOR

EIS
GEZELLIGHEID
EN EEN

DRANKJE

INTj)id
tijdens de rust of
nade wedstrijd
bent u van harte welkom
inde
Kantine van Z.V.C.

Telefoon35 16 07

ZIEUWENTSSBresSIENEsEEnSENNsEenGISnGeoerEn

mhef,.,
Afbouw

“% Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken
Plavuizen

“%Á Afwerkvloeren

As ierbestrating

Adres:
Dorpstraat 304

713611 Zieuwent

Telefoon:
0544-352320

Fax:
0544352557



uor
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0644 - 351269
Fax 0544-952464

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

The new
KAPSALON úeAn

DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbeetrif

Jos Lageschaar
Jg tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

Ei tuinonderhoud tuinideeën tuinaenleg
5 Po ns5 43 aten tinae tuinondeoud

z

Ruwloseweg 7 Zieuwent
u ‘Telefoon: 0544 - 351954



rofielschel:

Ischets 57:Te

Drnkialenhate 1
Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete

sportman/sportvrouw:

Lekkerste eten:

Leukste TV-programma:

Voetballen en natuurlijk vogelschieten.

Synchroonzwemmen.

Tijdens een voetbaltoemooi op Texel drie keer
scoren en bij de tweede goal een staande ova-
tie krijgen.

Enkele enkelblessures.

Keizer Antoon Sniedas.

Ovenschotels. Mek neet uut wat ' in zit

Kopspijkers en Dit was het nieuws.
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Beste boek/schrijver: Harry Potter deel 1 Ym 21+. J.K. Rowling

Mooiste film: Green Mile

Politieke Keur: Paars/Wit (kleuren van de feestcommissie)

ê
Beste Nederlandstalige lied: Wilhelmus, couplet 1

Meest afschuwelijke cadeau

datje ooit kreeg Een ketting.

Grootste miskoop: Moet nog komen?

Omscholen tot: Stukadorus zijn, is best leuk hoor!

Favoriete vervoermiddel: Mijn ‘nieuwe" tweedehandsfiets van Paul
Knippenborg.

Tent opzetten in: Met droog weer, misschien overal.

Ben je wel eens

aangehouden doorde politie: Ja, één keer Alcoholcontrole. Niks aan de hand
wantik was de BOB.
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Ussleie
Zieuwent

geneee
DORPSSTRAAT 31
TEL. 0544-351259

Rabobank
“Midden in de samenleving”

TI Drukkerij Westerlaan
Lichtenvoorde

Jos

ED vor
Beening

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



WESS ELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

proj matige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegetwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
‚en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop vanrestanten.
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baan in cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)

Telefoon: 0544-371042 James Watstraat6 Postbus 86
Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: voe safworking.nl
E-mailadres: info@w arking.nl



Hekel aan mensen die: mdr noast holt Í

Uit bed te halen voor: Niks.

Waar droom je over: De laatste keer over Sinterklaasen Zwarte Piet.

Wanneer wasje voor het
laatst bang: ‘Toen ik op maandagmorgen met de kermis mijn

cape kwijt was.

Wat denk je als je in de

spiegel kijkt: "Ej mag nog neet noar buuten!”

Welke zin of welk woord

gebruik je te veel: “Dat moj andere leu moar vroagen”.

Wie zou jé 09 willen

Ns :
ontmoeten? | > Vrachtwagenchauffeur Ronald uit de Huut!AWat zou je ‘geen tweede keer

doen: Meteen Opel Astra op vakantie naar Frankrijk.
Auto kapot en drietenat noa 4 dagen weer thuus.

Beschrijf jezelfin 5 woorden: Zijne Koninklijke Hoogheid Dorus 1ste.

De redactie (CE)
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TOUR

Omdat in Zieuwent de activiteiten-
kalender weer zeer kaal aandeed,
zochten wij het een dorp verderop.
Een prachtige dag washet. Geen
wolkje aan de lucht, dertig graden,
zwoel briesje. Ideale omstandigheden
om binnen bij café Heutink in
Mariënvelde, het epicentrum van de
Achterhoekse tour-beleving, naar de
beklimming van de Alp d'Huez te

gaan kijken.
‘Ons nog verbazend over hetfeit dat
eriets te doen is in ons lievelings-
buurdorp, stond ons de volgende
verassing al weer te wachten. Wear
wij voorbereid waren op Joparjassen
en andere culturele uitspattingen, had
er zich eenheus beachvolleybal-toer-
noo in de dorpskern ontpopt. En mid-
den voor het gelegenheidsstrandje
was een podium geplaatst. Alsof we
nog niet genoeg geboft hadden be-
gon er net een bandje te spelen. De
rockabillyformatie, die zichzelf naar
plaatselijke beschavingsmaatstaven
“clitoris had genoemd, maakte zijn
opwachting na een ietwat tegenval
lend debuut in Stoverink. Ondanksde
aantrekkingskracht van de
biercarrousel wasnahet eerste num-
mer van onze muzikale wellust niet
veel meer over en maakten we dat
we bij Heutink naar binnen kwamen
Bij het openen van de cafédeur lijkt

het alsof je de teletijdmachine bin-
nenstapt en de wijzers van de klok
dertig jaar terug draaien. Tenminste
dat dachten we. Deze dagen is het
vermaarde kroegje omgetoverd tot
tourcafé. Een elektromotorisch aan-
gedreven nepwielrenner buiten op de
stoep, doet al het één en ander ver-
moeden, maar alsje binnenkomt krijg
je pas echt een idee hoe diep detour-
gekte geworteld zit. Alle muren van
de kroeg zijn behangen met 4303
spitsvondige en pakkende namen
van groepen en individuen die deel-
nemen aande Tour de Mariënvelde
en de bijbehorende score en positie
in het klassement. Maar van hektiek
viel niet te spreken. Enkel de organi-
sator en de kroegbaas sloegen de
wedstrijd gade in hun kekke, voorde
gelegenheid speciaal ontworpen
Tour-de-Mariënvelde-shirtjes. Matige
opkomst voor de koninginnerit.
Door de internetfacilteiten die de or-
ganisatie aanbiedt, lijkt de
horecagelegenheid aan klandizie te
moeten inboeten. De barkruk is in-
geruild voor een bureaustoel, er wordt
uit het eigen vaatje getapt en armoe
is troef in het café. Zelfs uit de
slijterijetalage blijkt dat de vette ja-
ren tot het verleden behoren. De ge-
toonde drankfiessen zijn allemaal al
leeggedronken.

Toon & Johan



DE KANS DAT U 5IN DE WAO BELANDT
IS10P9

Hoegroot is dan dekans
dat u moet verhuizen?

ox |
HYPOTHEEK
SHOP |

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

Tel. (0544) 37 71 13 « wwwhypotheekshop.nl

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT



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 tum-key
oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.
Oplossingen op maat, een praktische instelling enhet 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

aannemersbedrijfICHoENDEREGöi
oed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 1E Zieuwent vww-hoenderboom.nlL


