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Opnieuw!
De caravan is opgeruimd, de
suríplanken afgetuigd en de boot ligt
op het droge: de vakantietijd zit er
op. Het was dit jaar genieten in Ne-
derland. Prachtig weer,temperaturen
die aan de Costa del Sol niet zouden
hebben misstaan, en een lange droge
periode. Maar helaas, aan alles komt
een eind. Het begint langzaamaan

weerte druppelen, en hoewel som-
migen vreemd opkijken naar die nat-
tigheid die uit de hemelvalt, is dui
delijk dat er andere tijden aan bre-
ken. Jammer, maar ook weer niet,
want: HET VOETBALLEN BEGINT
WEER! Gek, je bentin mei blij dat
het seizoen ef op zit, maar elk jaar
komt de kriebel in augustus keihard
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weerterug. De profs hebben de eerste wed-
strijden er al op zitten, Ajax en PSV mogen
meedoen in de Championsleague en het Ne-
derlands elftal kan zich de komende maand
plaatsen voor het europees kampioenschap van
volgend jaar. Er zal weer veel voetbal te zien
zijn op TV, maar datis niet de oorzaak van mijn
kriebel. Passief met voetbal bezig zijn heeft zo
zijn aardige kanten, maar kan niet op tegen
actief in het veld met bal en ploeggenoten be-
zig te zijn. De uitdaging om het dit jaar beter te
doen dan vorig jaar, de belofte vaneen nieuw
seizoen met nieuwe kansen, acht nieuwe spe-
lers bij ons in het elftal, een nieuwe trainer,
nieuwe leiding, ons team ingedeeld in een an-
dere (lagere, we zijn vorig jaar helaas gede-
gradeerd!) klasse, allemaal redenen om met
veel plezier aandît nieuwe jaar te beginnen.
En nu dit jaar eens proberen dit gevoel het hele
seizoen vast te houden...

ân
Jo
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Dames- en Herensalon
“ , ”

Harrevoldsowog 12 d- ZieuwentToa je-eeOpeningstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 830 18:00 uur Zaterdag: 8 00-14-00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

® AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ€ H. BEERTEN en Zn.ei EG ZieuwentSE Telefoon 0544 - 351205

HetInterieur
ie de weeroigeing Garage
van uwporcoonkheid
town eet zoon Kolkman VOF
Ta end eieemeeEEnEa (©)

Vis pees Wi

Boe neveer Alle reparaties, APK.2-Keuring,ee Roetmeting & Verkoop

STOLTENBORG
|

WOON
ZIEUWENT

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent

Tel. 0544 351603
Dorpsstraat 33 7136 LE Zieuwent Fax 0544 352075

Tel. 0544 351207



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Center
Vraag vrijblijvend informatie over:

eiten: tennis, squash, het huren
van (deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf
Outdoor activiteiten: golf, tochten per step,
mountainbike, kano, huifkar of Fiets
Kinderarrangementen: diverse invullingen
mogelijk
Feestlokaties:
Lounge, Trish Pub, Wintertuin,
Sportcafé, terras
Sourey Center entertainment: efSaures Tap Feest siBruisende Spelshow Exo
Achterhoeks Speulhol
Sourcys Schiet Spektakel etc.

FIT-GARE
center sourey

Voor iedereen een sport:
Body Pump
Body Attack
Body Combat
Body Jam
Fitness en cardio
Budo
Streetdance
Step
Impact
RPM
Zonnebank
Tedere ochtend kinderopvang
Gratis gebruik sauna en
Turks stoombad

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

sour Center. Zegen 3e 7136 5 Ziepwe te! (0544) 35 a zorgenl nfo@earcyeerter nt
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Het is de liefde voor muziek

Het Is de liefde voor muziek
Hetis eigenlijk ook geen tijd om op
stap te gaan voorde PIOT, half ze-
ven 's avonds. Op tijd koken, wach-
ten totde oppas eris, snel weg, voor-
bereiden met Corinne, hup in de auto
naar de kerk. Want daar weten ze
dat we komen, maarin de kerk zijn
ze niet. Dan de volgende optie: het
parochiehuis, we hebben geluk, de
deuren staan open en we horen ze
al. Ze zingen "in de mallemolen van
het leven". Het klopt, we zijn er.

Het zal een interview worden met
Tonny van der Meij, een van de wei
nigen in Zieuwent waarvan we de
achterkant beter kennen dan de voor-
kant. Aljarenis Tonny het boegbeeld
van het Zieuwentse jongerenkoor. Ze
is al 34 jaar bij het koor waarvan de
laatste 16 jaar als dirigent

Het koor oefent in het parochiehuis
‚en wij luisteren. Binnenkort is er een
trouwmis en daarvoor wordt gerepe-
teerd, er zitten enkele nieuwe num-
mers bij. Maar voordat het zover is
wordt eerst het trouwboekje van het
nieuw te bakken paar uitgebreid
becommentarieerd. Ondertussen
verlaat organist Dennis Vallenduunk
de repetitie, hij moet spelen tijdens
een avondwake. Een vande nieuwe
nummers wordt net met veel enthou-

siasme ontvangen 'Kan ik mien
veurstellen'zegt Tonny, 'd'zit ok gin
kop of konte an zo zonder orgel’. Snel
door met het volgende lied, gerouti-
neerd wordt de bladmuziek gezocht,
er gaan wat mensen anders staan en
na een blik van Tonny zingt het koor
de Nederlandse versie van ‘he rose’,
prachtig. Commentaar van Tonny na
de laatste noot: "at ze no gin wortel
skeet”.

Ook uw PIOT-redactie wordt verzocht
mee te zingen, nou vooruit alleen
voor de foto, daar zit toch geen ge-
luid bij. Het koor kan best nog een
paar mensen gebruiken volgens
Tonny die toen wij haar belden, erals eerste vanuit ging dat wij id wi
‘den worden. Helaas datzit erniet in,
maareen goed verhaal is bijna zo
mooials een goed lied.

Allereerst Tonny, hoe komt het dat
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jij voor dit koor staat?
Ik zit al een eeuwigheid bij het koor
dat eerst begeleid en gedirigeerd
werd door Benito Hulshof en Monique
Engel. Zij vertrokken naar Raalte en
het koor zat zonderdirigent, de rest
van hetkoor zei toendat als ik het
koor niet ging dirigeren, dit het einde
van het koor zou betekenen. Ik heb
ertoen een weekend over nagedacht,
ik vond de druk erg groot. Maar dit
koor hoort bij mij en ik kon het niet in
de steek laten, vond ik. Vervolgens
heb ik 3 jaar lang een
opleiding gevolgd. Die werd in Belt-
tum gegeven dooreen Enschedese

conservatorium docent. Een avond
per week naar school, een avond
koorrepetitie enin het weekend een
mis zingen. Dat was best veel.

Dirigeer je liever of zing je liever

Het maakt mij niet uit. Toenik ee
jaar of 14 was heeft mijn vader mi

gestimuleerd om eens te praten met
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een nichtje dat bij de operette zong.
Vanaf mijn 16de heb ik een aantal
jaren zangles gehad. Ik denk niet dat
Ik goed genoeg was om van muziek
mijn beroep te maken, maar passie
voor muziek hebik genoeg. Zoveel
zelfs dat als er morgen een nieuwe
dirigent komt ik met plezierhet stokje
overdraag en weer in het koor ga zin-
gen. Het maakt mij niet uit waarik
sta.

Hoe stel je het repertoire vast

De nummers zoek ik , of een van de
andere koorleden, altijd uit op tekst.

Als de tekst niet aanspreekt, dan zin-
gen wij het niet. We zingen ook vaak
nummers met hetzelfde thema, elk
koorlid kan dan wat aandragen. Net
als de vieringenin dekerkdie wij ook
tekst inhoudelijk verzorgen, iedereen
helpt mee en komt met de mooiste
dingen aan. Datzijn voor ons de
‘hoogtepunten van het jaar, de saam-
horigheid is groot. Zingen is een taal



J. WAENINK © Winters binen
‘SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking
glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en

beglazins
s ZIEUWENT

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

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
oww zitax.nl 1o@zitax.nl

Yiu,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 HEGEMAN VO.
Y

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500kg.
- 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

Ho

zieuwent tel. 0544 - 351939
bgg. 06 - 53933054



vol emotie, als je goed wit zingen doe
je dat met hart enziel, en dat doen
wij allemaal.

Welk lied zing je het liefst

Het nummer waar ik het meest mee
heb is het "Ave Maria’. Dat was het
favoriete nummer van rijn vader. Hij

was mijn grootste fan. Ik hebhet ook
op zijn begrafenis gezongen en
steeds als ik het nu weer zing, dan
weet ik dat hij luistert.

Dat is mooi

Ja. Maar denk niet datik dat onbe-
wogen doe, voor dat ik het "Ave
Maria" zing ben ik een uur ziek, het
zingen zelf kan alleen maar door
grote concentratie en ema ben ik ook
nog eens een uur ziek.

Dat is toch niet goed.

Nee, maarzo zit ik in elkaar. Voor
een trouwdienst die wij moeten zin-
gen val ik altijd anderhalvekiloaf. Ik

ervaar dat als een grote druk. En ook
iedere zaterdag in de kerkis het al-
tijd weer spannend hoe het gaat; hoe-
veel koorleden zijn er; gaat dat moei-

lijke stuk goed. Ik hooren zie alles,
ik voel in mijn rug hoe de mensen in
de kerk luisteren. Dan wetik of het
goed is of wat minder.

lijk onbewogen, maar dat gaat niet
‘samen met muziek. In het koor zijn
mensen die ik "vaste waardes" noem,
als zij ziendat ik zo gespannen ben
dan zorgen ze ervoordat ik weerrus-
tig wordt. Of ze zingen de leidende
rol in een moeilijk stuk, zonder hen
kanik niet, gelukkig zijn ze er ook
altijd.

Dit koor wordt alom geprezen, al
eens gedacht aan concoursen.

Zeker, maar daar hebben we de tijd
niet voor. Een keerrepetitie, een keer
viering, rouw-en trouwdiensten, gast-
optredens in Antoniushove. Dat is
trouwens ook een van de hoogtepun-
ten van het jaar. Als wij de voor de
senioren bekende liedjes zingen en
zij nemen de zang over, dan staan
wij daar als koor letterlijk stil van te
genieten. Bovendien is er bijna geen
repertoire voor jongerenkoren. Het
meeste zoeken weal zelf bij elkaar.
En dan de tijd die dat kost. Al mijn
ATV-dagen gaan op aan rouw- en
trouwdiensten. Als ik donderdag 's
middags sta te kopieren op het werk,



dan komen collega's nieuwsgierig kij.
ken naar wat voor nieuw nummer we
gaan repeteren.

Zou je niet eens een ander koor

Er zijn aanbiedingen genoeg. Maar
wat ik nu allemaal voor het koor doe,

per dag aan de schoolpoorten om
haar kinderen te brengenof te
halen. Hoe rekbaar is het begrip
jongerenkoor?

Jaje voelt je jong van geest, dan mag
je er nogbij blijven.
(Dat is Tonny toch iets te gezapig af
en ze neemtzelf weer het woord)

doe ik alleen voor dit koor. Alles wat
ik zoekzit hier. Mijn manier van diri-
geren heb ik hier geleerd, datis een
samenspraaktussen koor en mij.
Communicatie vind ik erg belangrijk.
Allereerst kijk ik naar het koor, vlak
daarna komt luisteren. Ik wil ze alle-
maal kunnen zien, ze kunnen sturen

Als je het koor sterren zou mogen
geven, net als bij campings, hoe-
veel sterren zouden jullie dan heb-
ben?

Ik denk 3 en een half. (Het koor laat
in koor een afkeurend gemompel
horen en neemt daarna zelf het
woord) Het koor: wij denken 4, kwali-
tatief zullen we iets hoger zitten dan
4, maar door de lage opkomst en de
bijbehorende frustratie blijft het toch

bij 4.
Nu we toch het koor aanhet woord
‘hebben: menig koorlid staat 4 x

pags ptember 2003

Tonny: zolang je geen 60 denier kou-
sen aan hebt een niet kunt bridgen kun
je nog bij het jongerenkoor.

Dus het is niet zo dat wanneer je
heel goed kunt zingen je naar het
dameskoor mag?

Nee. Alhoewel onze samenwerking
met het dames- en herenkoor uitste-
kend is, en weaf en toe samen prach-
tige dingen doen.

Kunnen jullie nog leden gebruiken?

Oh zeker. Mensen kunnen mij altijd
bellen, onze groep is heel saamhorig
maar niet eenkennig. Als je een
beetje kunt zingen is dat mooi mee-
genomen maar niet noodzakelijk. Je
hoeft bij ons niet voor te zingen, wel
verwachten wijinzeten opkomst. Ook
mannen zijn welkom, alhoewel wij de
stemmen in het koor inmiddels zo



USslEne
Zieuwent

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

TI Drukkerij Westerlaan
Lichtenvoorde

ii Vod. Meer de Walcherenstraat 1

telefoon 0544 371207+ fax 0544 376525

Id

BEET vo:
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De spe: in projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
on 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 een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telofoon: 0544-371042 James Wattstraat& Postbus 86
Telef: 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: waw wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



hebben verdeeld dat we zelf de
mannenstemmen opvangen.

Een man hebben jullie toch?

Ja dat is Dennis Vallenduuk, onze
organist. Daar hebben we ontzetend
geluk mee. Dennis komt iedere keer
uit Enschede en is afgestudeerd
kerkorganist. Hij is helemaal weg van
het Zieuwentse kerkorgel, en is ont-
zettend muzikaal. Daarnaast delen

|
Donderdag2 oktober. :

wij de passie voor de muziek en heb-
ben hiervoor dezelfde inzet en betrok-
kenheid.

Tonny en koor bedankt voor de
openhartigheid vandit gesprek. We
hopen dat we een beetje met woor-
den over kunnen dragen, watjullie
met muziek doen en wat het voor jul-
lie betekent.
Enne.."Thank you for the music”

De redactie (CE + MHW)

VENEMENTENAGENDA
TE JEENEVENTENGENDA

20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie

PIOT September2003 pag?



‘t is mooi geweest
‘Op 1 augustus jongstleden gaven Antoon en Annie de teugels van
’t Witte Paard over aan Jan Willem en Karen Mulder. Ook voor
sportief en cultureel Zieuwent een belangrijk feit

28 jaar Antoon en Annie achter de bar bij
café Stoverink!! Terwijl ik aan dit stukje be-
gin komen er meteen mooie herinneringen
bij mij naar boven. Veel verenigingen von-
den bij Stoverink hun thuis. Voor het spor-
ten verzamelen in het café en bij terugkomst
gezellig borrelen en een hapje. Patat met
kroket, een broodje à la Eric Gebbinck, de
zogenaamde Gebbinck-burger of. een bordje
lekkers van Annie. Het woordje “nee” kwam
inhetwoordenboek van Antoon en Annie niet
voor.
Veellol heb ik er zelf ook gehad in de 15
jaar datik er heb gelopen. De eerste tijd af-
wassen en langzamerhand richting café.
"Welkom in mijn winkeltje", riep ik naar ie-

deren die binnenkwam om een biertje te kopen. Na het werk bo-
ven in de slaapkamer van Antoon en Annie opfrissen en dan kon ik

naar de Radstake. Zo was ik soms het hele weekend daar. Als hotel-
gasten vroegen of ik de dochter des huizes was, lieten we dat maar
zo. Van Annie leerde ik nooit met lege handen te lopen. Zonde van
de tijd! Heel wat kilometers maakten we rond het fornuis, naar de
cafetaria, de kelder, de koeling en het café. Kwam je vanuit de zaal
of het café niet lachend de keuken in dan zei Annie: “wel blijven
lachen!”
Toen ik elders eenvaste fulltime baan kreeg, konik het niet laten
nog af en toe bij Annie en Antoon te gaan helpen. Weer even la-
chen en mooi praten achter de bar! Veel mensen hadden zo hun
band met de fam. Stoverink;dit was te merken tijdens het afscheid
op 1 augustus. Het Café, de zaal en het terras waren gevuld met
mensen die hen een warm hart toedragen

Ook met de PIOT vergaderen wealtijd bij 't Witte Paard. Wezijn
blij dat deze accommodatie voor Zieuwent behouden is gebleven.
De vergaderingen worden voortgezet bij Herberg het Witte paard.
Bij deze willen we Antoon en Annie bedanken voor alles wat zij

gedaan hebben en Jan-Willem en Karen veel succes toewensen.

De redactie (WK)
T September 2003



Siebert & We

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

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

eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:Onze Kernactiviteiten:
© PBO acties
© Werving & Selectie www.
© Interim Management

info@siebert-wassink.nl

.siebert-wassink.nl
Twente:

Tigtersbleex Aalten 4
7621 RB Enschede
Tel 053 4803550
Fa 053 4803555

achterhoek:
Jemes Wateraat 10

713 ME Lichtenvoorde
Tel 0524 352743

Fac 0544 352748

é&gf
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 35 2235
TELEFAX 0544 35 20 35

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerij nN

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

Zl
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 352237



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

[orsansaTe ConTACTPERSOON ADRES POSTCODE \wooneiaars_| TELEFOON
[saamintonverenigng tonge De Haars 34 TISEMK Ziemer 381738]

eijanver tKeveider f 1oRlee Klewerstaazs  TIGELP Zieuwent 351250)

redgecb Zeueent (BCZ) Frsvó Von Crureritaatt2 7196 MB Zieuwent 351998)

eure: Ruuteseneg Hedwig Heutinck  Ruurosewegi3a _7136MC Zieuwent 352029
euurver Sprenkeiderhook ©: Hummeink Schoppenegis  TIGEKH Zieuwent 351797
euurer tHoenderboom Mevr Heuinek  Churcilstraat3  7T36MA Zieuwent 351966)

euurwer eveiser A Koman Zeuwemsewegso 7138LC Zieuwent 351590
euurwer Zegen P.KeinGokdeeik Bedesaarsdijk 7 T261RZ Buuto 0879-491320

[chara Pastorie Dorpsstraat 41 7136LG Zieuwent 351232
|oames gym Spekschoor Keuwestaatas  TIS6LP Zieuwent 352124
enso. M te Roler Heterwegs TIS6KS Zeuwent 352258)

[oestoommisie ML Esche Romhorstersik20 7IGBKW Zieuwent 352268)

ototimeie a Storesder OudeAatenseweg27 7131ZC Uichtenoorde 372714
Jaxv. Eames Dopsstaatts'a  TIGBLK Zuwent 351818
|Gozoncneidscontnam GA Vosters Dopsstaat87 71361  Zeuwen 35158
\Gymeue cames A Roomer Zieuwensewogs6 TIS6LC Zieuwent 351832
[sencbaer Pacolt € orschaik Oopestraat 12 TIGELK Zeven 352229
Harmonie Zeuren: AngelaBeoten  Ruuwtosewegis  7136MC Zieuwent 351747|
[tong ederan (tGide)  DanëlatenHave  Hemmelecijk 2 7137 AB Uicvelde 351828

|zo. Riek Grotenhuis Kumnerj 10 7263 RD Marëmelde 351361
caratedsb MU CHN Guus Binders Larissraat 18 7132CS Liektenwcerde 374928
|klootschieer De Hemmele : Papenborg Wigerijk 6 7263 AH Mardnvelde 351582]

To B lagerchaar  Schaameg 2e TI34PK Vragender 0543520129
Lowegroep PeraBoubis  Beuzenes 17 TIO1WV Wierik 0543529951
Lourgeework (NBV) Mew Woperss  ZegendijkS 7I36KA Zomert 351374

aks atd Zie Ha Mor) EmakKamebeek Verdeingeweg3 7263 SR Manënvelde 352354
Ned Lover Darmstchting Mevr Bouwhorst Do Haare 6 7IGEMG Zieuwent 351956)

|ouderaasgasisscho 5 Jansen-tenHave  Grenswegs TI6KN zouwe 352389
Parochiebestuur Zeuwert Pastore Dorpsstraat 41 7136 LG Zeumet 351232

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldsew



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES 012005,
|

OAGAMSATE CouTACTPERSOOn ADRES POSTCODE wooneaars TELEFOON
peuerzaar Hulsher Zosmensewegss TIG6LA Zieuwent 351890

ver. Zeuwent{Harevelg 1 Hendriks Nstersraat 58 7I26CE Brederoon 0543452351

Rkzve. Joris Wassink De Hare £ 7136 MJ Zewert 352810
Rode kruis FransHoinek  Rokerswegs TIS6KX Zieuwent 351430

spieto0 MiiamHokenborg Ruuroseneg& 7136MD Zieuwent a51879)

stichting Fraten MarikeEngelen Dorpsstraat <t 7I36LG Zieuwent 351935)

tentng Helpende Hans Mevr J Bokker Worentiedktaato  7186ZG Zieuwent 351461

stchting Jeugdraad AncreteMelder De Steege 8 7136MP Zeuwen 951429

steht Kerkepasen 6 Moleman orpstaat2 7136 LM Zouwent 351598]

stehting PaasPop MuibWopersis  Hareveldsewegss 7IGBLW Zieuwent 351964
stichting paasvuur A Menus Klewersraatar  TIG6LP Zieuwent

stchingSpeeoorzenng  AnnelesAnkonG  Zieuwenksewegaea T138LC Zieuwent

stichting zeaDaG Velandave Pute Dorpstraat 61 TI36LH Zieuwent

schenerenigingZiouwen A Papon Do Haare 32 TIS6MK Zieuwent

SeruterjSt Sebastiaan A Storeler Kanes 7263 RM Matemokte
\schootcommissi AK ThesWopersis AuurisorogS/A  7I36MC Zieuwent

sporaadeoraetpersoon A Roushorst Rustoseweg26 TI3EMD Zieuwent

Tafetenisver Sagvaardg  E-Hoonaerboon Do Steege 71 7I36MN Zieuwent

\ronnisverenigng zr M. Theissen A olemanhofs  7196MS Zieuwert

Teneeher SemperAveni Maiontekelder  DorpssraatBan  7136LJ Zomert 351968)

Tourekub vole Casperteörke Groening 25 7IS2ED Lichtenvoorde

\voleybakerenigngTOHP AM Holkenborg Boersweg 4 7I36KK Zeuwen

vz Mour.R Spoxgoor  Roingorsweg 7 7136KJ Zouwent

[wotzjnsraad ortactporsoon Mevr. Vosters Dorpsstraat 87 TIS6LJ  Zouwen

[zaatvoettar z Vz RuudDondeninkel Vogelkerssraarz6 7132 CD Lichemwoorde

[zangkoor xe 6 Hubo Zieuwesescg5yA TISELA Zieuwent

|zieumens Betang WimaKekman Zieuwesewog40 7IS6LC Zieuwent

[Zornebtoem De Mou Heuiek
__

RolerswegA __T136KX  Ziouwent 351430)

39, 7136 LW Zieuwent of email h.wopereis@chello.nl



| architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

ZOEHELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@> 0544 - 352290

RTI Transportinstallat )  Aelefoon 0544-377050RIJ zz:ki [ |
ëESE4 CSN is

| NEE]|
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Pro
Pre
roaffielelsue

genaren vanWitte Paard

Meest favoriete sport:

JW: Hockey, dat heb ik meer dan30 jaar ge
daan.

K: Zwemmen

Minst favoriete sport:
JW: Schoonzwemmen

K: korfbal, daar hebik iks mee

Mooiste sportherinnering:

JW: Promotie >
&

Kk kate S
Slechtste sportherinnering: > È

4
JW:

K

Favoriete sportman/sportvrot

Fax 0544 - 377449



Lekkerste eten:

JW: Italiaans eten

K: Een lekkere mozzarellasalade met pesto

Leukste tv-programma: à 4GsJW: het journaal en NOVAGe enige
programma's waarik paar kijkjnK: ER a ABeste boek/schrijver: á

JW: ik lees niet veel, maar ik hou wel van in
formatieve boeken

K: Het vlinderkistje

Mooiste fil

JW: Out of Afrika

K: Out of(Afrika

JW: Dat hou ik liever voor mezelf

K: Niet rood, ook niet GroenLinks

Beste Nederlandstalige lied:

JW: Geen Normaal maar...ik luister graag naar
‘de cd van Ramses Shaffy en Liesbeth List

De vlieger van André Hazes. Ook hou ik
van muziek van Ramses en Herman van
Veen.

Meest afschuwelijke cadeau datje ooit kreeg:

JW: Boekenweekgeschenk; zo'n boekje wat ie
mand gratis heeft gekregen. krijg jj dan
op je verjaardag!

Een gegeven paard mag je niet in de bekLeepgigsvsngs EEPpag.10 PO September 2003



U kunt bij ons terecht vooreen 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

adATi)
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 07
maakt 't je gemakkelijk

OOMHOF & WESTFLEISCH g,
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

SO ZIEUWENT
BORCULO

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

KRABBENBORG:b.v.
Tel. 0544-351215

KIPPLKVERSOER

Fax 0544-352065
AVIA ZieuwentEEL]WIST U

Datu bij ons SERVICE STATION 7 dagenper week, 24 uur per dagkunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht met All Cards.

TRANSPORTBEDRIËET

VEEVERVOER
STUKGOEDE RENVERVOER

wWPTPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:En Ve A00 GE + postzegels briefkaarten en adreswiziingskaarten

GE GE = etophalen van tieven enpakten
= het afgeven van briefpost binnen en buitenlandzondag: SHOP gelten = het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

strippenkaarten, telefoonkaarten en bentacdeaus
 intormatiebrochuree



Grootse miskoop:

JW: Laatst een tv gekocht, staat nu terrepara-
tie in Amsterdam.

K: Schoenen die ik uiteindelijk nooit heb ge-
dragen

Omscholen tot:

JW: Architect

K: Tolkvertaler Italiaans
Favoriete vervoermiddel

JW: Auto

K: Auto fiets

Tent opzetten in:
JW: Italië

K: Ntalië

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
JW: Jawel, bij Schiphol reed ik te hard, toen ik

werd aangehouden kreeg ik ook een
alcoholcontrole.

k: Ja hoor, pasnog werd ik aangehouden bij
een verkeerscontrole. Ik had geen rijde
wijs bij me.

Hekel an mensen die:

JW: niet eerlijk, niet recht door zee zijn

K: Nieteerlijk zijn

Uit bed te halen voor:

JW: Nergens voor.

K: Lekkereten!

PIOT September2003 pag.11 E,—



Waar droom je over;

JW: Ik droom niet

K: Ooit. Een huis in Italië?

Wanneer wasje voor het laatst bang:

JW: Ik ben niet bang aangelegd. Wel wasik
heel bezorgd bij de geboorte van mijn kin
deren

K: Pas nog, bang dat de kinderenin het zwem
bad vallen.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

JW: Hij is er nog

K: Waaris die bruine kleur?

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:

JW: Ik zou hetniet weten

K:  weetik echt niet

Wie zou je nog willen ontmoeten:

JW: De paus

K: De koningint

Wat zou je geen tweede keer doen:

JW: In het greppelje lopen

K: Een auto-ongeluk krijgen

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

JW: Recht doorzee, zwart - wit

K: Open, spontaan en vooral niet moeilijk
doen.

De redactie (WK)
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Officieel dealer
Massey-Ferguson

Zetor

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.

WOPAs,
Telefoon: Harreveld 0544 -37 24 16

Zieuwent 0544-351526
Intemet: www wopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di Vm Vi. 8:30 12.30 uur + 18.30 18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Ze. 830- 16.00 uur

7136 LE ZIEUWENT
Telofoon 0544 352372

Asbe®D
SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIE WN NTz> Oo 23O4



Biekenueruoer
Particuliere Bickenueruoer

roegewewoerOCIOfS
TAX10544-35 14 16 Traa | Roan

Fax0544 352166 TrachttarZieuwentsoereg 67° 713618 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto’s99eTi BSi.»zn ssee Waalderweg 124

ZD A ATen

7] VOORAL Uw: SportschoenenB{- SportkledingNV Sportartikelen
\l Schoenen en SporthuisT TEN BRAS Bd

a3gl Adds Pus Une Rucanor - Wings EYonex Lotto- Dunlop
Hummel Masita VikingZANRamn



Reactie op artikel “Tour”
Zo af en toe leesik als geboren en getogen Mariënvelder de Zieuwentse Piot
wel eens. Bij hetartikel "Tour"

in
Piot nummer 10 (19-7-08) moest ik toch wel

lachen om de plaagstootjes" die er richting het Mariënveldse uitgedeeld
werden. Niettemin voelde ik toch de behoefte even te reageren in het kader
van de altijd latent aanwezige “rivaliteit” tussen beide buurdorpen
Terecht wezen de columnisten ophet feit dat de Zieuwentse activiteiten-
kalender leeg was. Terwijl er in Mariënvelde in de zomermaanden allerei
evenementen zijn, zoals het beachvolleybaltoemnooi, de Tour de Mariënvelde
en niet te vergeten de combinerace. En dat voor een plaatsje dat 3 keer zo
klein is dan Zieuwent. Lichtenvoordenarenen zelfs Zieuwentenaren(!)
verbazen zich over zoveel activiteiten voor zo'n dorpje, wat ik weer als een
compliment beschouw. Het optreden vandeband "Kliet HoorUs" (dus geen
clitoris) ter afsluiting van het Marvo '76 beachvolleybaltoernooi werd ook niet
zo positief gewaardeerd. Naar mijn mening paste het prima bij de gemoede-
lijke sfeer op dat moment. Bedenk wel dat deze jonge knapen zonder enige
‘muzikale achtergrond begonnen zijn, gewoon door domweg te proberen.
Hartstikke mooi, toch! En dat beachvolleybaltoernooi zelf is de laatste jaren
ook nog steeds groeiende.
Het is dus nog niet zo slecht gesteld met Mariënvelde.. maar troost je met
de gedachte dat de Piot daar ook gelezen wordt...

Udo Domhof (voorzitter Marvo '76)

50 jarig bestaan HV Hoender-
boom-Pacelli
Zaterdagochtend Sourcy Center; Bijna alle eden zijn paraat en wachten vol
spanning in welke groep ze komen. Toen werd ' startsein gegeven, de 15te
groep vertrekt met de auto in een2 uur durende sterrit naar Braamt. Het
eindpuntis een gezellig hutje in het groen.
Samen flink puzzelen, brood eten en op weg naar de 1ste sportieve activitei-
ten. Vlot bouwen, boogschieten en een touwbrug. Natuurlijk vielen er enkele
eden (on)bedoeld in het water.

PIiOTPIOt
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Daarnaast werden er veel pols-
oefeningen gedaan.

Na een heerlijke douche zonder
warmwater en wat barbeknoeien wer-
dende strijdliederen ten gehore ge-
bracht. Er is veel gedanst, met name
op nederlandstalige muziek. tot de
versterker ermee ophield (doorge-
brand!). De organisatie prakkiseert
niets, pakt de auto en reed terug naar
Zieuwent om een nieuwe te halen.
Hetwas daarna nog lang gezellig.
Uiteindelijk ook nog even geslapen
op1 zaaltje met vele stapelbedden.
Man-vrouwverhouding 1 op 5! Grote

pret, weinig slaap, veel gesnurk.
Om 8 uur wakkergeroepen doorde
meest fítte van 'tstel: Erik klein Geb-

bink! Ontbijtje en gereedmaken voor
de volgende activiteiten: volleybal,
trefbal, kruiwagentje rijden en zak
lopen.
Na een spannende eindstrijd konden
de eerste biertjes worden getapt,
"Normaal" muziek erbij en effe
relaxenbijkletsen
Om 15:00 naar "Herberg het Witte
Paard” waar de uiteindelijk winnaars
bekend werden gemaakt! We willen
de Rabobank bedanken voor de
prachtige prijzen en het geldbedrag
wat Petra te Bogt voor ons heeft bin-
nengehaald
Het weekend was ontzettend ge-
slaagd, iedereen bedankt voor de
enorme gezelligheid en enthou-
siasme!!!

Totin het nieuwe seizoen!

Groeten, Pacelli crew!
(Hoenderboom-Pacelli: D1, D2, D3,
H1, A1, B1 en B2)

Handbalweekend 50-jarig bestaan
in de ogen van de jeugd
Haijj Piotlezers!!

Wij, de sportieve jeugdleden van HV Hoenderboom Pacelli, dat 50 jaar be-
staat, zijn het weekend van 30, 31 augustus op kamp geweest.
Met een enorme omweg van 100 km kwamen we aan in Braamt. Daar kre-
gen we veel actieve dingen te doen:
- Boogschieten

- Vlot bouwen

- Wateroversteek tussen 2 touwen
- Uit ons dak gaan op mooie muziek
- Strijd tussen de 6 verschillende teams
- Heerlijk eten
- Drinken en feesten
Als afsluiting van dit geweldige gave weekend gingen we met ons allen lek
ker eten bij ons nieuwe 4-sterren-restaurant ‘Herberg Het Witte Paard"
Dit weekend is voor herhaling vatbaar!!!

Groetjes de jeugd
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VOOR

GEZELLIGHEID

EN EEN

DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 35 16 07

EsensSTENOEESESESECSNNEEEEGen BuffettenEnEEN)Een]

Y smhef),
Afbouw

4% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

Keuken
Plavuizen

% Afwerkvloeren

WÍ Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 302

Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557



timpor
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7138 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544-352464

ELUMEN
7

VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

Te vou wart
“he new £1eet

Te new $atiees
aso fnHe-

DORPSSIRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuindanleg
tuinideeón tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544- 351954



Uit het oogpunt van de He-
ren,
50-jarig jubileum van HV Hoenderboom
Pacelli. Oftewel: 8 heren en 50 dames.
Hahaha!
Datkan alleen maar een goed weekendje

Ì uit worden. En dat werd het
De slogan "Zoenen, zoenen, maak me gek”
was constant te horen. Slapen? Ho maar!
Vrouwen zijn wat dat betreft net kippen: zo
gauw het licht is wordt er gekakeld. Als het
donker is gaanze op stok. "Gelukkig" dat er
ookin Braamt elektriciteit is, zodat voorde
dames kunstmatig licht hun "kakelperiode”
kon worden verlengd.
Wij als heren (hanen) hebben ons uitstekend
vermaakt! Muziek was leuk. De opdrachten
waren uitvoerbaar en bier was er genoeg!
Ook slapen met 58 vrouwenis een verade
ming. Alhoewel, een goede haan kukelt ook
in het donker!
Namens de Heren,
HV pacelli: Gefeliciteerd met julie jubileum

TD en wat ons betreft: ook52,5 jarig bestaan isï É een unicum!

De heren: Berry, Guido, Erik, Tonnie, Roy,Îas Jos en Paul.
AN

NN
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VLAMBI

Veel mensen kunnen uitstekend uit-
wijden over het weer. Keer op keer
vormthet weer aanleiding tot nog
weer een keermeergelul over het
weer. Iedereen praatover het weer,
maar niemand doet er wat aan.
Nou viel er de afgelopen periode
maaréén ding op, het was warm. Er
is dan ook sinds oktober 2002 niet
onverdienstelijk geklaagd over regen
en kou; nu dan eindelijk die lekkere
snikhete vakantiedagen. Het was
twee weken lang tropisch en je denkt
wat zijn die klagers uit hun lijden ver.
lost. Maar daar wordt je op het ver-
keerde been gezet, want eris weer
koelte gewenst. Op één dag is het
mogelijk dat de zelfde persoon klaagt
over de droeve bewolking in de och-
tend en de "laffe hete"als 's middags
de zon doorbreekt.
Maar hoe kom je dan zo'n warme tijd
door? Hard werken is niet slecht,
maar wij nemen liever geen risico's.
Daarom hebben wij ook een flinke
periode vakantie gehad en het prima
gehad met de hitte. Het leven is een
feest! Je moet alleen zelf de slingers
ophangen. En geloof maar dat ze
opgehangen zijn deze zomer. Zelfs
de overheid spoorde aan tothet nut-
tigen van veel vocht. Wie zijn wij dan
‚om geen voorbeeldfunctie te gaan
vervullen.
Je kunt natuurlijk ook de Slingeplas
opzoeken voor de nodige verkoeling.

J0:

Maar juist doorde hitte wordt het
recreëren bemoeilijkt. Was je vroe-
ger al blij dat je de zonnebrand-
Viekken, de drijvendepleisters en de
babykeutels kon ontwijken, tegen-
woordig moet je ook nog om de
blauwalg heen slalommen. Er gaan
bij de gemeente dan ook stemmen
op om de naam van deze
bacillenpoel te veranderen in
SlingeRplas.
Het weerlijkt zijn uitwerkingen tevens
op de anders zo befaamde weelde-
rig groene grasmat van ZVC te heb-
ben gehad. De aanblik doet denken
aande overblijfselen van een inmens
touwtrekkersevenement. Uit goed

fatsoen kun je er nog geen motor-
cross op houden. Geruchten doen de
ronde om de voetbaltrainingen naar
de schans te verplaatsen
Naast dit kleinleed zijn er ook se-
rieuze gevolgen. In de rest van Eu-
ropa leidde de hitte tot grote proble-
men. Oogsten mislukten en bosbran-
‘den luktenjuist wel. Zo meldde een
krant gedurende de komkommertijd
dat een brandweerman uit een bos-
brand een hertje had gered dat
Vlambi heette. Mooi man,
komkommertijd.
Maar goed aan alles zit een einde,
aan een worst zelfs twee, en de hitte
is voorbij. Hollanders klagen teveel,
en meer hebben wij niet te klagen.

Toon & Johan



DE KANS DAT U os
INDE WAO BELANDT 3IS 1OP9

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

DxHYPOTHEEK
SHOPES

De Hypotheekshop,
vd Meer de Walcherenstraat 2  713T EN Lichtenvoorde

Tel (0544) 37 7 13 = woei potbeeishop ni|ENSAIDMODEVAKSCHOOL |

— knip-en/naailessen
patroontekenen!
opleiding van modinette Um lerares,

MARE EE AONMELINS
de Haare al
A36 Nid 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 inl goede handen
Oplossingen/opmaat, een praktische instelling ên het nakomen van
afspraken staan hierbij aandebasis. Vakwerk tot in de puntjes noemen
wij dat ij Hoenderboom:
Bel voorinformate of een vrijblijvende presentatie 0544 35 15 32

"4 HOENDERBOOM
Veen mensen DSE BEP

Dorpssmat 27|7IS6 LE Zieuwent wwhoenderboomnl


