
B jpenGnG 0272 (2)

PiOT ||
Cultuur

Zieuwent



Hotel- Café - Restaurant

”’t WittePaard”
Verrassend,

GedC

Divese mogelijkheden voor:

+ Bruiloften en partijen
* Recepties
+ Reünies
s Vergaderingen De ideale rustplaats vooreen hapje en drarkje.

INSTALLEREN,
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Bijna winterstop.
Wat een vreemde en rare titel zult u
denken. Het voetbalseizoen is net
pas begonnen en één of ander
redactielid heeft het al over de
winterstop.
Niets is minder waar, maar het gaat
deze keer niet over voetbal. Waar
gaat het dan wel over zult u zichaf-
vragen.

31e jaargang
Redaktie:

Maddy Hulshof
Mark Lankveld

Corinne Ebbers
Johnny Cuppers

A Wendy KrabbenborgINN / Norbert Doppen

ION Huub Wopereis
î Elles Niënhuis

Marc Karnebeek

free lance
Toon Molleman

‚en Johan Stortelder

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

Iben nog steeds onderde indrukcvan
wat er inde periode februari tot eind
oktober in Zieuwent en omstreken
aan feesten, festivals en andere eve-
nementen georganiseerd wordt. Zo-
maar even een greep uit de talrijke
evenementen:
Nog bijna boerend van de te vele ofie-
bollen staat er in februari het cama-
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val voor de deur. Een meerdaags spektakel, dat ookin Zieuwent
de laatste jaren uitbundig gevierd wordt in het Eumkesnus. Ook
de doorPrins Harry I geopende residentie in Grolle mag ik niet

vergeten te noemen. Daar wordt tijdens deze dagen menig
feestje gevierd.
Hiervan bekomen staat er 40 dagen ater het paaspop voor de
deur. Dit meerdaags spektakel behoeft natuurlijk geen verdere
uitleg, maar dat het gezellig is weet bijna iedere Zieuwenten-
aar.
De maanden mei en juni zijn de maanden vande buurtplicht.

Eerst een bezoekje aan de kermis in Marienvelde en het week
end erop "even" kijken in Harreveld. Lievelde slaan we over,
omdat de weekerop onze eigen 3- daagse eraan komt. De
laatste vande 5 kermissen is dan in Vragender, waar massaal
afgebouwd wordt van deze 5 lange weken.
Dan gaan we zo langzaam richting bouwvak waar weermenig
buurteestje, tuinfeest, barbecuefeestje of het Ik heb morgen
toch vrijeestje” wordt afgewerkt
Hierna ben je toch bijna verplicht om ook even op de
Lichtenvoordse kermis te kijken. Gebeurt ook vrij massaal moet
ik zeggen. Menig snipperdag wordt er weer aan gespendeerd
om ookdit spektakel niet te missen.
De maand oktober wordt er nog een bierfeestje geregeld bij de
Radstake en dan… en daar komt het.…hebben we winterstop.

In de maanden novernber endecemberis het aanzienlijk rusti-

ger dan de andere 10 maanden. De kans om rustig bij te ko-

men van al deze voorgaande activiteiten; geen overdreven grote
en meerdaagse activiteiten in Zieuwent en omstreken. Op maan:

dagenzalbijna iedereen gewoon naar het werk gaan. Alvorens
ditte doen is er op de zondag al een bezoekje afgelegd bij

familieleden en/of kennissendie je de afgelopen 10 maanden
te weinig gezien hebt. De zaterdagen zijn dan al ingevuld door

gewoon te klussenin en om het huis. Wat zal er toch een boel
gespaard worden in de winterstop
Wanneeris het ook alweer camaval?

De redactie(MK)
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| Officieel dealer Vi Ì

Massey-Ferguson
Zetor Ex

Vooral 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.VJTelefoon: Harreveld 0544 -37 24 15
Zieuwent 0544-351526

Internet: ww wopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di.tmVij. 830 12.30 uur + 13.30 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za, 8:30- 16.00 uur

Dorpsstraat 214
7136LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

AsdeSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEL
G> O5á4á



o Biekenuerwoer
Partieuliere Biekenuewoer

oegduerwoerOETOfS: DE
TAX10544 -35 14 16 Trou | Rouw

Fox0544 352168 Trachttast
Zieuwentseweg 67 7136 LB ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoopen reparaties
van merkauto’s

b.9.9- 35160

Waalderweg 12a| Le)#9 Ï
voor At uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

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

Yonex - Lotto - Dunlop

ETMasia - Ji



Quitte gespeeld.

eN 5]
Twee weken geleden was er een
“hippisch festijn" georganiseerd bij

de Radstake in Varsseveld. Dit is
drie dagen feest meten rond paar-
den, op internationaal niveau. Zelfs
ruiters uit Duitsland, Engeland,
Zweden en Amerika weten de
Vennebulten te vinden. Maar ook
ruiters van de rijvereniging
Zieuwent-Harreveld zijn op het ter-
rein aanwezig en bereiden zich
voor op de wedstrijd.
Wij zijn op zoek gegaannaar Noëlle
Kolkman. Haar grote hobby is
paardrijden. Zij is 28 jaar en werkt
als ambtenaar bij de Gemeente
Arnhem, afdeling milieu

Noëlle bereidt zich voor op de
springwedstrijd in de klasse B, sa-
men met haarpaard Okarda C.

Vader Jos, "Jos van de ijsbaan’,
assisteert haar hierbij. Na een "war
ming up" geeft Noëlle een sein dat
ze er klaar voorzijn. Jos regelt dat
ze aan de wedstrijd kunnen begin-
nen. Noëlle rijdt het hele parcours
foutloos en binnen de tijd. Daarom
mogen ze gelijk de barrage (=fi-
nale) er achteraan rijden. Helaas
gaat hetbij de laatste hindemis fout,
één balk valt eraf. Ondanks dat,

ESE

toch veel punten gescoord.
Daarna is het wachten op de
dressuurwedstrijden. Tijd om even
uit te rusten.

Wij hebben Noëlle een aantal vra
gen gesteld.

Waarom paardesport?
Eh, ja. waarom? Nou, eigenlijk is
heteen familiekwaal. Maar voormij
is het echt begonnen na een week-
‚end ponypark Slagharen. Toen ik 7
jaar was, kreeg ik een Shetland
pony ("Rieneke"). Ik ben naar ma-
nege Nijnuis in Hupsel gegaan voor
paardrilessen.
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Heb jij een eigen paard?
Nee, ik heb een verzorgpaard,
Okarda C, en dezeis van Jan Cup-
pers. Ik ga met Okarda naarspring-
‚ en dressuurwedstrijden. Janrijdt
met Okarda voor de kar.

Kost het paardrijden veel vrije tijd?
Ja, het kost veel tijd. Minimaal 3
avondenper weekrijd ik paard.
Om de week op de dinsdagavond
heb ik springles in Harreveld bij
Wibedaki. Dat is flink oefenen in
een kleine groep. Vader Jos regelt
dan het vervoer.
In de zomertrain ik iedere donder-
dag aan de Boschlaan. 's Winters
ga ik naar de Radstake. Daar rijdik
zelf mettrekkeren trailer naartoe.
Ook dan komt mijn vader kijken.
Ik ben nooit met een uurtje klaar.
Voorhet poetsen vande stal, ver-
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zorgen, trainen en afspoelen van
het paard heb ik ongeveer 2 uur
nodig. Daarom hebik geen ijd voor
andere hobby's.
Ook heb ik nog een functie binnen
het bestuur van de Rijvereniging
Zieuwent-Harreveld. Ik ben
wedstrijdsecretaresse en verzorg
de inschrijvingen voor de wedstrij
den. (Terwijl de redactie op
maandagavond het interview af-
neemt, belt een nerveuze ruiter of
de tijden voor het volgende week-
end al bekend zijn.)

Is het een kostbare sport?
Goedkoopis het niet, maarje kan
het zo duur maken als je zelf wilt

Extra luxe kan, maaris geen nood-
zaak. Met mijn verzorgpaard heb ik

het goed voor elkaar.
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T 0544

Openingstijden:
Dinsdag /m vrijdag 30-1800 uur Zaterdag: 800 16.00 Uur

Het beste vlees
IN komt van uw slager

* AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

Od) H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WAL NE:E.G> ZieuwentEN Telefoon 0544 - 351205

Het Interieur
ie de weersiegeing Garage
van uw persoenikheid

trenzen Kolkman VOF

mneneeneeDissmeEE ò
Se eee Alle reparaties, APK.2-Keuring,

VeeWen EADESE Roetmeting & Verkoop

STOLTENBORG|WoO!
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

FIT-GARE
conter sourey

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sport:
Indoor activiteiten: tennis, squash, het huren Body Pump
van (deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf Body Attack

golf, tochten per step, Body Combat
‘mountainbike, kano, huifkar of fiets Body Jam

Kinderarrangementen: diverse invlingen Fitness en cardio
mogelijk Budo

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

Sourcys Top Feest us! Zonnebank
Bruisende Spelshow ExC edere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Soureys Schiet Spektakel ete. Turks stoombad

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

Sour Cere, Zegen 3e 7136 Zieuwent el (0544) 38 22 mo zoregeener nl ite @saeycerte



Heb je vaak wedstrijden? En
waargaat jou voorkeur naar uit?
Meestal om de andere week. Dan
zijn de wedstrijden in de buurt. Je
kan iedere week wel wedstrijden
rijden, maar dan moet je het hele
land door. Dat vind ik niets.
Mijn voorkeur gaatuit naar het
springen. Ik heb liever 10 spring-
lessen dan 1 dressuurles. Dit laat-

ste is veel vermoeiender en ik vind
het minder leuk voor het paard. Af
en toe een dressuurwedstrjd is niet
verkeerd, want daarligt toch de
basis: netjes leren rijden.

In welke klasse rijd jij?
Er zijn 5 klasses: B (begin),L(licht),
M (midden), Z (zwaar) en ZZ (zeer
zwaar). Hoe hoger de klasse, hoe
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hoger de hindermis. Je kan een pro-
fessionele ruïterzijn, maarals je
een nieuw paard rijd, begin je met
dat paard in de beginnersklasse!
Per wedstrijd kun je winstpunten ha
len. Dus hoe vakerje een aan wed-
strijd deelneemt, hoe sneller je de
punten bij elkaar kan hebben! Als
je minimaal 10 winstpunten hebt,
mag je naarde volgende klasse. Bij

30 winstpunten moet je over naar
de volgende klasse.

Ik rijd nu in de klasse B en heb 14
winstpunten voor springen. Ik mag
al over, maar ga nog even zo
door. Voor dressuur heb ik 5 punten
‚en moet ik nog even doorsparen.
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Hoe bereid je je voor op een wed-
strijd?
Allereerst thuis paard en tuig poet-
sen, manen invlechten (bij dres-
sur) en staart opscheren. Voer en
alle andere hulpmiddelen worden
ingepakt. Ook de koelbox wordtnog
extra benadrukt, om de kosten wat
te drukken!!!
Ophetterrein aangekomen wordt
het paard opgetuigd en worden
schroeven in de hoeven gedraaid

voor extra grip. Ik zorg ervoor dat
ik als ruiter er netjes uitzie; de rui
ters verplicht een witte blouse met
(half-)lange mouwen en plastron
(witte korte stropdas) te dragen, een



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

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

inanciële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 * 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 * Fax 0544-352145

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 tje gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH ey
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoopen reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

BeharJos
L ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

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

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

Zieuwent

STRANSPORTBEDRÍ

STUKGOEDERENVERVOER
KIPPE RVERVOER

WIST U...
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagenper 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. Ve vt: 8002000 ur <= postzegel. briefkaarten en adrowlingsxaantenTERI <= Peophalen van rioven on paden

= hetafgeven van briefpost binnen en buitenland
hot afgeven van pakketten en aangetekend binnerland
strippenkaarten, telefoonkaarten on boncadeaus
 informatebrochures.

zondag: SHOP gesloten



witte rijbroek, zwarte laarzen, een
zwarte colbert en een cap. Hand-
schoenen mag.
Voorde springwedstrijden is het be-
langrijk om eerst het parcours te
verkennen. Daarna een warming-
up, zodat ruiter en paard op adem
komen.
Wanneer ik de ring inrijd, komen de
zenuwen even. Ik ijd een rondje om
de hindernissen en groet voor de
jury. Als de bel is gegaan, mogen
we de wedstrijd beginnen.

Hebje wel eens wat gewonnen?
Ja, maar kleine prijsjes. Afgelopen
zaterdag ben ik tiende geworden in
de vennebulten. Ik kreeg een ro-
zetje en 12 euro. Daarmee heb ik

mijn inschrijfgeld terugverdiend,
dus quitte gespeeld!!!

Donderdag6 november:

\ Zaterdag 15 november:

Benje het hele jaar door met deze
sport bezig?
Ja, ik rijd het hele jaar door. Maar
bij blessures staathet paardrijden
even stil. Wanneer het paard
geblesseerd is, moet het advies van
de veearts opgevolgd worden
Meestal is datrust. Ik ga dan wel
naar het paard toe om het te ver-
zorgen.
En als het sneeuwt, dan baal ik ook
als een stekker. Sneeuw plakt aan
de hoeven. en dan houdt het
paardrijden op!

Noëlle, bedankt voor dit interview
en veel succes gewenst met de ko-
mende wedstrijden. Ook Jos, be-
dankt voor alle uitleg die je hebt
gegeven in de Vennebultent

De redaktie (WK en EN)

AEVENEMENTENAGENDA

20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie
Open podium Parochie
huis
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schets”iSDolf van ‘t Hooft
31 jaar
Grondwerker

Meest favoriete sport Voetbal en Hardlopen.

| Minst favoriete sport Squash; veel gelopen en weinig geraakt.

Mooiste sportherinnering Ik heb de marathon van Enschede binnen mijn

eigen gestelde limiet gelopen.

Favoriete sportman Hugo Walker had het altijd over ‘de nummer

9 van AZ:Kess Kist. Omdat Kees de 9 had

wilde ik ook met dit nummer voetballen.

Lekkerste eten Kippenbil met appelmoes.

Wat moet er van de buis? Weg met de reclames en daarmee zijn we ook

af van de commerciële zenders.

pag:8 Piot Oktober 2003—_—_”,.,.,/…'-„—



Beste boek/schrijver

Mooiste fil The Longest Day.

Politieke kleur Nooit op de LPF, verder hi alopge-

stemd. @

Beste Nederlandstalige lied

"Open" van The

Grootste miskoop?

Omscholen tot?

Wat durf je niet vast te pakk

Favoriete vervoermiddel?

Oktober 2003 pag.9
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Tent opzetten Elk jaar in de Greune Weide met het jeugd-

toemooi

Weleens aangehouden door de poli

2 Sn[Beh alcoholcontrole. Volgens de agent een PeoVan prima.

teel kabaal maken en weinig uitvoeren

Uit bed halen voor: AisNets in brand staat.
£

Waar droomjeover? Kampioen worden met F-pupillen. Eén keerf NA
5 stonden we bovenaan werd de competite i.v.m.

slecht weer afgelast. Een tweede keer verloren

werde'beslissingswedstrijd.

Wanneer wasje voor het laatst bang?

Tijdens een rondjëhardlopen werd ik overval-

len door onweer.Ik“heb geschuild in een

varkensschuur

pag-10 T Oktober 2003



Siebert & Wassink

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

Bent u op zoek naareen interessante baan
op MBO of HBOniveau en wilt u deze baan

eenvoudig vinden via eenprofessioneel
intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:
Onze Kernactiviteiten:

© P2O Adrie: : 5

& Wending & Sectie | www.siebert-wassink.nl
© Interim Management

info@siebert-wassink.nl
Twente:

Bigersbiook Asten £
7521 RB Ensche
Ti: 053 480:

Fax 053 4803565

Achterhoek
James Water 10

TIN ME Lichtenvoorde
50 Tet 0545 352743

Fax 0524 352748

&gn
ROMEO DELTA
MuLTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 3522 35
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

Zl
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 - 352237



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE z

ae SE eeEENTEFeeENaAeeGemenen feeen  [temas [Tisa [Eerteee TimTTmn[storen|este
emerged (Pance peen? SI RZ ute|ossa)
== a eeee ee SEIe nB0. \M. te Roller Hellenweg 8 7136 KS [zieuwenGs ee== ei IT eeeeen [ze ee [Loret
eee ee eee [ak beet iets

Gas eeanebavor Pace |E Marscha Dorpsstraat 12 TIG LK Zieuwent 352228|ee ee ms eeen | sid]
eeenaTe ae [Re oeRekao amana Ïanite [2360 [ineNEleemtes oetnne [ear gee [rss ea ene|Tsss
Er Deeneen ee TAeeee eG ee erge [reiss aeeen|sze
hestensomseerg enen |oerame 7IGGMG zaon|sagge
orassöneszoos (Sr wiee [Gerope  TIGGN [zemen|3520
[Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 71361G Zieuwent 351232]

‘Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldsex



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES1 oxorer zoos) a
[GnGaNSATE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE Nicon Aal TELEFOON
Peerzaar 4 Hhot Zieuwesewegs3  |7I36LA Zieuwent 351890
ijver Zieuwent Marroved Hendrike Mitersraat 59 TI26CE /Bredewoon|0543-452081

zwe Joris Wassink Do Haze 4 (7136 MJ zouwe 352810
ode Kuis FrancHoutnek  Aolderaweg 4 (7136 KK Zieuwent 361430
siet g0 Mija Holkenborg  RurlosewegS 7136 MD Zieuwent 351879
\siehting raten Markengeen Dorpsstraat 41 713616 Zieuwent 951935)

StchingHependeMand Mew JBokken  Werentiedstaatg 7186 2ZG Zieuwent 361461
ticting Jougraag AndreteMolder De Steege B 7136MP Zouwent 351429
seting Kerkopaen (6 Moleman Dopsstaat 32 7136 LM Zouwent 361598
stichting PaasPop HubWoperes Haneveldscnog3g 17136LW Zieuwent 351964]
|sehting Pasar A Nen Kiewerstaast  [7136LP Zieuwent 352494
Ístiehingpeeoorzening Annes Ankená  Zieuwentseweg IA |7I36LC Zieuwent 351239
[sting zIEaDaG Jelandave Pure Dopestaat&s 7136LH Zieuwent 351845
[schiewereniging Zouwent A Papen De Haare 32 7136 MK Zoen 351970
[schutterij St Scbastaan A Stoeler KumnerjS 7263 AM Marienvelde 351815
[Schoolcommissie 8 ThoaWoperis Muwtosowegs'A 7IGEMC Zieuwent 352544
[sporaad contactpersoon A Bouorst Auutoseneg2 7IG6MD Zieuwent 351294
[sponsotpundcing Zieuwent A Rousborst Zeger 16K 7136LS Zomer 52103)
Tafekennisver Slagvaardig £ Hoenderboom De Steege 71 7136MN Zioment 352916)
Tennisvereniging ZI M Theissen A Wolemanhor6 7136MS Zieuwent 951466)
Toneelver Semper Avari Marontekeker  DomsstaatB3A  7136LJ  Zeuwert 61968]
oureiub Veleoe CaspertoBrake Groenling 25 7182ED tchtemoorde 378756]

(voteyakereniging TONP MM Holkenborg Boersweg 4 7I36KK Zieuwent 351488)

vz Mew A Spexgeor  eindersweg 7 7136KJ [Ziement 351481
[wetinsraad contactpersoon Mevr. Vosters Dorpsstraat 87 71961 [Zewen 351586)
[zaatoetmar zv z AusDonderwinkel Vogelkerssraat26 7182 CD Lichtenvoorde

[zangkoor 8 Halhof ZemenseogsyA 7138LA Ziement
Zieuwent Belang Wimakokman Zieuwensemegs0 7136LC Ziement
[Zoenetioem De Mor. Heutinck Fodersmegtia 7136 KX [Ziement

38, 7136 LW Zieuwent of email h.wopereis@chello.nl



ijn architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 71386 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398A)HELGA'S HAARSALON

DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@> 0544 - 3522901RTI Transporti V. Telefoon 0544-377050

Albert Schweitzerstraat 29Se67 Í |
ien IE”

EuAeEET
td. Preston, UK via eewww-rti.nl



Wat denk je als je in de spiegel kijkt?

Ah nee, is het nu al weer tijd om me te scheren.

Welkezin of woordgebruik je te veel?

Een stopwoord van mijiss'Mdffers".

Wie zou je nog willen ontmoeten? \JE.SiA À

Carl LewisÉn (enorm grote dopingvrije held
7 \

die uiteindelijk toeh, door diezelfde doping, van

zijn voetstuk valt! 9
DD. ÁáWat zouje geen tweede keer meer doen? 1

Metde racefiets de Holterberg op. Meteen 10%
naar boven.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.

Dúf van alles, kan niks.

Red. ML
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K
HALLO IEDEREEN, dd
DEZE KEER ZIJN WE VOOR DE PIOT NAAR HET JEUGDORKEST GEWEEST. DAT IS
EEN ORKEST MET KINDEREN. DAT IS IEDERE DINSDAG AVOND VAN 15.00 UUR
TOT 19.00 UUR IN HET PAROCHIEHUIS. IN ZIEUWENT.

HOE BEGINT HET DAAR:

ALS DE KINDEREN BINNENKOMEN PAKKEN ZE HUN INSTRUMENT UIT EN SPELEN
DE UEDJES ALVAST EEN BEETJE DOOR. ER MOET OOK EEN ZEIL OP DE GROND GE-
LEGD WORDEN WANT ER KOMT SOMS SPUUG UIT HET INSTRUMENT (SOMMIGE
INSTRUMENTEN HEBBEN EEN SPECIAAL KLEPJE WAAR ZE DAT MEE KUNNEN).
DAN WORDEN ER IN RIJEN OOK ALLEMAAL STOELEN NEERGEZET.

HOE KOM JE BIJ HET JEUGDORKEST?

ALS JE VOOR HET 2E JAAR MUZIEKLES HEBT MAG JE BIJ HET JEUGDORKEST. DAT
IS OM AL VAST TE WENNEN ALS JE NAAR HET GROTE ORKEST GAAT. JE MOET
MINSTENS 2 JAAR BIJ HET JEUGDORKEST. SPELEN ALS JE NAAR HET GROTE OR-
EST WILT. HET JEUGDORKEST IS ALLEEN VOOR KINDEREN DIE EEN BLAAS-
INSTRUMENT OF EEN SLAGWERKINSTRUMENT BESPELEN, BIJ HET JEUGDORKEST

ZITTEN KINDEREN. UIT ZIEUWENT, HARREVELD EN. MARIËNVELDE.

DE INSTRUMENTEN. dj
BIJ HET JEUSDORKEST SPELEN ALLEEN BLAAS- EN SLAGWERKINSTRUMENTEN.
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BLAASINSTRUMENTEN: KLARINETTEN

DWARSFLUITEN

HOBO

FAGOTTEN dd
HOORNS

ALT-SAXOFOON

TROMBONE

TROMPETTEN

a
SLAGWERK: DRUMSTEL d ü

XVLOFOON =

EN ER ZIJN OOK KINDEREN DIE IEDER LIEDJE EEN ANDER

SIAGWERKINSTRUMENT BESPELEN.

VERSCHILLENDE PARTIJEN:

IN EEN ORKEST SPELEN VAAK MEERDERE INSTRUMENTEN BIJ-

VOORBEELD 10 KLARINETTEN. DAN ZIJN ER 5 DIE AL EEN JAAR BIJ za
HET JEUGDORKEST SPELEN EN ER 5 DIE ER NET BIJ ZIJN. VOOR

DIE KINDEREN DIE ER NET BĲ ZIJN IS HET BEST MOEILIJK OM

METEEN ZON MOEILIJKE PARTIJ TE SPELEN. DAAROM KRIJGEN

ZIJ EEN 2E OF 3E PARTIJ DIEIS VAAK LAGER EN MAKKELIJKER OM

TE SPELEN. VAAK IS DE 1E PARTIJ HET MOEILIJKST EN SPEELT DIE

PARTIJ DE MELODIE DE 2E OF 3E PARTIJ SPEELT DE MELODIE 1A-

GER OF SOMS SPELEN DIE HET RITME. DOOR DIE VERSCHILLENDE

PARTIJEN KLINKT HET ALLEMAAL VEEL LEUKER DAN DATJE ALLEEN

EEN fE PARTIJ ZOU HEBBEN. VOOR DE KINDEREN DIE ER NET BI
ZIJN IS HET MAKKELIJKER EN HET KLINKT NOG LEUKER OOK!!!
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DE DIRIGENT VAN HET JEUGDORKEST EN HET GROTE ORKEST

IN ZIEUWENT IS DIK-JAN VEERBEEK. DE DIRIGENT GEEFT DE

MAAT AAN, MET EEN STOKJE. HIJ ZEGT WELK LIEDJE IEDER-

EEN MOET SPELEN. EN GEEFT AAN WANNEER IEDEREEN MOET

BEGINNEN. DAN BEGINT IEDEREEN HET LIEDJE TE SPELEN.

MEESTAL SPELEN ZE HET HELEMAAL UIT EN DAARNA MOETEN

IEDEREEN BIJVOORBEELD BIJ LETTER C BEGINNEN (ER STAAN

OOK ALLEMAAL LETTERS BIJ DAT IS MAKKELIJKER VOOR DE

DIRIGENT OM TE ZEGGEN WAAR IEDEREEN MOET BEGINNEN.

HIJ ZEGT HET OOK ALS IEMAND IETS VERKEERD DOET, EN HOE

HET DAN WEL MOET. ONDER HET SPELEN ZIJN ER OOK WEL

INSTRUMENTEN DIE DAN EVEN RUST HEBBEN DE DIRIGENT

GEEFT DAN OOK AAN WANNEER DIE WEER MOETEN BEGINNEN,

NATUURLIJK MOET JE ZELF OOK WEL GOED TELLEN MAAR IS

HET IS OOK WEL MAKKELIJK ALS DE DIRIGENT DAT AANGEEFT.

GROETJES, NIENKE EN MARJAN

J ] DS

A
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MeerMarkt;
Zieuwent

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

» TT Drukkerij Westerlaan
Lichtenvoorde

TE vor
Jos Beening

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



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

projectmatige tege!

Naast het uitvoeren van tegewerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.
U bent vanharte welkom eens eenkijkje te komen nemen.

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

Telefoon: 0544 371042 JamesWattstraatG Postbus 86
Telefax 0544 375007 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vwwer werking.nl
E-mailadres: info4 ssafwerking.nl
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WINNEN-WINNEN-NEEWINNEN-WINNEN- WINNEN
_

OP ZONDAG 28 SEPTEMBER WERD IN DE HAMALANDHAL IN

LICHTENVOORDE DE EERSTE GEMEENTELIJKE VOORRONDE VOOR

HET NEDERLANDS SCHOOLHANDBAL KAMPIOENSCHAP GEHOU-

DEN, EN WAT DENKJE....ZOWEL DE JONGENS VAN GROEP8ALS
DE MEISJES VAN GROEP & WERDEN EERSTE, EN NIET ALLEEN DE

KINDEREN DIE HANDBALDEN DEDEN HET GOED MAAR OOK DE

SUPPORTERS OP DE TRIBUNE. ZE WAREN MET VEEL EN LIETEN

ZICH DUIDELIJK HOREN. GEWELDIG.

OP ZONDAG 26 OKTOBER WORDT GESTREDEN OM HET

LICHTENVOORDS KAMPIOENSCHAP, ONZE GROEP 8 MAAKT EEN

GOEDE KANS! DE WINNAAR VAN DEFINALE GAAT DOOR NAAR

HET GELDERS KAMPIOENSCHAP. DUS ALS JE ZIN HEBT,EN HET

REGENT TOCH, KOM DAN KIJKEN VANAF HALF 3 IN DE SPORTHAL

IN LICHTENVOORDE. JE GAAT MAAR ZITTEN BĲ DE SUPPORTERS

DIE HET HARDST SCHREEUWEN, DIE ZIJN NAMELIJK VAN EN

VOOR ZIEUWENT. WANT IEDEREEN VINDT MEEDOEN BELANGRIJK,

MAAR WIJ WILLEN GRAAG WINNEN. GROEP 8 WIL ALVAST

HEDWIG ARINK BEDANKEN VOOR DE DOELTREFFENDE TRAININ-

GEN EN CARLA TEMMING VOOR HET POSITIEVE COACHEN. HET

HEEFT GEHOLPEN!

GROETEN VAN DE BEGELEIDERSVAN GROEP 8 HERMAN

HOOGLUGT EN MADDY HULSHOF.
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50-JARIG BESTAAN
HANDBALVERENINGING

EEE HOENDERBOOM PACELLI
Onze oudste jeugd en de senioren waren naar aanleiding van
het 50-jarig bestaan een weekendje weg geweest. Ookde jong-
ste jeugd werd niet vergeten!!

= Zaterdag 6 september gingen we met de jongste leden van
onze handbalvereniging een dag op pad. Vol spanning kwa-

“ men ze om 9.00 uur aan in het Sourcy, want ze wisten nog
niet waar ze naar toe gingen. Met auto's reden we richting
Dieren waar we naarde "Spelerij uitvinderij’ gingen. Daar aan-
gekomen waren de kinderen al weg en wij

‘de
leiding” ston-

den nog op de parkeerplaats. Toen wij in het park aankwamen
haddende kinderen al uitleg gehad en verdwenen langzamer-
‘hand in het park. In de speeltuin was alles gemaakt van
gerecycled materiaal. Om 11.00 uur moesten de kinderenzich
verzamelen in de Uitvinderij. Daar kregen ze uitleg wat ze
allemaal konden knutselen: zagen, verven, tekenen, zelfs met
water knoeien. Toen de kinderenaan het werk waren zagen
we de meest mooie ontwerpen. Om half 2 moesten we ons
weer verzamelen, want we moesten onzeeigen lunch gaan
maken. Gezellig broodjes bakken aan een stokje. Je kon zo-
veel eten als je zelf wilde. Daarna verdwenen ze weerrichting
de Uitvinderij en sommige naar de Spelerij. De kinderen had-
den nauwelijks tijd om tussendoor wat te komen drinken. Knut-

selen en spelen was veelbe-
langrijker.
Om 16.00 uur was het helaas

‚om weer naarhuis te gaan.
Het koste wattjd om iedereen
te verzamelen, maar uiteinde
lijk was iedereen er. We heb-
ben nog even een groepsfoto

$ gemaakt. Om 17.00 uur wa-
Ten weterug in het Sourcy,
waar de patatjes al klaarston-
den. Toen de ouders de kin-
deren kwamen ophalen waren
ze vol bewondering over de

2 gemaakte knutseldingen, die
ervaak ook zeer bijzonder uit-

zagen. Dit wasal weer heteinde van een zeer geslaagde,
leuke en creatieve doedag voor de kinderen.

De jeugdorganisatie van Paceli.
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VOOR

GEZELLIGHEID

EN EEN

DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 35 16 07

ENsneresSNSDiverse ZALEN voorEesESTEN
OUD-HOLLANDSE SPELENNSEEranEEnNEEENNEEeNEN

DLomhet
Afbouw

“4 Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

4 Afwerkvloeren

A Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 30
7136 LL Zieuwent

0544-352557
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SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

DORPSSTRAAL. 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
6J°%g tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

Pag tuinonderhoud tuinideeën tuinaanlegde D tuinideeón tuinaonleg tuinonderhoudal Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



HANDBALNIEUWS HOENDERBOOM/PACELLI

Nu de dagen weer korter worden en deze ongelooflijk mooie zomer lang- !

zaam de geschiedenis in verdwijnt kijken de dames-1 uit naarde start van de
competitie.

Half augustus werdende trainingen weer opgepakt onder leiding van Daan
Jolink en Annet Hummelink. Bij temperaturen van 30 graden en meer werd
er in het Sourcy center gewerkt aan de conditie en spelpatronen voor het
komende seizoen. Een voorbereiding die dit jaar niet optimaatwa$ vanwege
de vakantiespreiding en een aantal blessures. Aanvoerdster Marloes Wensink
brak haararm toen ze werd aangereden door eenauto op Weg naar haar
werk en keepster Janneke Haumerssen verrekte haar enkelbanden op de
{ste training toen ze ongelukkig op een bal stapte. ie

Pas sinds de laatste week van september heeft Daan Jolink de gelectie com-
pleet. Ten opzichte van het vorig seizoen is erhet eenen andergewijzigd
Hedwig Arink heeft aangegeven eenstapje terug te willen doen:en speelt het
komende seizoen bij dames-2, hiervoor is Nannet KI. Holkenborg toegevoegd
aande selectie zij krijgt de komende maanden de kanszZich texbewijzen.
Hedwig Arink blijft wel beschikbaar voor dames-1 wanneerdatnodig mocht
zijn 3

Doorde komst van Anneke Haumerssen, vorig seizoen aktief als keepster
bij de dames-1 van Blauw Wit en gezien wordt als een talent heeft Daan
Jolink besloten omgeen gebruik meer te maken van de diensten van Arita
Bolster, toch jarenlang eenzeer gewaardeerde kracht binnen dames-1. Ook
Anita Bolster doet een stapje terug en speelt het komende seizoen bij da-
mes-2, maar ook hier geldt dat zij beschikbaar blijft voor dames-1 wanneer
dat nodig mocht

De selectie bestaat voorlopig uit de volgende speelsters: Petra ter Bogt en
Janneke Haumerssen (keepsters), Nannet KI. Holkenborg, Lisette Ponds,
Janneke Wessels, Anke Stegers, Marloes en Maaike Wensink, Angela
‘Rouwenhorst, Ilse Everink en Sharon Beening.

Ook het komende seizoen is men ingedeeld in Regio B met uitwedstrijden
naar Limburg enBrabant. De thuiswedstrijden worden net als het afgelopen
seizoen gespeelt op de zaterdag-avond, steeds om 19.30 uur in het Souroy
center. De competitie begint voor de dames op zaterdagavond 18 oktober
met een thuiswedstrijd tegen Wessels-Heeten, een tegenstandster waarvan
het afgelopen seizoen tweemaal verloren werd. Direkt dual een wedstrijd
waarbij alle hens aan dek geboden is.
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Hieraan vooraf spelen de dames-1 reeds op donderdagavond 16 oktober in
het Sourcy center om 20.00 uur een bekerwedstrijd tegen Auto v. Ewijk/L.H.C
uit Lemelerveld, uitkomend in de Hoofdklasse. Een mooie warming-up voor
het komende seizoen. De dames-1 hebbenin een aantal oefenwedstrijden
laten zien dat ze zeker niet kansloos zijn tegen dit soort tegenstandsters.

De doelstelling voor dit jaaris om in het linker rijje te eindigen en metinzet,
enthousiasme en steun van de supporters moetdat zonder meer mogelijk
zijn.

Uitslagen, wedstrijdverslagen, standen en andere wetenswaardigheden zijn
zoals altijd te vinden op onze website: www.paceli.nl

WzIEK
TONEEL
DANS

CABRET
THEATER
STAND. UP COKEOTAN

ae:Alle OF MET EEN HOEP
ALLES 18 WOGELIJK! 2

DOE MEE
ZATERDAG 15 NOVEMBER 2003
PAROCHIEHUIS ZIEUWENT
20.00 UUR

1E KUNT 1E OPGEVEN T/M 9 NOVERBER:

105 KOLMAN TEL:0544 351558

pag.18  PiOT Oktober 2003



J. WAENINK Weersien
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud

beglazing: glasschade

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende enBreeberg|eN0

Particulier ziekenvervoer (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
wowzitaxnl  Info@zitax.nl

YO) di
totale geluidsverzorging

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

en lichte bedrijfswa
Onderhoudsbeurtenen reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK Keuringen
Schadetaxatie en “reparatie

zieuwent

verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* 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



Bovenstaande titel is de titel van
een spectaculaire actiefilm met
Tommy Lee Jones en Will Smith in
de hoofdrol.Zijspelen twee geheim
agenten in de toekomst die op zoek
zijn naar kwade buitenaardse indrin-
gers. Met de machtigste wapens, een
grote dosis moed en doorzettingsver
mogen kwijten zij zich van hun bi

zondere taak. Kijkend naardiefilm

‘moest ik denken aande Men in black
van onze tijd. Jazeker, ook nu, om
ons heen, zijn er mensen die probe-
ren de orde te bewaren
elke week weer, strak in het veelal
zwarte pak, de vele arena's, om al-
daar te voorkomen dat de strijdende
partijen elkaar al te hard in de haren
vliegen. Hun wapens? Een fluit, ge-
kleurde kaarten, durf ‚en
vastberadenheid. U begrijpt inmid-
dels wel over wie ik het heb: de vele
dames en heren scheidsrechters.
Watbezielt die mensen? De verh:
len kent iedereen. Scheids
gemolesteerd, scheids getroffen door
aansteker, scheids legt wedstrijd stil

vanwege scheldpartijen op tribune of
veld. Watis daar nu leuk aan? Die
vraag heeft me lang bezig gehouden,
en om achter het antwoord te komen

beslootik, toen de mogelijkheid
zich voordeed, een
scheidsrechterskursus van de

KNVBte gaan volgen. Zes avon-
den naar Marienvelde, dat valt
nogal mee. Hetbleken interes-
sante avonden. Je denktals voet-
baller namelijk al snel datje het
allemaal wel weet. Dat bleek een
misvatting. Hoewel het voetbal-
spel slechts 17 regels kent, Kun je
een heleboel bijzondere situaties
voorgeschoteld krijgen, waarmee
je je werkelijk geen raad weet. Wat
bijvoorbeeld te doen als de
keeper, die in de 16 staat, een te-
genstander, die buiten de 16 staat,

in gezicht spuwt? Is het een
doelpunt als een bal lek in hetdoel
ploft na een strafschop? Onderlei
ding van een oude rotuit het vak,
werden ons defijne kneepjes van
het scheidsrechtersvak bijge-
bracht, en na die 6 avonden wa-
ren we allemaal 'verenigings-
scheidsrechter. In die hoedanig-
heid ben je bevoegd jeugd-
wedstrijden en senioren
wedstrijden tot en met de 5eklas
te fluiten. Diploma op zak, hand-
boekin de tas, potlood, schrijf
blokje en kaarten in het borstzakje
en fluitin de aanslag, laat ze maar
komen! In de praktijk bleek datje
naast alle theoretiche kennis voor-
namelijk sterkin je schoenen dient
te staan. Autoriteit uitstralen, nooit
terugkomen op beslissingen, niet
in discussie gaan, jij bent de baas.
Die aanwijzingen galmden de eer-
ste wedstrijden die ik floot door
mijn hoofd. Het was in het begin
flink stressen. Je weet soms, op
het moment dat je fluit, dat je fout
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zit. De split seconddie je op dat mo-
ment had, bleek te kort vooreen
goede beslissing. En hou dan maar
eens vol datje gelijk hebt tegenover
de aanstormende spelers. Maar, na
een aantal wedstrijden komt er lang-
zaam iets dat op routine gaat lijken.
Je gaat meer ontspannen fluiten, lost
problemen met een kwinkslag op. Je
krijgt zelfstijd om te genieten van het
spel om je heen, of lacht om het
gestuntel van de heren voetballers,
iets waar je die eerste wedstrijden
absoluut geen tijd voor had. Natuur
lijk blijje zo af en toe spelers tegen-
komen die denkendat als ze de wei
betreden, ze alle fatsoensnormen
overboord kunnen gooien, en verbaal
en/of fysiek volledig over de schreef
gean. Vaak helpt het dan om de be-
treffende speler even terzijde te ne-
men, en hem fijntjes te wijzen op zijn
gedrag. Kaarten gaf ik liever niet, dat
voelde toch als een nederlaag.
Inmiddels fluit ik bijna niet meer. Ik

ben weer gaan voetballen, RKZVC
zatwat krap in de spelers, en nu ont-
breekt me de tijd om er ook nog bij te
gaan fluiten. Toch heeft die periode
dat ik ‘de scheids’ was, ervoor ge-
zorgd dat ik met andere ogen naar
scheidsrechters kijk. Ik kan dan ook
met genoegen staankijken naar een
scheidsrechter als de scheids bi
RKZVC-VVG van 5 okt jl. Gezag uit-
stralen. Wie doet me wat. Goede be-
slissingen nemen. Goed'op lijn staan
als een grensrechter onterecht vlagt,
‚en hem zo kunnen ‘overrulen’. Geen
kaarten nodig, en geen arrogant ge-
zeur voorof achterafin de bestuurs-
kamer. Perfect.
We moeten met zijn allen respect
‘hebben voor die mensen. Zij maken
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het mogelijk dat wij onze hobby kun-
nen uitoefenen. En ook moeten we
zuinig op ze zijn, ze zijn met steeds
minder.
Mocht bovenstaand verhaal de
kriebels bij je hebben opgewekt, en
wil je zelf wel eens ervaren wathet
is, om een wedstrijd te fluiten, dan
kun je bij waarschijnlijk bij menig ver
eniging, en zeker bij RKZVC terecht
Lid of geen lid. Ingeval van RKZVC,
zorgt de club voorde cursus, waarna

je de jeugd van RKZVC mag fluiten.
Als dat bevalt, en je wilt verder, dan
kunt je je aan laten melden bij de
Lichtenvoordse scheidsrechterskring.
Je krijgt dan soniorenwedstrijden in

de gemeente Lichtenvoorde, tot en
met de 5e klas. Wanneerje nog ver-
der wilt, dien je een vervolgcursus te
volgen, de cursus KNVB scheidsrech-
ter. Hiema ligt de weg naarde ere
divisie, bij goede resultaten, voor je
open. Wie weet, ben ookjj geknipt
vooreen rol als ‘manin black!
0 ja, ten slotte, de spugende keeper
stuur je van het veld en je geeft een
strafschop, en het doelpunt met de
lekke bal telt niet.

JC._—_.__



DE KANS DAT U Z&
IN DE WAO BELANDT

Is10P9
Hoe groot Ís dan de kans
dat u moet verhuizen?

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

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naaïlessen
— patroontekenen

van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 14

NSAID 7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend denodige 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 staanhierbij aande basis. Vakwerk totin de puntjes noemen

wij datbij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

Wivd Sif& HOENDERBOOM€ vak en mensen goed begrepen

Dorpstraat 27 7136 LE Zieuwent www:hoenderboom.nl


