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OPEN PODIUM
Vanavond (zaterdag 15 november)
wordt door Stichting Fratsen voor de 2e
maal een Open Podium georganiseerd.
Al wordt het maar half zo leuk als vorig
jaar, dan nog belooft het weer een ge-
weldige avond te worden. Ik heb me
de vorige keer kostelijk vermaakt en zel
denzo gelachen

Al kijkende verbaasde ik mij over het
soms algemeen bekende, maar vaak
ook onverwachte talent dat veel plaats-
genoten hebben. Om jaloers op te wor

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

den. In mijn wensdromen zag ik mijzelf
ook op het podium staan. Heel vroeger
schijn ik dat ook gedaan te hebben
Diepe jeugdherinneringen komen bo:
ven drijven. De musical "Meester
Pennelik" met ene "Elsje" zer gelegen
heid van het 25 jarig dienstjubileum van
schoolmeester Wolters uit Silvolde. En
zelfs een persoonlijke theatrale
playbackuitvoering van het ten hemel
schrijnende nummer Mama’ van
"Heintje" (de Duitse “Jantje Smit’ uitde
begin jaren zestig) in het kadervan een
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ouderavond van het Gilde (Jong Neder-
land).

Nu nog zingen jkt mij niet verantwoord.
Ik heb overigens nooit kunnen zingen,
dit ondanks het feit dat ik vroeger op
het jeugdkoor heb gezeten. Als je een
8 of meer voor muziek had op de l2-

gere school werd je min of meer auto-
matisch toegelaten bij dat jeugdkoor. Ik

heb me toen een jaar kunnen ver:
schuilen in de massa (en genoten van
het uitzicht in de kerk en de jeugdige
balorigheid op de koorbalustrade),
maar toen er voor een Kerstuitvoering
solisten werden geselecteerd en ieder-
een apart een stukje mocht zingen, viel
ik alsnog door de mand en konik weer
plaatsnemen in de reguliere kerk
banken

Muziek maken en een instrument be
spelen dan? Ik heb helaas ook nooit
een instrument kunnen bespelen. Ik

ben nooît verder gekomen dan enkele
valse noten van het Christelijke
Paaslied "O Hoofd Vol Bloed en Won-
den” op een plastic blokfluit. Het lijkt

rij beter dat ik me tijdens de Paasda-
‚gen bezig hou met de organisatie van
PaasPop. Toch moet het geweldig zijn
om muziek te kunnen maken. Al jaren
ben ik van plan om een synthesizer te
kopen. Ik kan snel, blind en met 10 vin-
gers typen, dusaan de fysieke voor-
waarden is voldaan, echter het is er
nooit van gekomen. Diep in mijn hart
weet ik datk niet muzikaal ben en geen
ritmegevoel heb (dansen is ook al een
ramp) en mijn eigen hooggespannen
verwachtingen zullen waarschijnlijk
nooit in daadwerkelijkheid en realiteit
kunnen worden omgezet.

Waar ben ik dan wel goed in, en wil en
kan ik anderen deelgenoot van laten
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maken op een Open Podium? Zonder
nu hautain over te willen komen, ben ik
van mening dat ik redelijk goed wiskun
dig logisch kan denken en ook nog
eens luisteren. Maar om nu op een po
dium te gaan zitten denken en luiste-
ren is ook weer niet de bedoeling. Het
publiek luistert naar de artiest en niet
omgekeerd en denkt zelf het zijne er
wel van.

Een mogelijkheid zou nog kunnen zijn
om een lezing te geven over geînte-
greerde computersystemen. Hoe gaat
eengerenommeerd bedrijf failiet als
gevolg van mismanagement, te ambi
tieuze strategieën, foutieve projectaan-
sturing, een 3e generatie cultuur en
1600 bugs in een automatiserings-
pakket? Soms gaat werkelijk door
dachte  boerenslimheid op
“characterbase” boven gekunstelde
hype-vormende Windows gestuurde
technologieën, maar leg dat maar eens
uit aan een publiek dat wil genieten van
zijn rije zaterdagavond. Bovenstaande
is verplichte leerstof voor aankomende
IT-studenten en anders niet

Kon samengevat. Op het podium heb
ik niets te zoeken. Wat anders kan ik

er niet van maken. Gelukkig is er één
uitweg waarin ik mij heel goed kan vin:

‘den. Het toneel in het Parochiehuis is
niet het enige Open Podium in
Zieuwent. Goed beschouwd is dit blad
(de PIOT) een Permanent Open Po-
dium. Niet voor een daadwerkelijk uit-

voering van tonee, cabaret, muziek en/
of zang, maar wel voor geschreven
tekst. Bij deze dus mijn bijdrage. Alle-

maal veel plezier en succes vanavond.

®
De redactie (Huub Wopereis)
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Open podium

Open podium

Als U, net als ik, vanmorgen hals over kop
naar de postbus bent gerend, omdat U niet
kunt wachten wat er deze keer voor inte-
ressantsin Piot te lezen is, dan leestU dit
waarschijnlijk precies op tijd, want
VANAVOND, ZATERDAG 15 NOVEMBER

wordt er in het parochiehuis van Zieuwent
een Open Podium georganiseerd door de
Stichting Fratsen. Het begint om 20:00 uur.
Om U alvast wat op te warmen heeft de
redactie van Piot de deelnemers telefonisch
een aantal vragen gesteld. Omdat mensen

+772 zich tot en met 9 november konden opge-
+” venbestaat de kans dat de lijst niet volle-

dig is bij het op 6 november ter perse gaan
/ van deze Piot, hiervoor vragen wij Uw be-Es grip. Wij danken alle geïnterviewden voorKZ hun medewerking, en wensen alle deelne# $

mers veel succes bij hun optreden van-14: avond voor,laten we hopen, een afgela-
den vol parochiehuis.

Wie ben je?
Jos Doppen, leraar bouwtechniek op een VMBO-school.

In wat voor genre gaje iets uitbeelden?
Akoestische gitaar en zang.

Heb je podiumervaring?
Ja, nogal. Met de nodige bandjes muziek gemaakt en vroeger met de KPJ en
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nu met Semper Avanti druk met toneel.

Waarom sta je op het podium?
Als je op een podium komt te staan heb je iets om naar toe te wer
ken. Als hetgeen je zelf maakt anderen ook iets doetis geeft dat een
behoorlijke kick

Watvindt je leuk aan het performen?
De aanwezigheid van het publiek maakt dat je er uit haalt wat er in
zit. Na de grondige voorbereiding is het optreden de kroon op het
werk.

Hoeis je voorbereiding?
Ik schrijf bestaande nummers op, bewerk ze en zet om naar mijn
stembereik. De laatste 2 weken worden ze geregeid geoefend. Twee
‘nummers voor elektrische gitaar hebik naar akoestisch omgezet.

Van wie kreeg je hulp?
Van niemand. In het verleden heb ik natuurlijk veel geleerd van de
medebandleden. Je moet jezelf leren kennen. In de muziek is heel
veel te vinden, maarje moet op zoek naar datgene wat bij jezelf pas

Gaatdit nog eventueel een vervolg krijgen?
Het werken naar een climax toe zal ik altijd wel blijven doen. Ik ben
niet echt wat je noemt een podiumgeil type.

Wie ben je?
Lucas Molleman, ik studeer biologie in Amsterdam en ben 19
Jaar.

In wat voor genrega jeiets uitbeelden?
Muziek.

Heb je podiumervaring?
Ja,ik heb muziek gemaaktin diverse plaatselijke bandjes

Waarom sta je op het podium?
Omdat het moois om te doen. Op het open podium omdat ik door
Jos Kolkman gevraagd ben.

Watvindt je leuk aan het performen?
Samen pret maken en dan ook nog dat andere mensen het leuk
gaan vinden.
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Hoe is je voorbereiding?
Slecht. We hebben nog maar één keer geoefend, maar het ging al
behoorlijk goed. |

Van wie kreeg je hulp?
Geen hulp gehad. Wat het open podium betreft had Jos allemaal in
kannen en kruiken, ik hoefde daardoor alleen maar mijn gitaar om te
‘hangen en spelen.

Gaat dit nog eventueel een vervolg krijgen?
In deze samenstelingwaarschinlijk niet, maar ik blijf zeker een podium
artiest

Wie ben je?
Jette Peters, ik ben groepsleidster op een dagbehandeling voor
jonge kinderen met ontwikkelings-, gedrag- en opvoedings-
problemen.

In wat voor genre ga je iets uitbeelden?
Beetje theaterachtig en dan humoristisch.

Hebje podiumervaring?
Ja, ik ben lid van toneelvereniging Semper Avanti Tevens verzorg ik
de presentatie van de jaarlijkse playbackshow van het Gilde. Vorig
Jaar hebik ook al meegedaan aan open podium.

Waarom sta je op het podium?
Je kunt in de huid kruipen van iemand anders en dan kun je iets zeg
gen wat je anders niet zou doen. Nu gaanwe bijvoorbeeld iets neer
zetten wat een bepaalde sfeeruitstraalt.

Watvindt je leuk aan het performen?
De reactie van mensen is belangrijk, je hoopt dat mensen het leuk
vinden watje doet. Ik zou het leuk vinden dathet andere mensen
aanzet om ook eens mee te doen.

Hoeis je voorbereiding?
We hebben zelf een stuk geschreven (ik niet want ik zat midden in eet
verhuizing), later hebben we eenmalig geoefend. We gaan het waar
schijnlijk de avond van te voren nog een keer oefenen.
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Van wie kreeg je hulp?
Van medespelers voor het open podium. Van de regisseur bij Sem:

per Avanti en Marijke Engelen is mijn steun en toeverlaat bij de
playbackshow.

Gaat dit nog eventueel een vervolg krijgen?
Deact bij het open podium zal eenmalig te zien zijn. Ikzelfblijf wel de
playback doen en zal ook bij Semper Avanti in de toekomst weer te
‘bewonderen zijn.

Wie benje?
=,Willem Petas.

In wat voor genre ga je iets uitbeelden?
Cabaret.

Heb je podiumervaring?
Jazeker. Ik heb al meerdere malen als buutredenaar opgetreden,
ook bij het vorige open podium. Bovendien ben ik oud lid van
Zieuwents toneelvereniging Semper Avanti

Waarom sta je op het podium?
Hetis me vorig jaar prima bevallen.

Wat vindt je leuk aan het performen?
Het vermaken van de mensen. Datis prachtig.

Hoeis je voorbereiding?
Tot nu toe summier, maar het gaat beslist goed komen.

Van wie kreeg je hulp?
Van niemand. Ik schrijf ijn eigen teksten.

Gaat dit nog eventueel een vervolg krijgen?
Hopelijk wel. Ik doe het graag. Ik heb vorig jaar naar aanleiding van
hetoptreden tijdens het open podium meerdere optredens mogen
doen. Hartstikke leuk.

Wie ben je?
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De specialiste projectmatige 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 van restanten.
U bent van harte welkom eens eenkijkje te komen nemen.

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

Telefoon: 0544 371042 JamesWattstraatG Postbus 86
Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: wawvewe

E-mailadres: info®
Awerking.nl

cafwerking.nl



> Eugéne Rouwhorst, vader van Jelke, Carlijn en Iris, getrouwd
met Francis, 41 jaar, veehouder.

In wat voor genre ga je iets uitbeelden?
Ik ga een ballad-achtig stuk lichte popmuziek zingen.

Hebje podiumervaring?
Alleen vorig jaar, ook tijdens het open podiurm, en ik heb al een aan-
tal malen solo voorgezongen in de kerk bij het dames en herenkoor.

Waarom sta je (juist nu) op het podium?
Voor de fun, en ik vind het prachtig dat er mensen in Zieuwent zijn
die een stichting als Stichting Fratsen oprichten, en vervolgens dit
soort evenementen organiseren. Geweldig dat dit in Zieuwent kan.
Ik voel me dan ook bijna moreel verplicht om mee te doen.

Wat vindtje leuk aanhet performen?
De voldoening die het je geeft, en ik hebaltijd al graag gezongen.
Hetis gewoon hartstikke leuk om te doen. En op het open podium is
het toch heef anders dan in de kerk. Je kunt nu zelf een nummer
uitzoeken.

Hoeis je voorbereiding?
Het moeilijkste ís de begeleidende muziek zonderde zang te vinden.
Detekst heb ik vanhet internet kunnen plukken en daarnauit Mij
‘hoofd geleerd. Oefenen gaat met de begeleidende muziek op de
koptelefoon en dan zo vaak mogelijk zingen.

Van wie kreeg je hulp?
De broers van mijn zwager zijn feestmuzikanten, en zij hebben mij
geholpen bij het op minidisk krijgen van de begeleidende muziek,
ook via internet.

Gaat dit nog eventueel een vervolg krijgen?
Dat denk ik wel, Zolang het open podium georganiseerd wordt, ben
ik van de partij. De kracht van het laatste open podium was volgens
mij dat er van alles wat wordt gebracht en dit door de organisatie
goed doorelkaar werd gemixt. Die avond bleek voor herhaling vat
aar en dat zal de komende avond waarschijnlijk ook weer zij
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Wie ben je?
= Ik ben Haike Keuth, een deerne uit Duitsland, vriendin van Joris

Beerten.

In wat voor genre ga je iets uitbeelden?
Duitse gouwe ouwe rock muziek.

Hebje podiumervaring?
Ja, als je 9 tot 12 jaaroptreden als buut redenaar tijdens het Kölns
carnaval meetelt.

Waarom sta je (uist nu) op het podium?
Hetis een oude levensdroom van mij om ooît te zingen op een po-

dium met publiek, en nu doet de kans zich voor. En het mooiste is
dathet een open podium is, zodat de mensen wel moeten blijven
luisteren, en mij niet weg kunnen jagen. Want of ik wel zo goed kan
zingen?

Wat vindtljktje leuk aan het performen?
De [ol met mijn medemuzikanten, het plezier dat het publiek aanons
beleeft, en de kans om eens vanaf het podium naarhet publiek te
kunnen kijken,in plaats van andersom.

Hoeis je voorbereiding?
We hebben1 of 2 keer gerepeteerd.

Van wie kreeg je hulp?
Van mijn medemuzikanten. Zij hebben veel ervaring, en ondersteu
nen mij.

Gaatdit nog eventueel een vervolg krijgen?
Datzien we dan wel weer.

Allemaal bedankt voor de medewerking en succes vanavond

De redactie (Johnny Cuppers en Mark Lankveld)
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DIT KEER GAAN WE IETS SCHRIJVEN OVER DE PLAYBACKSHOW DIE ZATER-

DAG 8 NOVEMBER IS GEHOUDEN IN HET PAROCHIEHUIS IN ZIEUWENT.

HET WAS ZOALS EUK JAAR WEER HEEL ERG DRUK IN HET PAROCHIEHUIS.
ER TRADEN 26 GROEPEN, VAN KINDEREN VAN 4 TOT 16 JAAR.
ER WAS OOK WEER EEN JURY AANWEZIG DIT JAAR WAREN HET DRIE LEDEN

VAN DE FEESTCOMMISSIE.

OOK DIT JAAR PRESENTEERDE JETTE EN MARIJKE DE PIABACKSHOW ZE
DOEN NET ALS EIK JAAR HEEL ERG LEUK. ZE ZAGEN ER OOK LEUK UIT.

DE KINDEREN DIE MEE DEDEN DIE WAREN MOO! GEKLEED EN DANSTEN

HEEL ERG GOED.

HET NUMMER SHREK WAS HET MOOI DAT ALE KINDEREN WAREN LEUK

VERKLEED EN DANSTEN OOK GOED.

BIJ HET NUMMER HARD, VAN KINDEREN VOOR KINDEREN WERD GOED

GEPLAVBACKT EN GEDAUST.

WAAR ZE OOK ALLEMAAL MOOI WAREN WAS BIJ HET NUMMER ZOEK DE

ZEEP VAN BERT EN ERNIE.

BIJ HET NUMMER SPIRIT IN THE SKY VAN GARETH GATES HADDEN ZE ALIE-

MAAL MOOIE KLEDING AAN EN EEN PRACHTIG DECOR!

EN OOK DIT JAAR DEED DE LEIDING OOK WEER EEN FANTASTIES NUMMER.

TOEN DE JURY WEG GING ON TE KIJKEN WIE ER EERSTE, TWEEDE EN DERDE

WAREN, WAS ER ZOALS EIK JAAR WEER EEN MINI-MOPPENTROMKEL.
ER WERDEN NIEUWE EN OUDE MOPPEN VERTELD.

TOEN DE JURY WEER BINNEN KWAM VERTELDE ZE DAT HET ZOALS EIK JAAR
WEER HEEL MOEILIJK WAS.

EN VERTELDE DE PRIJSUITREIKING.

1 GARETH GATES - SPIRIT IN THE SKY.

2: KINDEREN VOOR KINDEREN - HARD

3: GEBROEDERS KO - IK HEB EEN TOETER OP MIJN WA

AUEMAAL HARTELIJK GEFELICITEERD! \
EN WE VONDEN DAT IEDEREEN HET GOED HAD Sf &
ZN WE HOPEN DAT IEDEREEN VOLGEND JAAR OOK WEER KOMT KIJKEN!

GROETJES, MARJAN EN NIENK

JJ 7Piotzior
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GEWONNEN
GEWONNEN =

GEWONNEN B
DEZE PIOT HET VERVOLG OP HET VORIGE SCHOOLHANDBAL-STUK. DAT BE-

GON TOEN NOG MET WINNEN: WINNEN-WINWEN. EN INDERDAAD WE HEB-

BEN GEWONNEN.

WE, DAT ZIJN DE JONGENS- EN DE MEISJESPLOEG VAN GROEP 8.

OOK DE VOORSPELLING DAT HET ZOU REGENEN KWAM UIT. DE SUPPOR-

TERS WAREN OOK DEZE KEER WEER LUID EN DUIDELIJK AANWEZIG. DE

MEIDEN STONDEN ALS EERSTE IN DE FINALE TEGEN DE JORISSCHOOL UIT

LICHTENVOORDE. VAN ONS TEAM ZITTEN BIJNA ALLE MEIDEN OP HAND-

BAL, VAN DE JORISSCHOOL MAAR 1. OP PAPIER LEEK DIT EEN GEMAKKE-

LIJKE WEDSTRIJD. EN DAT WAS HET OOK. EEN KUNKENDE 9-4 OVERWIN-

WING WAS HET GEVOLG VAN GOED SAMENSPEL, STERK TEAMWERK EN EEN

ALTIJD SCORENDE SPITS. DE SPANNING VIEL WEG EN WE WAREN VOORAL

ERG BU, JAMMER WAS WEL DAT ONZE COACH CARLA EEN GELE KAART

MOCHT ONTVANGEN WEGENS ONRUSTIG COACH WERK. MAAR CARIA ZAT

NIET BI DE PAKKEN NEER EN COACHTE VERVOLGENS OP ZEN WEL TOEGSTANE

MANIER DE JONGENS. OP PAPIER WAS DIT EEN LASTIGE WEDSTRIJD. HET

JONGENS-TEAM BESTAAT VOORNAMELIJK UIT VOETBALLERS EN VOORAL MET

HET RONDSPELEN VAN DE HANDBAL-BAL LEVERDE DIT NOG WELEENS PRO-

BLEMEN OP. HET WAS GEN SPANNENDE FINALE, DIE UITEINDELIJK MET 3-

2 GEWONNEN WERD DOOR DE ZIEUWENTSE BOYS.

EN TOEN.

TOEN WAS HET FEEST IN DE KANTINE VAN DE HAMALANDHAL. DE MEESTER

EN JUF TRAKTEERDEN OP COLA EN PATAT. ER WERD GEZONGEN EN NA-

TUURLIJK VOORUITGEBUKT NAAR DE GELDERSE FINALE.

DIE ZAL ERGENS IN HET VOORJAAR VAN 2004 PLAATSVINDEN IN ARNHEM

OF ZUTPHEN. WE MOETEN NOG WEL LANG WACHTEN DUS.

HEET pag.10 Piot November 2003



Siebert & Wassink

Siebert&Wassinkisde | Bent u op zoek naareen interessante baan
Specialist op het gebied van|op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
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SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN D

[orsamsaTiE CONTACTPERSOON ADRES. POSTCODE woonpLAaTs TELEF
ezdmintonvereniging ten Bras Do Hare 34 7136 MK Zieuwent 3

Bijarver Kever © Wieringa Wiedachtenstaat6S 7131 GE Lichtenvoorde 376

eridgeclubZieuwent{B CZ) Fris d Ven Chuchilstraatt2 7136 MB Zieuwent
[Buurver Ruroseweg HedwigHedink Ruuoseweg13/A 7136 MC Zieuwent
euurtver Sprenkelderhook  C: Hummelink Schoppenweg14  TIS6KH Ziemwent

euurver tHoenderboom Mevr Heuinck Chuchilstraata 7136 MA Zieuwent
[Buurtve tKevelder A Kolkman Zeuwensewegan 7I38LC Zieuwent

guur zegendijk P.Klein Goldewijk Bodelaarsdijk 7 7261RZ Ruurlo 057349
oharias Pastorie Dorpsstraat 41 71361G Zieuwent
names gm R Spokschoor Kleuerstraat 33 71361P Zieuwent 352
Enso. M te Roler Helerweg 8 7136KS Zieuwent
Feestcommissie H Elschot Roushorteriijk20  7I3EKW Zieuwent
Foto fimclub a Stortelder Oude Aaltonseweg 27 7131 ZC Lichtenvoorde

[ax F HaibersStonoler Dorpsstaati&A  TI3ELK Zieuwent
|Gezonheidscenrum GER Vosters Dorpsstraat 87 T136LJ Zieuwent

[Gymetub dames R Rouwborst Zeuwertseweg56 7138LC Zieuwent
Hondbaler Paceli € Marscha Dorpsstraat 12 TIS6LK Zieuwent
Harrorie Zeuwent AngelaBeeren  Ruuloscmegis 7136MC Zieuwent
|longNegertan(tGide) DanilatenHave  Hemmelecijk 2 7137 RB Lievelde

|longerenkoorzieuwert Acti Wopereis De Waareise 19 TI36LT Zieuwent
kao Riek Grotenhuis Kumerij 10 7263 RD Marienvelde

kareteelub Mu crun ‘Guus Rijnders Larksstraat 18 7182 CS Lichtenvoorde
|ktootschiewer De Hemmele 5 Papenborg Wigendijk & 7263 RH Marienvelde

70 8 Lagerschaar Schaaweg 22 TI34PK Vragender 054352
Lotusgroep PetraBouwhuis  Beuones 17 TI0IW Wieswik 054382
\Lourdeswerk (NBV) Mevr Wopereis ZegondijkS TI36KR Zieuwent
|MikB (afc zie Ha Mar)  EmakKamebeek Verdelngsweg3  7263SR Mariënvelde
Ned Lever& Darmstiching Mevr Roummorst De Haare 6 7136 MG Zieuwent
ouderraad Basisschoor S Jansen ten Have Grensweg 4 TI3GKN Zieuwent
[Perochiebestuwr Zieuwent

__
Pastorie Dorpsstraat 41 TI36LG  Zeuwent

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harrevelk



 ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES 06 november zoos)
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| [meegeeee Dame oe ee| Eanoeazvz RaonVoerstaazs 713200 tense| Ee SSN SNE| [ee ina en Ee ae| ian wer Weak kempen 7136georg|
weg 39, 7136 LW Zieuwent of e-mail h.wopereis@ehello.nl



1 architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

HAS
HELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@ 0544 - 352290szATI TransportinstaliniësB.V. Aelefoon 0544-377050

Albert Schweitzersraat 29
7131 PG oeig | taEENSSgien!



NATUURLIJK WETEN WE ALLEMAAL DAT SUCCES IN KLEINE STAPJES GAAT.

MAAR WE KONDEN HET TOCH NIET LATEN EEN BEETJE TE DENKEN OVER ALS

WE AL GELDERS KAMPIOEN ZOUDEN WORDEN. IN 2002 IS DAT DE

ZIEUWENTSE MEIDEN VAN GROEP $ TENSLOTTE OOK GELUKT.

ALS WE INDERDAAD KAMPIOEN WORDEN, DAN GAAN WE NAAR HET NEDER-

LANDS KAMPIOENSCHAP, MAAR ALS WE DAAR DAN OOK KAMPIOEN WOR-
DEN DAN.
BUITEN WAS HET INMIDDELS DONKER GEWORDEN EN HET REGENDE BE-

HOORLIJK, DUS WE KONDEN EVEN EIJN BEDENKEN HOE HET ZOU ZIJN ALS

WE AAN HET EUROPEES KAMPIOENSCHAP MEE ZOUDEN DOEN. ZOU DAN DE

JEUGD-3-DAAGSE VERZET MOETEN WORDEN, OF ZOU HET NET GOED UITKO-

MEN. EN WAAR DAT EK DAN ZOU ZIJN, BIJ VOORKEUR AAN EEN VAN DE
SPAANSE COSTA'S, DAAR WAS IEDEREEN HET OVER EENS. EN DAN ZOU ER
GEVLOGEN WORDEN, EN DE SUPPORTERS ZOUDEN ZEKER MEEGAAN. EN VIA

DAT EUROPEES KAMPIOENSCHAP ZOU HET DAN IN VOLE VAART VERDER

GAAN NAAR HET WERELDAMPIOENSCHAP, BIJ VOORKEUR IN INDONESIE.
BALLEN OP BALI BIJVOORBEELD.

HELAAS GING DE KANTINE DICHT, EN MOESTEN WE DOOR REGEN EN WIND
WEER TERUG MAAR HET ZIEUWENTSE, ALIEN MEESTER GING RICHTING
EIBERGEN MET OP DE ACHTERBANK DE OVERWINNINGSBEKERS. EN 2 GEKLEIDE

LICHTENVOORDSE LEEUWEN DIE DIENDEN ALS WISSELTROFEE. ONDANKS

STEVIG BOCHTENWERK KWAMEN DE LEEUWEN OP MAANDAGMORGEN IN
GOEDE CONDITIE OP SCHOOL. ZE STAAN NU IN DE VENSTERBANK VAN GROEP

8, ZODAT WE ONS ALLEMAAL IEDERE DAG EEN BEETJE WINNAAR VOELEN.

WORDT VERVOLGD.

NAMENS GROEP & MADDY HULSHOF—_—



IeIscners prafisleahatsI 3f ES
Ischets py Pecl

alscht Yvonn

‘fe gelsofielscPrafialceh

Volleybal, omdathet een eerlijke en techni
‚sche sport is.

Minst favoriete sport: Ik vind alle sporten wel leuk. Het gaat er mij
vooral om dat mensen plezier in hun sport
hebben.

| Mooiste sportherinnering: Toen ik nog handbalde bij Erix, zijn we van de
promotieklasse naar de derde divisie gepro
moveerd.

Favoriete sportman/sportvrouw:
Niet echt iemand die eruit springt. Ik heb
‘bewondering voor mensen die altijd positief
kunnen blijven, ook als het een keer niet goed
gaat. Bijvoorbeeld Janine Paaschens, zij blijft
altijd postief

Lekkerste eten: Gebakken aardappelen met sla en als toetje:
pag.12  PIOT November 2003



Beste boek/schrijver: Alle boeken van Virginia Ag

Mooiste film: Color Purple.

Politieke kleur: CDA.

Beste Nederlandstalige lied:
"Wereld zonder jou" van Marco Borsato.

Meest afschuwelijke cadeau

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Wat durf je niet vast te pakke

PIT November2003 pag.13—



Favoriete vervoermiddel: De fiets.

Tent opzetten Italie. Heerlijk land. Je kunt er tot 's avonds
laat in je hempje buiten zitten.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Ja, een keer. Controle of ik de gordel wel om
had. Niet dus. Ik ben dus maar snel uitge-
stapt, zodat het niet meerte controleren viel
Ik heb dus ook geen bekeuring gekregen.

Hekel aan mensen die: Liegen.

Balkenbree, maar dan moetmijn moeder het
gemaakt hebben.

Woangroon jeover: Dat alle werkgevers meebetalen aan kinder-| opvang. Het hoort gewoon bij de secundaire- arbeidsvoorwaarden.

Wannebr waslje voor het laatst bang:
F Een aantal jaren geleden, toen we het kinder.

dagverblijf nog thuis hadden, is tijdens het
onweer de schoorsteen op ons huis ontploft. Ik
wist niet hoe snel ik alle kinderenbij elkaar
moest krijgen. Gelukkig is er met de kinderen

‚°° niets gebeurd. Sindsdien heb ik een hekelaan
onweer.



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

Alle verzekeringen (schade en leven)
Sparen
Beleggen

! Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 = 7136 1Z Zieuwent

Telefoon 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 07maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH ey
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 (IKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

BallenJo
3) ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

De bakkerdie iets extra's maakt van uw bestelling!

TRANSPORTBEDRIÍE

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPLRVERVOER

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

Zieuwent

SERVICE STATION 7 dagenper week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijdenkunt u terecht met All Cards.

WETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
Tea UWE 00200 IE = postzegel, befkaanen on adeswilingekaatena = het ophalen van oren enpaketten

= het afgaven van briefpoet binnen: en buitenland
= het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland
* trippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus

zondag: SHOP gesloten

 informatiebrochures.



Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
"Gatverdamme, alweer allemaal spetters!”

Welkezin of welk woord gebruik je te veel:
Het woord “hè”, bijvoorbeeld: ja hè?

Wie zou je nog willen ontmoeten?
Ik zou het niet weten.

Wat zouje geen tweede keer doen:
Zelf het hele huis schilderen.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Oprecht, kan niet tegen onrechtvaardigheid.

s- De redactie (Corinne Ebbers)

£

T_LEVENEMENTENAGENDAsenu
Donderdag1i December: 20.00 uur:

\ Uiterlijk inleveren Kopie
Vanavond : open podium
3-4 januari 2004: Sportnacht--

PIOT November2003 pag.15 ZZ



Aan het eind van het vorige seizoen kwamen
wij (dames2) tot de conclusie, dat het eigen-
lijk wel eenstijd werd voor nieuwe shirts. En
‘dan een sponsor zoeken. Dit ging eigenlijk
heel gemakkelijk. Er was net een nieuwe ei-
genaar bij de meermarkt wij dachten laten
we het eens proberen. En ja.. een paar we-

ken laterkonden erMeermarkt nieuwen sins ur
gezocht en besteldZieuwent sponsor worden. Aan het

1 begin van het
van shirts Tohp D2 nieuwe seizoen

waren de shirts
E klaar en zo konden

we dit jaar starten
| in een geheel

nieuwe outfit.
Het begin van het
seizoen ging niet
zonderproblemen.
We zijn aan de
competitie begon-
nen met een heel
krappe selectie, en
hebben nu al twee
geblesseerden
Maar we gaan niet
bij de pakken neerdegeen er
het beste van ma- 4ken. Dit met steun van de andere dames- <0

teams. Maarals je het nu leuk vind om te r

volleyballen kom dan even langs. Wij trai
nen op woensdag van 19.00 tot 20.30 inhet
Sourcy center.

Wij van TOHP dames2 willen via deze weg
Meermarkt Zieuwent bedanken voor het
sponseren van onze shirts.



Dames- en Herensalon
” ) ”

Harrevoldseweg 12 d ZieuwentToJg——g@
Openingstijden:
Onsdag Vm vrijdag: 830-18.00 wr Zaterdag: 8 00-14.00 ur

Het beste vlees
le komt van uw slager

°

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
Het Interieur
18 de weerspiegeling
van uw perzoonikheid

atren oetzzenZee nie GRE

Eizn1en

ate non
B Cahen om NEEiereToen eee egen

ij geleze vi
Loop gersoneven
STOL
woo!

aergINBORG

ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 351207

Garage
Kolkman VOF

0

Ö
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

FIT-CARE
center sourey

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen cen sport:
Indoor activiteiten: tennis, squach het huren Body Pump
van (deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf Body Attack
Outdoor activiteiten: galf, tochten per step, Body Combat
mountainbike, kano, huifkar of iets Body Jam
Kinderarrangementen: diverse invullingen Fitness en cardio
mogelijk Budo
Feestiokaties: Streetdance
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Step
Sportcafé, terras Impact
Sourcy Center entertainment: ief RPM

Sores Tap Feest jusí Zorebank
Bruisende Spelshow Ex Iedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Soureys Schie Spektakel etc Turks stoombad



In memoriam

sy & Miriam Holkenborg-Hanssen

Miriam heeft zich jaren ingezet voor de gym
Zieuwent

Zij heeft eenaantal jaren les gegeven en in
1998 nam zi het secretariaatswerk
op zich van Z. (Zieuwentse Gym Vereni-
ging)
Ook toen in 1999 Z.G.V. fuseerde met Spiri'90
uit Lichtenvoorde bleef zij actief als secreta-
esse.
Naast gymles gevenen de bestuurstunctie,
jureerde zij ij tumwedstijden.
Miriam heeft veel voorde gymvereniging bete-
kend.
Zij was zéér betrokken bij de vereniging en
zeker ookbij de prestaties van de Zieuwentse
kinderen.

innen de gymsport was tumen haar grote pas-
sie. Dochter Mayra volgde ze naaralle wed
strijden. Zij schreef ook de stukjes over het
tumenin de Piot.
Toen ze de laatste tweejaren vocht tegen haar
ziekte bleef haar inzet en betrokkenheid groot
Als ze het enigszins kon, kwam ze naar de
wedstrijden kijken en informeerde zij naar de
prestaties van de kinderen
Ook de bestuursfunctie heeft zij tot het laatst
toe vervuld met al haar kennis en inzet.

Miriam overleed 22 september 2003.
We zullen haaraandacht en inzeterg missen.

Miriam bedankt voor alles !

PIOT November 2003 pag.17
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De momenten v/d pupillen
DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:
MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL
MOOISTE MOMENT:
Mannen V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN VID WEDS D

06-09-2003
Longa F8 RKZVC F3

4-1
Mark Wopereis
Mark; strakke schuiver rechtsonder in de hoek.
Stijn, die een penalty 3 meter overschoot
Harm Beerten; zowel voor als achterin jagend ach

ter iedere bal aan.

27-09-2003
RKZVC F2 Vosseveld F2
2-3
Stan ten Have en Stijn Papen.
stijn
Afstandschot van Sijn —> Goal It
Melvin Klein Goldewijk en Mieke Lageschaar

11-10-2003
Vios B. F2- RKZVC F2

0-1
Reinout Ankoné
Reinout; afstandschot van 15 meter in de hoek, edt
de keeper kansloos.
Na een zwaarbevochten 2e helft werd Vios met een
nederlaag de kleedkamer ingestuurd.
Melvin Klein Goldewijk: uitstekend gekeept.

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

pag.18 OT November 2003

25-10-2003
RKZVC F2 - AD'89 F2

5-8
Stan ten Have (2x), Stan te Molder (2x) en Reinout
Ankoné (15).

Stan te Molder, van de linkerkant rechts in de kruising
De hele wedstrijd een due! van inzet, plezier, samen:
spel en veel goals.
Jur Eekelder;een echte kilometervreter.



J. WAENINK 3 Wiers ien
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37olerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing Te 0544-351452

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
wwwzitenl  info@zitaaxnl

S|/[O|/U[|[N|[D

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

totale geluidsverzorging



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMANVO.F

U

Voorz
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

G verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
+ aanhangwagenopleiding (E bij B}

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

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



Sourcy Sportnacht
Zaterdag 3 januari-Zondag 4 januari

VE 3 jan. vanaf 16.00 uur voor de jeugd
en vanaf 18.00uur voor de senioren tot zondag-
morgen 03.00 uur wordt er voor de 14e keer de:
Sourcy Sportnacht georganiseerd. Vaste onder-
delen zijn zaalvoetbal; squash; kruisjassen;
klaverjassen en darten en voor de derde maal
het erg in de smaak gevallen jeugdzaalvoetbal- ZJ
toernooi voor spelers en speelsters van 12 U/m 15
jaar.
‘Omdathet aantal deelnemende teams bij het zaal-
voetbal beperkt is en om te voorkomen dat we
diverse Zieuwentse teams bij hun aanmelding
moeten teleurstellen, zoals voorgaande jarenUIENEEE leeESSENNLEIENEa ES
zankondigingreeds in de PIOT. Ookzal ©
dit jaar de fitcare actief van de partij zijn.

Verdere mededelingen over de
bijzonderheden van deze sportnacht

‚volgen in de volgende PIOT en andereelWel kan menzich vanaf nu reeds opgeven voor
COENE ECS ENENNS NE

Erwan RuudDondenwinkel 0544379552EE] DETSUS Seen EAKRÜISJASSEN NS OETGET)KVEVESaN NS Ae(EIS)
DARTEN Seen Eee

PiOT November 2003



=ee
KOOPZIEK

Moeders loopt door het winkelcen-
trum. Ze heeft twee koters aanhaar
arm hangen die op hun beurt weer
een draad snot aan hun zeurmeus
hebbenhangen. Om haar schouders
heeft ze twee afgeladen draagtassen
met artikelen waarmee "de goed
heiligman” omtrent 5 december de

aflatende speelgoedhonger van
haar mormels weermag gaan tillen.
Ze is blij dat ze überhaupt nog ca
deautjes te pakken kon krijgen. Zo'n
maand voor het sinterklaasfeest is het
best moelijk om nog iets te krijgen
waardoor haar kinderen de sint niet
gaan zien als een aan de recessie
onderhevige pauper met een punt
muts op een ouwe pony die net ge-
noeg geld heeft om die dampende
roestsloep op rode diese! van Madrid
(met die haven) naar Zieuwent (met
die andere haven) te varen.

Bij de diverse kassa's die ze
die middag gepasseerd had werd ze
iedere keer vreemd aangekeken als
ze om Sinterklaaspapier vroeg. Hierop
trakteerde ze de betreffende
‘bonnenmiep op net zo'n vragende
blik. Op een - bij de cursus klant
vriendelijkheid geleerd - betuttelend
toontje werd haar vervolgens
legd dat de meeste mensen de ke

‘boodschappen er al op hadden zitten
en dat ze zich misschien maar eens
op de paaseieren moest gaan richten
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Een beetje geschrokken van dat ad-
vies hadze de winkel verlaten. Buiten
viel het haar plotseling op dat hetgros
van de winkelende menigte al met
kerstbomen op de schouders door het
winkelcentrum spurte om maarop tjd

bij de poelier te komen om nog net
even de kalkoen velig te stellen. Voor-
dat er ook maar een spoor van het
stoomschip van ons aller niklaas aan
de einder te bekennen was, werden
de andere kapoentjes al bij min dertig
vacuümverpakt opgeslagen en op
bestelling verkocht
"Het is toch werkelijk van de zotte”,
dacht ze bij zichzelf. "Een maand
voordat de grote kindervriend in naam
der middenstand ons tot wanhoop
drijft over de nieuwste speelgoed-
rages, loopt die bolle pipo met zijn
dikke ar al weer over jan en alle mans
dak te stuiven alsof hetniks kost. Rot
toch gewoon eens op metdie stink
reeën, ik heb al genoeg stront in mijn
dakgoot. En als kerstyeti weg is, loopt
di nichterige beugelbehoeftige lang-
oor zijn onbevruchte broedsel weer
over Nederland uit te strooien.” Maar
‚om de paashaas de zwarte piet toe
gaan schuiven vond ze ook wel weer
ver gaan.
Kon de kerstman dit jaar maareens
een paar dagen geschorst worden. Zo
groot is het verschil tussen kerst en
Kezman toch ook weerniet.

Toon & Johan



seite,DE KANS DAT U =IN DE WAO BELANDT
IS1OP9

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

EK
HYPOTHEEK
SHOP

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

el (054) 37 71 13  vihypothéelshopnl

ENSAID, MODEVAKSCHO©OOLE

ES knipzen naailessen
patroontekenen
opleiding van modiette Y/mllerares

NSR ONMELINK
ide Haare ia
TASNEE ZIEUWENT
ie0544551766)



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.”

Eik bou wprojekt brengt vanzelfsprekend] de nodige spanning met zich

meet Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en tum-key:

(oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen
Oplossingen op maat, éen praktische instelling/en het nakomen vant
afspraken staan hierbij aan de basis Vakwerk ton de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom:

Bel Voor informatie offeen vrijblijvende presentatie 0544 35 15 32

te HOENDERBOOM
vak en mensen goed begrepen

aat 27 ISS NE ieient whoenderboomnl


