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GOEDE VOORNEMENS
_

We zitten alweer in het jaar 2004. De
Sint en zijn horde pieten waren weer in
het land en de kerstdagen zorgden
weer voor de jaarlijkse consumptie van
kerstdiners waar een gemiddeld derde
wereldland drie weken van kan eten.
Ook de jaarwisseling was weer erg ge-
zellig en natuurlijk ging dit weer ge-
paard met overheerlijke oliebollen van
Pacelli, "knallende" kurken en spette-
rend vuurwerk. En zoals ieder jaar werd
het nieuwe jaar ingeluid met een bor-
rel op de Anton Mollemanhof, wat weer

erg gezellig was. Maar goed, dat was
alweer het jaar 2003, ik ben benieuwd
wat het jaar 2004 ons zal brengen. Ook
dit jaar ben ik het jaar begonnen met
goede voornemens. En zoals altijd, is
een van die voornemens dat ik meer
wil gaan sporten, of in ieder geval meer
wil bewegen. Maar ja, hoe pak je dit
aan? Je kunt wel van alles willen, maar
je moet er ook nog maar zin in hebben.
En dat is nu juist het grootste probleem.
Ik kan er natuurlijk mee beginnen om
met de fiets naar mijn werk te gaan.
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Datis toch al gauw 12 kilometer fietsen; 6 kilometer
heen en 6 kilometer terug. Een nobel streven, vind ik

zelf. Maarja, als je dan 's ochtends wakker wordt en
je kijkt naar buiten, dan wordt je niet echt vrolijk van
de weersomstandigheden; harde wind, regen, koud.
Dan denk ik: "laat ik dan toch maar met de auto gaan,
hij staat er toch". En terwijl ik dan naar Lichtenvoorde
rij, zie ik al die mensen fietsen en dan denk ik, "wat
ben je toch ook een lui ding". En dan neem ik me
weer voordat ik de volgende keer echt op de fiets ga.
Maar daar blijft het dan ook bij. Maar misschien straks
in het voorjaar, wanneer het weer beter wordt, spring
ik 's ochtends enthousiast op de fiets en fiets ik vol

goede moed naar Lichtenvoorde. Ach, ik denk dat ik

maar gewoon afwacht hoe sportief het jaar 2004 voor
mij zal worden.
Namens de redactie wens ik iedereen een gezond,
cultureel en natuurlijk een erg sportief en bewegelijk
2004 toe.

De redactie (CE)

mn
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Op de planken
Op de planken

eo] WIET]Ce
Op de planken

31januari is het weer zover. Semper Avanti geeft haar jaarlijkse
toneel-uitvoering in Het Parochiehuis. Twee van de spelers zijn
voor menig inwoner van Zieuwent een bekend duo. Hoewel ze
elkaar niet hebben leren kennen bij de vereniging, gaan ze hier
alweer een paar jaar samen naar toe.
Even voorstellen
Jette Peters is 24 jaar en is werkzaam op een medisch kleuter-
dagverblijf. Haar hobby's zijn Fratsen, Gilde, zingen en toneelspe-
len. Ze woont samen met Dave Holkenborg. Hij is 27 jaar, werk-
zaam als bosarbeider, klusjesman bij landgoed *t Onstein in Vorden.
Dave noemt zichzelf ook wel "butler voor het buitenleven". Zijn
hobby's zijn motorcross en natuurlijk ook.. toneelspelen.

Waarom gaat iemand toneelspelen?
Op school vond Jette drama een heel leuk vak; ik vind het leuk om
iemand anders te zijn, in de huid van een ander kruipen. Je mag
dingen zeggen of doen die je zelf nooit zou durven of willen, maar
op het toneel mag dat.
Dave: Vroeger hadden we bij ons thuis in een oud hok veel oude
kleren van opa en oma liggen. Prachtig vond ik het om me dan te
verkleden, op hoge hakken lopen, jurken aantrekken. Marijke En-
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gelen vroeg me eens te komen kij-

ken bij Semper Avanti, want ze had-
den behoefte aan nieuwe mannelijke
spelers. Maar ja. als je komt kijken,
kom je daar niet meer weg!!
We vinden het beide niet erg om op
het toneel te staan, maar om nou te
zeggen: "sta graag met mijn neus
vooraan?"

Ben je jezelf op het toneel of is het
fijn om een ander te zijn?
Tuurlijk! Je bent ook een beetje je-
zelf. Je kunt niet compleet iemand
anders zijn. De rollen worden aange-
past op de persoon. Als je zelf een
beetje een boertje bent is het heel
moeilijk om een net heertje te spe-
len.

Watleer je?
Hetis heel belangrijk om duidelijk en
hard te praten. Je hebt gauw de nei-

ging, wanneer je de tekst goed kent
om te gaan "ratelen". Veel dingen doe
je ongemerkt, datzie je pasals je gaat
toneelspelen. Lichaamstaal is be-
langrijk, je kunt het hele lichaam ge-
bruiken om iets uit te drukken.
Tijdens het oefenen van mijn rol als
politieagent stond ik soms zenuwach-
tig op het podium, stond te friemelen
met mijn handen. Toen kreeg ik al

gauw van de regisseur te horen:
"Dave, zet anders, terwijl je staatte
wachten, je pet recht, of ga op je
schrijfolokje iets noteren!"
Zo moest ik een keer spelen, dat
Dave bij mij onder de plak zat, tja,
hoe laatje dat zien? Neus in de wind,
dicht bij Dave staan, op hem neer
kijken. Als je alles goed wilt laten zien,
en je moet de tekst goed kennen, raak
je wel eens in de knoop. We zijn alle-
maal goed op elkaar ingespeeld, als
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iemand zijn tekst kwijt is tijdens de
voorstelling, helpen we elkaar er wel
uit. Daar moet je wel mee oppassen,
want je moet niet de draad van het
verhaal kwijtraken.

Welke eigenschappen moet ie-
mand wel of niet hebben om goed
toneel ie kunnen spelen?
Je moet durven, open zijn en ervoor
gaan. Het is ook belangrijk datje iets
aan wilt nemen van de regisseur.
Soms moetje een stuk wel 3 of 4 keer
opnieuw spelen. Fred let vooral op
de timing, hij laat je verder best vrij.

Als je het niet met Fred eens bent,
als je vindt dat het anders moet, en
je kunt hem overtuigen, dan is het
oké.
Naturel overkomen is ook een be-
langrijke eigenschap, dat moet in je
zitten.
Hetis natuurlijk heel handig als je een
goed geheugen hebt, want je moet
heel wat tekst uit je hoofd leren. De
souffleur helptje, indien mogelijk, op
weg als je niet meer weet wat je moet
zeggen. Als je tegenspeler de tekst
niet meer weet en gaat improviseren,
is het voor jou ook moeilijk om ver-
der te gaan en sta je ook te hakke-
len. Voor het publiek lijkt het dan
soms net of jij je tekst kwijt bent.

Welke rollen speel je het liefst?
Geen stadse kakker! "t liefst proat
ik plat!" Van elke rol kun je wel iets
maken, dat is dan ook de uitdaging.
Het best kan ik me inleven in mijn rol!

als ik de kleding aan heb.
Jette wil liever geen stille, rustige rol-

letjes. Ik wil echt aanwezig zijn, vind
het leuk om bijvoorbeeld heel hard
tegen iemand te schreeuwen om zo
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te laten zien dat ik boos ben. In het
dagelijkse leven zal ik dat namelijk
niet zo snel doen.

Hoe is de voorbereiding?
We beginnen eerst allemaal aan ta-
fel. Tekst oplezen. Iedereen gaat thuis
flink aan het leren. Volgende keer
zetten we al eens wat stoelen rond.
Die stellen dan een deur, open haard,
tafel enz, voor. We beginnen lang-
zamerhand wat te spelen. Dan is het
belangrijk om goed te timen, wanneer
je op en af moet komen. Steeds va-
ker gaan we dan oefenen zonder pa-
pier erbij. Soms gaan we, na een
aantal keren op het podium te heb-
ben geoefend, weer om tafel om tekst
te leren. Zo rond de kerst moet ie-
dereen het grootste gedeelte van de
tekst wel kennen. Een van onze spe-
lers, Jan Doppen, heeft een groterol.
Hij had rond de kerst longontsteking,
kon er dus ook een paar keer niet bij
zijn. Toen werden we wel een beetje
gestresst. Ook wanneer je het gevoel
hebt dat je tegenspeler de tekst niet
goed kent, word je zelf onzeker.

Wat zijn de nadelen en/ of minder
leuke aspecten?
We hebben allebei een hekel aan het
verkopen van kaarten, je voelt je op-
dringerig. Tevens moet er veel gere-
geld worden, maar dat is natuurlijk
bij elke vereniging. Ook kost het veel
tijd om de tekst te leren, dat is soms
wel eens saai. "Soms pak ik ’s mor-
gens in plaats van een krantje een
bedrijf om te oefenen", aldus Dave.

Hoe reageert de omgeving?
Ik heb het vermoeden dat veel men-
sen denken dat Semper Avanti een
duffe boel is. De mensen oordelen

wel, maar ze komen niet kijken.
(Jette)
We vinden het heel leuk en dat veel
vrienden komen kijken. Ze zullen niet
gauw iets positiefs zeggen. Eerder
iets van: "Goh, wat heb Ï’j toch völle
make-up op!"of "veurig joar vonk ’t
mooier"
We kijken tijdens de voorstelling niet
naar het publiek, kijken er overheen.
Sommige spelers weten precies wie
er in de zaal zitten. Komen ze na een
bedrijf achter en dan gaat het
van:"heb je die en die zien zitten?"

Kluchten en blijspelen of liever
toch serieus drama?
Wij hebben alleen nog maar blijspe-
len gedaan. Serieus drama werkt niet.
Je moet het publiek wel mee hebben,
anders wordt het niks. Als je de men-
sen hoort lachen word je zelf wat rus-
tiger.
We vinden het beide leuk om op het
podium te staan. Met Fratsen, koor,
open podium, Harmes-dag.
Dave: “ik hou van flauwekullen op
podium. Ik ben geen type voor een
serieus lied! Het blijft een hobby….of
er moet een miljoenencontract ko-
men!?"

Ben je zenuwachtig voor het op-
treden?
Sommigen slapen niet, eten niet, zijn
vreselijk zenuwachtig. Daar hebben
wij niet zo veel last van. De dag van
de uitvoering is een gewone dag..
totdat we naar het Parochiehuis lo-
pen. Dan komt er wel wat spanning
naar boven. Vlak voordat we
opmoeten is het wel echt zweten en
'bloazen", maar dit ebt ook gauw weg
als je eenmaal bezig bent. De eerste

PiOt Januari 2004 pag.5——



keer het podium opgaanis het ergst. Ookzijn we wel eens zenuwachtig voor

een ander. "zal ’t wel goed gaan?"
Als na een voorstelling het publiek begint te klappen, en als je merkt dat ze

genoten hebben, dan doet je dat heel veel..Daar doen we het voor!

Dave en Jette, bedankt voor het interview en we wensen jullie heel veel

succes bij de uitvoering!

(Huub en Wendy)

Het SPORTCAFE RKZVC wordt dit jaar gehouden op woensdag 28

januari a:s-, aanvang/20:00 uur inde kantine van RKZVC. De gasten
van deze avond
zijn: Areke Hassin

SPORTCAFE RKZVC (wielrenster);
NEOESAN Ens

(aanvoerdster Dames 1 Pacelli) en Sander Eekelder (aanvoerde
RKZVC 1). Ook dit jaar staat het sportcafe onder leiding van Henri

Weikamp. Aan/de hand van diverse vragen zullen de gasten u deel-

genoot maken van hun sportverleden, een ESES VSEENEaESESSIEEENES! avond te Wor

den waarbij de’ items vanuit verschillende invalsh

WeSaleSneEN
hiervoor zijn alle/leden, donateurs, sponsorg

gers van de betrokken verenigingen/sporte
Ook overige belangstellenden zijn uiteraard

EeESEIE
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Ik kom regelmatig redactieleden van de Piot tegen. En als we
het over de Piot hebben dan komt vaak ter sprake dat er zo
weinig door anderen, dan de redactie, wordt aangeleverd. Van-
daar deze bijdrage over volleybaltrainers.

Volleybaltrainers op herhaling
Elk jaar in september valt hij weer bij mij in de bus, de nieuws-
brief van de NVVO (Nederlands Vereniging Volleybal Oefen-
meesters). Ik ga altijd meteen op zoek naar de pagina met de
informatie over de licentie. Want natuurlijk ben ik weer verge-
ten hoe lang de licentie geldig is. Als ik ook mijn licentie ge-
vonden heb, ben ik opgelucht wanner ik nog niet naar een tech-
nische bijeenkomst hoef. Dit jaar niet, het is tijd, ik moet op
herhaling.

Volleybaltrainers met trainerlicentie-A moeten minimaal twee
technische bijeenkomsten van drie uur bijwonen. Dat moet
plaats vinden in de laatste twee jaar dat de licentie geldig is.
De licentie is drie jaar geldig. Doen je dit niet dan vervalt je
licentie. Op zich niet zo erg want watje geleerd hebtblijft wel

hangen. Maar een vereniging kan meer subsi-
die krijgen als een trainer gediplomeerd is,
daarom is het toch handig je licentie niet te la-
ten verlopen.

In de nieuwsbrief zijn de data, plaatsen en on-
derwerpen vermeld van technische bijeenkom-
sten in onze regio. De bijeenkomsten kunnen
gaan over: coachingskills, bewegingsscholing,
teamcomposities, enzovoort.
Als ik de bijeenkomsten in de buurt heb
omcirkeld, pak ik de telefoon en bel Ton Huls-
hof. We hebben samen in 1991 de trainerscursus
gevolgd en gaan elke drie jaar trouw samen naar
de bijeenkomsten. Ton speelt in het eerste he-

ren team van Harreveld en is ook de trainer van het team. Ik
zelf ben tweejaar geleden gestopt met spelen en vijf jaar gele-
den gafik mijn laatste training aan de heren van Zieuwent. Als
ik gemeld heb dat we weer aan de beurt zijn, klinkt er aan de
andere kant van de lijn een zucht; ook geen zin dus. We spre
ken af op welke bijeenkomsten we inschrijven. Hieraan zijn
kosten verbonden 16,-- Euro per bijeenkomst, die je vooraf
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moet betalen anders ben je niet welkom.

We kregen ook dit jaar een keurige uitnodiging thuis, waarin
de tijd en het adres vermeld staan. Ookis er een route be-
schrijving bijgevoegd, vaak naar een school met een sporthal
erbij. Er wordt altijd nadrukkelijk gevraagd of iedereen sport-
kleding mee wil brengen omdat het praktijk gedeelte beter
uitvoerbaar is met deelname van de cursisten.
Hier moest ik even slikken, de laatste twee jaar ben ik bij drie

wedstrijden ingevallen, waarbij ik de laatste wedstrijd coach-
end op bank heb doorgebracht, op eigen verzoek. Ik ken me-
zelf, in een wedstrijd ga ik ervoor, ook stijf en ongetraind, ik

zou doormidden breken tijdens de wedstrijd.
Dit keer had de NVVO bij de uitnodiging ook een brief bijge-
voegd met de te behalen leerdoelen. Het onderwerp van deze
bijeenkomst was teamtraining, niets nieuws dacht ik nog bij

het inschrijven. Maar toen ik de avond ervoor de leerdoelen

vluchtig doorkeek en termen zag staan als; side-out spel,
transitie spel en unit-vormen, werd ik toch een beetje onze-
ker. Ik had nog nooit van deze termen in verband met volley-

bal gehoord. Wasik erte lang uit? De bijeenkomsten worden

gehouden om je bij te spijkeren en je ge-
heugen op te frissen. Nou dit keer was er
heel wat te spijkeren.
Afgelopen zaterdag 10 januari was het zo-
ver. Ton kwam me ophalen, om kwart voor
negen zaten we aan de koffie op een school
in Apeldoorn. Het eerste uur is meestal
theorie, na de pauze gaan we de zaal in
om te kijken hoe de theorie er in de prak-
tijk uit ziet.
Helaas stelde deze keer de bijeenkomst
niet zo veel voor. Oké ik heb een paar
nieuwe termen geleerd maar daardoor zul-

Ien mijn trainingen niet verbeteren. Er werd
te veel en te lang gediscussieerd over pro-
blemen die de aanwezige trainers hadden met hun eigen team.
De opzet hiervan was dat andere trainersje misschien een tip
konden geven. Jammer van de tijd, de cursusleider had bin-

nen 10 minuten de trainers van de benodigde tips kunnen voor-
zien, in plaats van de drie kwartier die nu verloren ging.
Voor het praktijkgedeelte moesten we tijdens de pauze een
aantal oefeningen verzinnen voor situaties die we voorgescho-
teld kregen. Op zich is dat niet verkeerd, maar je krijgt dan
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Jos en Tineke Beening
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LICHTENVOORDE

De specialisten in projectmatige tegelwerken

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

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

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

Telefoon: 0544 - 371042 James Wattstraat 6 Postbus 86

Telefax: 0544 - 375907 7130 AB Lichtenvoorde

Internetsite: www.wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



toch al gauw weer de bekende oefeningen te zien. Dat is erg jammer, de
vorige bijeenkomst (drie jaar geleden) werd gegeven door de trainer van
Pollux. Die had voor ons een aantal nieuwe oefeningen voorbereid, daar heb
je wat aan.
Wel moet ik zeggen dat het tijdens het inspelen, het aan alle kanten begon te
kriebelen. Ondanks datik op blote voeten speelde, de sportschoenen zaten
vroeger toch altijd in de tas? Volleybal is en blijft een leuk spelletje, vooral als
je in het veld staat.
Een trainster zei na afloop in de kleedkamer: "Ik heb het gevoel dat ze ons
niet voor vol aanzien, ze onderschatten de trainer-A. Ik heb er vandaag niets
bijgeleerd, wij kunnen onze teams die in de lagere klassen spelen best oefen-
stof voorschotelen die in de divisies gebruikt worden." Ik hoop dat ze dat op
het evaluatieformulier heeft vermeld, zodat het de volgende keer wel de
moeite waard is om te gaan.

Als je twee bijeenkomsten hebt bijgewoond kun je de licentie laten verlen-
gen. Op 13 maart gaan we weer naar Apeldoorn om de bijeenkomst over
'Side-out en puntenspel' bij te wonen. Dat kan nog net, op 18 maart verlopen
onze licenties.

Jacquelien Kolkman

Slag om PaasPop
Net als afgelopen jaar zal ook dit jaar weer een Slag‘om PaasPop
worden georganiseerd. Deze bandwedstrijd vindplaats op 27 februari
om 20.30 uur in zaal Bongers. Vijf beginnende’ bandjes uit de
Achterhoek strijden deze avond om een plaats op PaasPop. Een
vakkundige jury onder leiding van Ferdi ‘Frederik Puntdroad’ Jolij
beoordelen welke van de vijf-rijp genoeg is om PaasPop 2004 te mogen
openen op het hoofdpodium.

Slag om PaasPop
Vrijdag 27 februari
Aanvang: 20.30 uur
Toegang is gratis
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INTERVIEW
INTERVIEW
INTERVIEW
WIJ ZIJN DIT KEER VOOR DE KINDERPIOT WEZEN SCHAAT-

SEN IN DEVENTER, WANT RENEE KOLKMAN HEEFT DAAR

ELKE WEEK OP ZATERDAG SCHAATSLES.

WIJ VONDEN HET WEL ERG LEUK OM RENÉE DAAROVER TE

INTERVIEWEN. TOEN NODIGDE ZIJ ONS UIT OM EEN KEER

MEE TE GAAN. WIJ VONDEN DAT NATUURLIJK WEL HART-

STIKKE LEUK. DUS PETER, DE VADER VAN RENEE, HAALDE

ONS OP ZATERDAG MIDDAG OP OM EEN KEER MEE TE

GAAN SCHAATSEN.

TOEN WE DAAR KWAMEN DEDEN WE ONZE SCHAATSEN

AAN EN RENEE GING NAAR HAAR GROEP. IEDEREEN KREEG

EEN HESJE OM ZODAT RIA, DAT IS DE JUFFROUW DIE

HUN LES GEEFT, GOED KON ZIEN WAAR DE KINDEREN

WAREN, OMDAT DE HELE BAAN VOL SCHAATST MET ALLE-

MAAL MENSEN DIE DAAR VOOR HEN ZELF KOMEN SCHAAT-

SEN. TOEN DE LES BEGON MOESTEN ZE ALLEMAAL MET DE

RUG NAAR DE WAND GAAN STAAN WANT DAN KONDEN ZE

DE HELE BAAN ZIEN, ZODAT ER OOK NIEMAND TEGEN

HUN AAN KON SCHAATSEN.

ZE MOESTEN BI ELKAAR DE HAND VASTHOUDEN, MET DE

ARMEN LOS SCHAATSEN EN REMMEN.

TOEN DE LES VAN 50 MINUTEN AF WAS GING RENÉE NOG

MET ONS OP DE BINNENBAAN SCHAATSEN WAT HEEL ERG

LEUK WAS, EN NATIJD NOG MET DIE VADER RONDJES

SCHAATSEN.

OM 4 UUR GINGEN WE NAAR HUIS, IN DE AUTO WAS ERG

GEZELLIG. TOEN WE BIJ RENEE HAAR HUIS KWAMEN HEB-

BEN WE RENEE NOG EEN PAAR VRAGEN GESTELD EN PETER

HIELP RENEE DAARBIJ.

DIT ZIJN DE VRAGEN DIE WE HAAR HEBBEN GESTELD:
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Siebert & Wassink
PERSONEEL>MANAGEMENT  Oncamsarie eeBent u op zoek naar een interessante baanop MBO of HBO niveau en wilt u deze baaneenvoudig vinden via een professioneel

intermediair?

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

Kijk naar ons vacatureaanbod op:

www.siebert-wassink.n|

Onze Kernactiviteiten:
9 P&O Advies
Ô Werving & Selectie
9 Interim Management 2olTwente: Achterhoek:
7

5
5

Rigtersbleek-Aalten 4 James Wattstraat 10a
info@siebert-wassink.n

7521 RB Enschede 7131 ME LichtenvoordeTel: 053 — 4803550 Tel: 0544 — 352743Fax: 053 - 4803555 Fax: 0544 - 352748
;

Donny RotsSA Boom- enLE
Voor uw - Tuinaanleg

- TuinonderhoudROMEO D ELTA Partikuliere verkoop af kwekerijMuLTiMenDin BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

iN
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENTTELEFOON 0544 352235 Telefoon 0544 - 352133TELEFAX 0544 35 2035 Fax 0544 - 352237 |

|

l

l

|
t



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE Z

ORGANISATIE CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON
Badmintonvereniging J. ten Bras De Haare 34 7136 MK Zieuwent 351738
Biljartver. 't Kevelder C. Wieringa Middachtenstraat65 7131 GE Lichtenvoorde 370195
Bridgeclub Zieuwent (B.C.Z.) Frits v.d. Ven Churchillstraat 12 7136MB Zieuwent 351398
Buurtver. Ruurloseweg Hedwig Heutinck Ruurloseweg 13/A 7136 MC Zieuwent 352029
Buurtver. Sprenkelderhook C. Hummelink Schoppenweg 14 7136KH Zieuwent 351797
Buurtver. 't Hoenderboom Mevr. Heutinck Churchillstraat 3 7136 MA Zieuwent 351966
Buurtver. 't Kevelder A. Kolkman Zieuwentseweg 40 7136LC Zieuwent 351590
Buurtver. Zegendijk P. Klein Goldewijk Bedelaarsdijk 7 7261 RZ Ruurlo 0573-491330

Charitas Pastorie Dorpsstraat 41 7136LG Zieuwent 351232
Dames gym R. Spekschoor Kleuterstraat 33 7136LP Zieuwent 352124
E.H.B.O. M. te Roller Hellerweg 8 7136KS Zieuwent 352258
Feestcommissie H. Elschot Rouwhorsterdijk 20 7136KW Zieuwent 352268

Foto-filmclub A. Stortelder Oude Aaltenseweg 27 7131 ZC Lichtenvoorde 372714
GKV. F. Harbers-Storteler Dorpsstraat 14/A 7136LK Zieuwent 351816
Gezondheidscentrum G.F.R. Vosters Dorpsstraat 87 7136LJ Zieuwent 351586

Gymclub dames
£

R. Rouwhorst Zieuwentseweg 56 7136LC Zieuwent 351532
Handbalver. Pacelli E. Marschalk Dorpsstraat 12 7136LK Zieuwent 352223
Harmonie Zieuwent Angela Beerten Ruurloseweg 15 7136 MC Zieuwent 351747
Jong Nederland ('t Gilde) Daniëlla ten Have Hemmeledijk 2 7137 RB Lievelde 351328
Jongerenkoor Zieuwent Astrid Wopereis De Waareise 19 7136LT Zieuwent 352292
K.B.O. Riek Grotenhuis Kunnerij 10 7263 RD Mariënvelde 351361
Karateclub MU CHIN Guus Rijnders Lariksstraat 18 7132 CS Lichtenvoorde 374926
Klootschietver. De Hemmele S. Papenborg Wilgendijk 6 7263 RH Mariënvelde 351552
LT.O. B. Lagerschaar Schaarweg 2a 7134PK Vragender 0543-520123

Lotusgroep Petra Bouwhuis Beuzenes 17 7101 VV Winterswijk 0543-523951
Lourdeswerk (N.B.V.) Mevr. Wopereis Zegendijk 5 7136KR Zieuwent 351374
M.K.B. (afd. Zie. Ha. Mar.) Erna Karnebeek Verdelingsweg 3 7263 SR Mariënvelde 352354
Ned. Lever & Darmstichting Mevr. Rouwhorst De Haare 6 7136 MG Zieuwent 351956
Ouderraad Basisschool S. Jansen -ten Have  Grensweg 4 7136KN Zieuwent 352389
Oudheidkundige ver. "Zuwent' Harry Spekschoor Dr. Ariënsstraat 16 7131 XM Lichtenvoorde 372688

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldsewe



:UWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES (17 januari 2004) E|
ORGANISATIE CONTACTPERSOON

__
ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON

Parochiebestuur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7136LG Zieuwent 351232
Peuterzaal H. Hulshof Zieuwentseweg 53 7136LA Zieuwent 351890
Rijver. Zieuwent / Harreveld L Hendriks Misterstraat 58 7126 CE Bredevoort 0543-452351
RKZV.C. Joris Wassink De Haare 4 7136 MJ Zieuwent 352810
Rode Kruis Frans Heutinck Roldersweg 4 7136 KX Zieuwent 351430
Spirit 90 Jan-Pieter Kuenenger Gruttostraat 7 7132 DC Lichtenvoorde 373440
Stichting Fratsen Marijke Engelen Dorpsstraat 41 7136LG Zieuwent 351935
Stichting Helpende Hand Mevr. J. Bekken Wereníriedstraat 9 7136 ZG Zieuwent 351461
Stichting Jeugdraad Andre te Molder De Steege 8 7136 MP Zieuwent 351429
Stichting Kerkepaden G. Molleman Dorpsstraat 32 7136LM Zieuwent 351598
Stichting PaasPop Huub Wopereis Harreveldseweg 39 7136 LW Zieuwent 351964
Stichting Paasvuur R. Nienhuis Kleuterstraat 37 7136LP Zieuwent 352494,
Stichting Speelvoorziening Annelies Ankoné Zieuwentseweg 34/A 7136LC Zieuwent 351235
Stichting ZIEMADAG Jolanda v.d. Putte Dorpsstraat 61 7136LH Zieuwent 351845
Schietvereniging Zieuwent A. Papen De Haare 32 7136 MK Zieuwent 351970
Schutterij St. Sebastiaan A. Storteler Kunnerij 5 7263 RM Mariënvelde 351815
Schoolcommissie R.K. Thea Wopereis Ruurloseweg 5/A 7136 MC Zieuwent 352544
Sportraad contactpersoon A. Rouwhorst Ruurloseweg 26 7136 MD Zieuwent 351294
Sponsorbundeling Zieuwent A. Rouwhorst Zegendijk 16/K 7136LS Zieuwent 352103)
Tafeltennisver. Slagvaardig E. Hoenderboom De Steege 71 7136 MN Zieuwent 352316
Tennisvereniging ZTV M. Theissen A. Mollemanhof 6 7136 MS Zieuwent 351466
Toneelver. Semper Avanti Marion Eekelder Dorpsstraat 83/A 7136LJ Zieuwent 351968
Tourclub Veloce Casper te Brake Groenling 25 7132ED Lichtenvoorde 378756
Volleybalvereniging TOHP M. Holkenborg Boersweg 4 7136KK Zieuwent 351488
VV Z= Mevr. R. Spexgoor Reindersweg 7 7136 KJ Zieuwent 351481
Welzijnsraad contactpersoon Mevr. Vosters Dorpsstraat 87 7136LJ Zieuwent 351586
Zaalvoetbal Z.V.Z. Ruud Donderwinkel Vogelkersstraat 26 7132 CD Lichtenvoorde 379552
Zangkoor R.K. B. Hulshof Zieuwentseweg 53/A 7136LA Zieuwent 351204
Zieuwents Belang Wilma Kolkman Zieuwentseweg 40 7136LC Zieuwent 351590
Zonnebloem De Mevr. Heutinck Roldersweg 4/A 7136 KX Zieuwent 351430

39, 7136 LW Zieuwent of e-mail h.wopereis@chello.nl
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9.

HOELANG ZIT JE AL OP SCHAATSEN?

DIT JAAR DOE IK DIT VOOR HET EERST, HET IS IEDERE WEEK IN

DE WINTER.

ZITTEN ER NOG MEER KINDEREN DIE IN ZIEUWENT WONEN OP

SCHAATSEN?

JA, MAARTJE LENEMAN, MEESTAL GAAN WE OOK MET HEN MEE,

MAAR WE ZITTEN NIET BIJ ELKAAR IN

DE GROEP.

HOELANG HEB JE LES?

WE HEBBEN 50 MINUTEN LES. HET BE-
GINT OM 14.30 TOT 15.30. EN ALS DE

LES IS AFGELOPEN DAN SCHAATS IK MET

MIJN VADER ALTIJD NOG EEN UURTJE

WANT DIE GAAT ALTIJD MEE.

MOET JE ELKE WEEK NAAR DEVENTER

TOE?

HET IS ALTIJD IN DEVENTER, ELKE ZA-

TERDAG.

HOEVEEL JAAR MOET JE ZIJN OM OP

DEZE SPORT TE KUNNEN?

JE MOET MINIMAAL 6 JAAR ZIJN ALS

JE OP LES WILT, MAAR JE KUNT DAAR ALTIJD GEWOON MAAR TOE

OM TE SCHAATSEN, MAAR DAN KUN JE GEEN LES KRIJGEN.

WAAROM HEB JE VOOR DEZE SPORT GEKOZEN?

OMDAT IK GOED WIL LEREN SCHAATSEN EN IK VOND HET GE-

WOON HEEL LEUK. EN IK HEB HET ALTIJD LEUK GEVONDEN EN

MIJN VADER GAAT TOCH ALTIJD WEL SCHAATSEN EN DAN KAN IK

ALTIJD MEE.

DOE JE OOK MEE AAN WEDSTRIJDEN?

NEE, IK DENK DAT HET OVER 2 OF 3 JAAR PAS KOMT. MAAR

ONDER DE LES DOEN WE HET WEL.

WIL JE LATER OOK EEN GOEDE SCHAATSER WORDEN? JA, SOMS

MAAR NIET ALTIJD ANDERS WIL IK PAARDRIJ-JUFFROUW WOR-

DEN.

KIJK JE OOK NAAR SCHAATSEN OP DE TELEVISIE?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

JA DAAR KIJK IK WEL EENS NAAR, EN DAN ZEGT MIJN VADER HOE

DIE MENSEN DAT DOEN. EN OVERDAG MOGEN WIJ NOOIT DE TV

AAN , ALLEEN ALS ER SCHAATSEN OP IS DAN MAG HET WEL

WIE VINDTJE DE BESTE SCHAATSER TOT NU TOE?

MIJN EIGEN JUFFROUW RIA, DIE GAAT HEEL HARD.

HOEVEEL KOST HET OM OP SCHAATSEN TE GAAN?

© 71 VOOR EEN SEIZOEN DAT IS 15 LESSEN, DAAR IS DE ENTREE

BIJ INBEGREPEN.

IS ER NIET DICHTBIJ EEN SCHAATSVERENIGING WAAR JE LES KUNT

KRIJGEN?

NEE, MAAR DAN MOET JE DEVENTER OF ENSCHEDE. MAAR JE KUNT

HIER DICHTBIJ IN DE ZOMER WEL SKEELEREN.

HEB JE NOG HOBBY'S?

IK ZIT NOG OP GYM, GILDE EN IK VIND PAARDRIJDEN OOK LEUK,

IKVIND SKIËN OOK LEUK, EN IN DE WINTER IN PLAATS VAN SCHAAT-

SEN SKEELER IK VAAK.

MET HOEVEEL KINDEREN ZIT JE IN HET GROEPJE VAN SCHAATSEN?

IK ZIT IN TOTAAL IN EEN GROEPJE VAN 6 KINDEREN.

OP WELKE SCHAATSEN SCHAATS JE?

_
IK SCHAATS OP EASYGLYDERS (LIJKEN OP HOUTJES) VAN HET MERK

ZANDSTRA. DAAR MOET JE EIGENLIJK OP BEGINNEN, WANT DAAR

KUN JE HET BESTE OP LEREN SCHAATSEN.

WIJ WILLEN RENEË, PETER EN JUFFROUW RIA HARTSTIKKE BEDANKEN VOOR

DE LEUKE MIDDAG DIE WE HEBBEN GEHAD!!

GROETJES, MARJAN EN NIENKE

ALS ER NOG KINDEREN ZIJN DIE EEN LEUKE SPORT OF HOBBY HEBBEN

KUNNEN EVEN BELLEN NAAR:

NIENKE HULSHOF: 0544-374884
MARJAN DOPPEN: 0544-352006
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U kuntbij ons terecht voor een professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

Vraag geheelvrijblijvend naar informatie inzake:
° Verzekeringen (schade en leven)
° Verzekerd sparen
° Sparen (via spaarrekening)

Beige nn ASSURANTIEN
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544 - 351 461 + Fax 0544 - 352 145
E-mail: Bekkenassurantien@freeler.nl

{9MATIG
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

W) Drukkerij WesterlaanWW v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH 8,
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent

Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Bomers 2xMxB *
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

ie KRABBENBORGb.v.
DN

Tel. 0544-351215
KIPPERVERVOER

Fax 0544-352065
AVIA ZieuwentMEWIST U …

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

—TRANSPORTBEDR

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

°wSrPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Um vr: 8.00-20.00 uur postzegels, briefkaarten en adreswijzigingskaarten

zaterdag: 8.00-18.00 uur
© het ophalen van brieven en pakketten
° het afgeven van briefpost binnen- en buitenland
° het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland
° strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
« informatiebrochures.

zondag: SHOP gesloten.
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Meest favoriete sport: Dat is logisch. Voetbal

Minst favoriete sport: Schaken

Mooiste sportherinnering: Datzijn eigenlijk 2 dingen. Ten eerste het
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Lekkerste eten:

kampioenschap met het tweede elftal van
Longa'30. Wezijn toen gepromoveerd naar
de reserve hoofdklasse, de hoogste klasse
voor tweede elftallen.

Ten tweede de afscheidsrëceptie/die de
jongens en ouders van de terfmalige D1-

pupillen van Longa me Javeh toen ik naar
RKZVC verkaste.

Î

Hollandse pot

Meest favoriete sportman/sportvrouw:

Welk TV-programma moet er

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke Kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

pag.14 PiOt Januari 2004

Hennie Stamsnijder, ex-veldrijder

onmiddellijk van de buis?

RTL boulevard

IK lees-0;0-boeken. Ik lees alleen de VI.

Once up on a time in the west.

CDA

Hilversum 3 bestond nog niet van Herman |

van Veen. | |



Meest afschuwelijke cadeau wat je ooit kreeg:

Dat was een glasplaat met daarin een
wens gegraveerd: Veel verspoed in het
nieuwe jaar.

Grootste miskoop: Een paar voetbalschoenen, gekocht bij een
plaatselijke winkelier. Geen sportzaak
overigens.

Omscholen tot: Voetbaltrainer

Favoriete vervoermiddel: De auto en de fiets.

Tent opzetten in: Een warm land met een actief programma
voor de boeg; Frankrijk

Ben je wel eens aangehouden door de politie:

ä ;
Nee

WE ) 7

Hekel aan;mensen die: Een te grote mond hebben.

Uit bede halen voor: Nergens voor!

Waar droom je over: Ik droom haast nooit, maarals ik droom
gaat het over een relaxed leven.

Wanneer was je voor het laatst bang:

Nog niet zo heel lang geleden; ik had een
bijna auto-ongeluk in Eefde.
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Wat denk je als je in de spiegelkijkt:

Het wordt weer tijd voor de kapper(bij
Mevr. Theo Hulshof).

Welke zin of welk woord gebruik je teveel:

Ik gebruik teveel voetbaljargon zoals: "Man

volgen" of "coachen".

Wie zou je nog willen ontmoeten:

Prinses Maxima

Wat zou je geen tweede keer doen?

Werken in Driebergen. Dat was m'n eerste
baan na m'n opleiding. Elke dag verschrik-
kelijke files.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Een persoon zonder veel woorden.

De redactie(MK)

_JEVENEMENTENAGENDA

\ Donderdag19 februari: 20.00 uur:
\ Uiterlijk inleveren Kopie|

27 februari : Slag om Paaspop
Zaal Bongers



J. WAENINK Winters binen

SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en
j: : ZIEUWENT

bijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurloseweg 1 7136 MC Zieuwent

www.zitax.nl info @zitax.nl

totale geluidsverzorging

Jacco van Wijngaarden tel. 0544 -35 22 80
De Steege 16 mob. 06-517 41675
7136 MP Zieuwent e-mail yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

â verkeersschool
GUUS KOLKMAN

* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)

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

zieuwent tel. 0544 - 351939
b.g.g. 06 - 53933054



e ==“ü in van 272 geDe ve n& jaar 2003:;*"*
De verkiezing van de …... van het jaar 2003.

In het vorige nummer van PIOT is uw medewerking gevraagd voor de ver-
kiezing van de Zieuwentse sporter, cultuurbeoefenaar, vrijwilliger, sportteam,
cultuurteam en vrijwilligersteam van het jaar 2003. Heel graag zouden we
hieronder de top-10 lijstjes van de verschillende categorieën afdrukken, ech-
ter helaas. Met gespannen verwachting werd regelmatig de internet-mailbox
geopend en in de PTT-brievenbus gekeken. In totaal mochten we echter
slechts 2 (twee) antwoordformulieren ontvangen. U zult begrijpen dat we met
deze 2 inzendingen weinig kunnen doen.

Hieronder volgt daarom een top-10 van de mogelijke oorzaken voor het mis-
lukken van dit initiatief. De volgorde is volledig willekeurig.

Eed Ik heb géén behoefte aan dit soort lijstjes.
2: We hebben het er tijdens het Kerstdiner uitgebreid over gehad, maar

ik ben vergeten om het lijstje op te sturen.
Ik heb geen internet en de postzegels waren op.
Door iemand te noemen, wordt een ander tekort gedaan, dus heb ik
niets ingestuurd.
Ik kon géén keuze maken.
Er werden geen personen en teams genomineerd.
Ik heb de vorige PIOT niet gelezen.
Ik had de griep.
Ik hou niet van persoonsverheerlijking.

0. Ik heb een hekel aan het noemen van namen.

>

zonen

De 2 inzenders worden binnenkort persoonlijk benaderd. Zij kunnen beide
kiezen uit seizoenkaarten (2004-2005) van RKZVC en vrijkaartjes voor
PaasPop-2004.
De Redactie

PIOL PIO
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Afgelopen weken werd het Lakeside Tournament, voorheen The

Embassy, gehouden. Dit dart evenement mag zich verheugen
in toenemende belangstelling vanuit Nederland, vooral omdat

‘wij’ inmiddels, vooral in de persoon van Raymond van
Barneveld, een
leuk partijtje mee-

DARTEN EEN SPORT? gooien. Op een ge-

pag.18

geven moment

was het tournooi zelfs op twee TV netten tegelijk te volgen. ‘Onze’

Barney leek onverslaanbaar, en vond dat zelf ook, getuige zijn

uitspraak dat hij niet zou weten, wie hem in deze vorm zou

moeten stoppen. Hij deed deze uitspraak na net een nieuw re-

cord te hebben gevestigd. Zijn gemiddeld aantal punten per pijl
in de net afgelopen wedstrijd bedroeg dacht ik iets van 33,62
punten.
Nu gaat Raymond ook niet over een nacht ijs. Hij benaderd zijn

sport zeer professioneel. Hij heeft gedurende de iwee weken

die het tournooi duurt, de beschikking over een haptonoom, een
magnetiseur, een fysiotherapeut en wijkt zijn vrouw zelden van

zijn zijde. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het darten.

Zijn tegenstanders staan sidderend op het podium als hij onder
de muziek ‘the Eye of the Tiger’ zijn opwachting maakt.

Barney stoomde dan ook schijnbaar moeiteloos door naar de
halve finale, alwaar hij stootte op Andy Fordham, bijgenaamd

‘the Viking’. Deze bijnaam zal hij wel niet hebben gekregen van-

wegezijn krijgskunst of zeemanschap, maar waarschijnlijk van-

wege zijn imponerende verschijning. Andy blijkt namelijk tegen
de 200 kg te wegen, en dat gewicht zit hem voornamelijk in zijn

buik. Die buik heeft hij geheel en alleen zelf weten te fabriceren,

door dagelijks grote hoeveelheden bier naar binnen te gieten.

Hij schijnt in jongere jaren een supersnelle linksbuiten op het

voetbalveld te zijn geweest, maar daar is dan ook werkelijk he-

lemaal niets terug te vinden. Andy heeft dusdanig veel last van
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Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

Dames- en Herensalon
99

J.
99

Harreveldseweg 12 d - Zieuwent

T 0544 - 352391 {>ZM-_
TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

Drukkerij Westerlaan
e e e ° e

v‚d. Meer de Walcherenstraat 1

7131 EN Lichtenvoorde

e e e e °
Telefoon 0544 37 12 07

Fax 0544 3765 25

e e e e e
www.drukkerij-westerlaan.nl
info@drukkerij-westerlaan.nl

Garage
Kolkman VOF

Alle reparaties, APK.2-Keuring,
Roeimeting & 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 glí
Center :

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sport:
Indoor activiteiten: tennis, squash, het huren van Body - Pump
(dee!) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf Body - Attack
handboogschieten, darten, reuzes joelen Body - Balance
Outdoor activiteiten: golf, kickbiken (volw. steps), Body - Combat
kanovaren, quadrijden, huifkartocht of fietstocht Body - Jam
Schrik je rot tocht > NIEUWII! Body -Step
Kinderarrangementen: diverse arrangementen Fitness en cardio

RPM (indoor cycling)
Feestlokaties: Budo en kidsaerobic
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Sportcafé, terras

Iedere ochtend kinderopvang
Sourcy Center entertainment:
Sourcy's Tap Feest ò { Zonnebanken
Sourcy's Bruisende Spelshow wsi€ j :

Achterhoeks Speulhol KG Gratis gebruik sauna en
Tripple S E Turks stoombad

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

Sourcy Center, Zegendijk 3a, 7136 LS Zieuwent, tel. (0544) 35 22 22, www.sourcycenter.nl, info@sourcycenter.nl
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zijn buik, dat hij pijlen die op de grond vallen, door anderen
laat oprapen. De voorbereiding op een dartwedstrijd blijkt

bij the Viking nogal wat te verschillen van die van Barney.
Waar Van Barneveld vele pijlen in het dartbord staat te
gooien, zit ‘the Viking’ minstens evenzoveel pinten bier naar
binnen te gieten. Het gerucht gaat zelfs dat Andy opziet te-

gen langere wedstrijden, omdat hij dan halverwege dreigt
nuchter te worden, en dan missers begint te gooien.
Barney ging dan ook met veel vertrouwen die halve finale
in, en kwam inderdaad al snel met 3-0 voor, in een wedstrijd
waar het om de ‘best of 9’ ging. Maar dan gebeurt er iets
onverklaarbaars. Barney raakt zichtbaar geirriteerd, kijkt

kwaad de camera in, en maakt een opmerking naar de
scheidsrechter. Wathet ook was, hetblijkt voor Barney fu-

nest. Hij verliest de 4° set, en ook na de pauze laat hij de
kans op 4-1 liggen. Uiteindelijk sneuveld hij met 4-5. Weg
finale, weg voorbereiding, weg eeuwige roem. Fordham gaat
naar de finale, en weet deze te winnen.
Wat was het nu, waar Barney zo van zijn stuk van raakte?
Het bleek het opwaaien van het papier te zijn, dat naast het
dartbord hangt, waar ze de score op bijnouden. Daar zaktje
toch de broek van af. Een detail dat Fordham niet eens op-

5

merkte, of in iedergeval zijn schouders over ophaalde, bleek

dusdanig frustrerend voor Van Barneveld dat hij zijn wed-

strijd verloor. Net nu het darten door lijkt te breken als sport,
wordt de kampioen der kampioenen uitgeschakeld door een
bierdrinkende viking die nuchter geen bord raakt, en wordt
als excuus een opwaaiend stuk papier aangevoerd. Ik heb
het altijd al wel gedacht. Als ik in de schuur met mijn zoontje
wat pijlen in het dartbord sta te gooien, zijn we niet aan het

sporten, maar leuk aan het spelen.

Johnny Cuppers.
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SCHRIKKEN

Wij weten wat we gezien hebben,
meer niet. En wat wij de afgelopen
maanden gezien hebben... De één
knipoogt je spontaan toe en de an-
der pronkt van trefzekere afstand in

de weide. Beter gezegd, je wordt door
het valse licht van je fiets gekeken.
Als in een film word je verrast door
een home-made lichtmonster dat op
een niet nader te noemen locatie de
buurt "opfleurt". Wat mensen onge-
vraagd voor de gemeenschap toch
allemaal doen. Wij zagen dus kerst-
herten, en ze hebben zich vermenig-
vuldigd!!! Moederhert is schrikbá-
rend. Vorig jaar nog één, nu twee,
next year the return of the mad deer!
Het wordt een angstig jaar.

En als dit nou het enige was
dat je de stuipen op hetlijf joeg, maar
nee. Je komt aangelopen bij het Witte
Paard, hele terras opgezet, min 10 °

C, kaarsjes aan, pikkedonker. Komt
allen buiten zitten! Toch maar naar
binnen. Eerste indruk: "Goh, druk".
Tweede indruk (nanoseconde later):
waaaaaaaaaaaaah!. "Hoi pap, hoi
mam, ik hier?" Helemaal vergeten,
dat leuke initiatief. En daarsta je dan
met je reeds indrukwekkende kroeg-
carrière midden in ‘het 50 plus/min
café’. Een maandelijks terugkerende
bijeenkomst van krasse knarren van
rond de 50 herfsten jong. De rollen
zijn omgedraaid. Sinds de hippie

generatie zich weer in het uitgaans-
circuit begeeft zijn vragen als "Pap,
je komt toch niet te laat thuis?" en
"Mam, we zouden morgen toch in de
tuin gaan werken?" niet van de lucht.
's Nachts halfdrie kom je thuis, extra
zachtjes doen anders worden ze
wakker. Word je een half uur later
zelf ruw uit je Remslaap gewekt;
bleek het nog heel lang gezellig te
zijn geweest bij Jan-Willem. De her-
bergier die ons toevertrouwde dat de
gelachkamer die avond vlotter vol-
liep dan Zeeland in 1953; overigens
het bouwjaar van de meeste aanwe-
zigen.

Over schrikken gesproken.
We zagen afgelopen maanden ook
een gebrild gnoompje op de beeld-
buis van kanaal naar (k)anaal hop-
pen. Op zich was dit mannetje wel
angstaanjagend, maar dat hij na
luttele maanden showbizz homo
bleek was nou niet bepaald wat je
noemt schrikken. Inderdaad, wij heb-
ben het over Jamai. Dat de Privé
hem niet op een escapade met - de
toch ook niet al te heteroseksueel
ogende- Jim heeft kunnen betrap-
pen, schetst onze verbazing.
Wij kwamen, wij schrokken en wij

overwonnen de angst. Wij moeten
niet schrikken. Eieren moeten
schrikken als ze klaar zijn met ko-
ken. Prettig 2004. Aju “1#8&-”>1HE.

Johan & Toon



“HEBT U NAAST {4DE LAAGSTE RENTE, S=
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

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

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette U/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK

de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich

mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en turn-key-

oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.

Oplossingen op maat, een praktische instelling en het nakomen van

afspraken staan hierbij aan de basis. Vakwerk tot in de puntjes noemen

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

x HOENDERBOONM
vak en mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent www.hoenderboom.nl


